Green Tread Asiakasreferenssi – Cap & Trans Niemi Oy

Kuljetusliikkeen omassa talvirengastestissä löytyi selkeä voittaja
Cap & Trans Niemi Oy on jo toisessa polvessa kuljetuspalveluita tarjoava yritys Satakunnan Ahlaisissa.
Vuonna 1978 perustettu perheyritys on menestyksekkäästi vastannut niin paikallisiin, kun valtakunnallisiin kuljetustarpeisiin. Tänä päivänä sen viisi täysperävaunullista rekkaa kuljettavat mm. viljaa ja kappaletavaraa Satakunnassa ja ympäri Suomen. Pitkän linjan yrittäjinä ja pitkän kokemuksen omaavina,
yhtiön johto tiedostaa renkaiden merkityksen turvallisen ja kannattavan liiketoiminnan harjoittamisessa.

Raskaan kaluston renkailta vaaditaan talviolosuhteissa erikoisominaisuuksia
Kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän kyydissä on aina arvokas ja monesti painavakin lasti. Raskas
kalusto on ammattiautoilijoiden tärkein tuotantoväline, ja ajoneuvot ovatkin tien päällä lähes jatkuvasti.
Renkaiden tulee kestää tämä kaikki kaikkina vuodenaikoina ja vuodesta toiseen. Talviolosuhteissa renkaiden
ominaisuudet vain korostuvat ja vastuullinen kuljetusliike ottaa tämän huomioon renkaiden hankinnoissa.
Tähän haluttiin kiinnittää huomiota myös Cap & Trans Niemi Oy:ssa.

Oma ”talvirengastesti” edelleen käynnissä
Cap & Trans Niemi Oy:ssa haluttiin löytää rengas, joka soveltuisi erinomaisesti talviolosuhteisiin ja toisaalta
olisi pitkällä tähtäimellä taloudellinen. Niinpä loppuvuodesta 2021 se otti käyttöön RoadX:n renkaat kahdessa
ajoneuvossaan.

”Päätimme ottaa testiin Green Treadin tarjoamat
RoadX:n eturenkaat ja telipyörät loppuvuodesta 2021.
Tämä oma ”talvirengastesti” on vielä käynnissä ja renkaat
ovat olleet kahden ajoneuvomme alla nyt 9 kuukautta”,
sanoo Cap & Trans Niemi Oy:n yrittäjä Toni Niemi, ja
jatkaa: ”Meillä yhdelle ajoneuvolle kertyy kilometrejä
vuositasolla n. 200 000. Siinä on hyvä testipenkki mille
tahansa renkaalle.”

Tulokset puhuvat puolestaan
Cap & Trans Niemi Oy:n oman ”rengastestin” tulokset ovat olleet positiiviset. Tavoitteena on ollut löytää
hinnaltaan kilpailukykyinen ja etenkin talviolosuhteisiin soveltuva rengas, ja nyt sellainen on löytynyt.
”RoadX WP806 on erinomainen rengas juuri meidän tarpeisiimme. Ajamme pääosin valtateitä ja asvaltilla RoadX
toimii todella hyvin. Renkaan kuvio on hyvä ja pito talviolosuhteissakin erinomainen. Vaikka ”rengastestimme” on vielä
käynnissä, olen vakuuttunut, että RoadX:n renkaisiin voimme luottaa jatkossakin”, summaa Cap & Trans Niemi Oy:n
yrittäjä Toni Niemi.

Kuorma-autojen edulliset talvipinnat, joissa pito ei lopu
Talven liukkailla keleillä rengaskaluston on oltava kunnossa. RoadX tarjoaa talviolosuhteisiin kustannustehokkaan
ja turvallisen rengas vaihtoehdon. Kattavasta mallistosta löytyvät mm.
RoadX WD703 on moderni raskaan
kaluston vetorengas. Käytetty kumiseos
ja pintakuvion vahva lamelointi antavat
hyvän pidon myös liukkaammissa keliolosuhteissa. Rengas on suunniteltu
käytettäväksi erityisesti päällystetyille
teille. Renkaan meluarvo on vain 72 db,
joten se on erinomainen vaihtoehto
myös linja-autoille. Kokovalikoimasta löytyy koot
295/80R22,5, 315/70R22,5 ja 315/80R22,5.

RoadX WP806 on talvikäyttöön tarkoitettu
etu- ja perävaunun rengas. Pintakuvio
antaa laajan kontaktipinnan tien pintaan
parantaen ohjattavuutta ja suuntavakautta
myös liukkaammilla keleillä. Kuviointi
poistaa tehokkaasti loskaa ja vettä. Eturenkaan lisäksi rengas on erinomainen
vaihtoehto perävaunun pyöräksi niille, jotka
arvostavat talviominaisuuksia myös perävaunun
pyöriltä. Kokovalikoimasta löytyy rengaskoot
295/80R22,5, 315/70R22,5, 315/80R22,5, 385/55R22,5
ja 385/65R22,5.
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