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Kuorma-auton polttoainetalouteen vaikuttavat tekijät

Erityisten polttoainetehokkaiden renkaiden käyttösuosituksen 
lisäksi seuraavassa on yleisiä huomautuksia renkaan 
vierintävastukseen vaikuttavista tekijöistä:

•	 Ripatyyppiset renkaat ovat palakuvioituja renkaita parempia 
vierintävastuksen osalta, koska niissä pinta liikkuu 
vähemmän kosketusalueella.

•	 Renkaat, joiden profiilisuhde on matala, ovat jäykempiä, 
minkä vuoksi renkaat joustavat vähemmän kuormitettaessa 
ja niiden vierintävastus on yleensä pienempi sellaisiin 
renkaisin verrattuna, joiden profiilisuhde on korkea.

•	 Kuluneiden renkaiden vierintävastus on pienempi kuin 
uusien renkaiden. Kun kuorma-auton renkaat kuluvat, 
niiden pintakuvio jäykistyy, jolloin pinta-alueella tapahtuu 
vähemmän joustoa/muodonmuutosta.

Polttoainetehokkaiden renkaiden käyttäminen kaikilla 
akseleilla voi vähentää polttoaineenkulutusta huomattavasti. 
10 prosenttia pienempi vierintävastus ajoneuvon kaikissa 
renkaissa vähentää polttoaineenkulutusta noin kolme prosenttia 
(keskimäärin 0,9 litraa sadalla kilometrillä ajoneuvossa, joka 
kuluttaa 30 litraa/100 km).

EU:n rengasmerkintä osoittaa vierintävastuksen merkityksen 
ajoneuvon polttoainetalouteen. Marraskuun 1. päivästä 2012 
alkaen merkintätiedot on toimitettava useimpien Euroopan 
unionissa myytävien raskaiden kuorma-autojen renkaiden 
mukana. Näiden tietojen tarkoitus on auttaa ostajia tekemään 
paremmin tietoon perustuvan päätöksen renkaita ostaessaan. 
Merkintä kattaa luokitukset polttoainetehokkuudesta 
(vierintävastuksesta), märkäpidosta ja ohiajomelusta.
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Korkea polttoainetehokkuuden luokitus tarkoittaa 
pienempää vierintävastusta, ja se vaikuttaa suoraan 
polttoaineenkulutukseen ja ympäristöön. Mitä pienempi 
vierintävastus on, sitä vähemmän renkaan rullaaminen vaatii 
energiaa ja sitä vähemmän kuluu polttoainetta ja syntyy 
hiilidioksidipäästöjä.

Tilanne on kaikin puolin myönteinen.

Autojen teho ja ajo-olosuhteet vaihtelevat. Ero kokonaisen uuden 
A-luokan ja F-luokan rengassarjan välillä voi tarkoittaa jopa 15 

prosentin vähennystä kuorma-auton polttoaineen kulutuksessa, 
jolloin vuodessa säästyy yli 7 000 euroa*.

* Laskelmat perustuvat Goodyearin Luxemburgin innovaatiokeskuksen vuonna 2012 tekemiin testeihin ja seuraaviin olettamuksiin: Ajoneuvon keskimääräinen polttoaineenkulutus 32,3 
l/100km → 323 l/1 000 km → 14,7 prosentin mahdollinen säästö = 47,5 l pienempi polttoaineenkulutus 1 000 kilometrillä → polttoaineen hinta 1,50 €/l = 71,25 €/1 000 km → 100 000 km/
vuosi = 7 125 euron säästö/vuosi.

TYRE EFFICIENCY

PROFIT

POLTTOAINETEHOKKUUS /
VIERINTÄVASTUS
A = Polttoainetehokkain rengas
F = Polttoainetehottomin rengas
(Kuorma-auton renkaissa ei käytetä G-luokkaa)

Polttoaineen kulutus voidaan minimoida käyttämällä tavallisten 
renkaiden sijaan sellaisia renkaita, joiden vierintävastus on 
pieni, valitsemalla hyvä ajoneuvo sekä huoltamalla renkaita 
hyvin ja noudattamalla taloudellista ajotapaa.

Polttoaineen hinnan vaihteluiden ja jatkuvasti kiristyvien 
päästömääräysten vuoksi polttoaineen kulutus on kuljetusalalla 
merkittävä taloudellinen ja ekologinen tekijä.

Goodyearin nykyaikaiset, polttoainetehokkaat kuorma-auton 
ja linja-auton renkaat tarjoavat ihanteellisen ratkaisun, jonka 
avulla voi:
•	 parantaa kuljetuskaluston tehokkuutta
•	 alentaa kilometrikohtaisia kustannuksia
•	 vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Helppo vinkki: arvioi mahdollinen vaikutus 
polttoaineen kulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin 
polttoainetehokkuuslaskimella osoitteessa www.fleet-
calculator.eu.



Yleisiä seikkoja Rengaspaine

aerodynamiikka ja nopeus

Muut tekijät Pyörän suuntaus Polttoainetehokkaat kuorma-auton renkaat

Ajoneuvon kokoonpano

Kuorma-auton polttoainetalouteen vaikuttavat tekijät

Useat tekijät vaikuttavat ajoneuvon polttoaineen kulutukseen.

Tärkeimpiä tekijöitä ovat ajoneuvon paino, ilmanvastus, 
mekaaniset häviöt, ajotapa ja vierintävastus. 
Renkaat ovat vain yksi näistä tekijöistä, mutta niiden osuus 
ajoneuvon kokonaispolttoaineenkulutuksesta voi olla jopa 1/3.

Jokainen rengas aiheuttaa vastusta. Suurin vastuksen syy on 
energianhäviö, joka johtuu renkaan muodonmuutoksesta sen 
pyöriessä tietä vasten.

Tätä vastusta sanotaan vierintävastukseksi.

Rengaspaineen vaikutus renkaan vierintävastukseen on erittäin 
suuri. Yhden baarin poikkeama nimellispaineesta voi aiheuttaa 
viiden prosentin eron vierintävastuksessa, joka voi lisätä 
polttoainekustannuksia huomattavasti (katso jäljempänä oleva 
esimerkki).

Renkaat on tärkeää täyttää oikealle rengaspaineelle kunkin 
akselin kuormitusta koskevan suosituksen mukaisesti, jotta 

saavutetaan optimaalinen vierintävastus. Liian pieni rengaspaine 
voi lisäksi vaikuttaa negatiivisesti renkaan kestävyyteen ja 
aiheuttaa rengasrikon.

Yhden baarin verran liian pieni paine jokaisessa renkaassa voi aiheuttaa 900 euroa ylimääräisiä polttoainekustannuksia 
vuodessa, ja sen vuoksi runko saattaa vaurioitua niin, ettei rengasta voi pinnoittaa uudelleen.

Ajoneuvon aerodynamiikan ja ajonopeuden vaikutus polttoaineen 
kulutukseen on erittäin suuri.

Ajoneuvon ilmanvastuksen voima suurenee progressiivisesti 
suhteessa ajoneuvon nopeuteen.

Renkaan vierintävastus kasvaa lineaarisesti suhteessa 
nopeuteen, mutta renkaiden osuus ajoneuvon 
kokonaisvastuksesta on suhteessa pienempi nopeuden 
noustessa.

Ilman lämpötila, sääolosuhteet, tienpinta (hiekka, sora, 
asfaltti, betoni) ja maasto (tasainen, mäkinen tai vuoristo) ovat 
ympäristötekijöitä, joihin ei voi vaikuttaa, mutta joilla on suora 
vaikutus polttoaineenkulutukseen.

Virheellinen akselin suuntaus vaikuttaa huomattavasti 
vierintävastukseen, lisää polttoaineenkulutusta ja nopeuttaa 
renkaan kulumista.

Jos jokin kuorma-auton akseleista on virheellisesti sunnattu, 
vierintävastus kasvaa ja renkaat kuluvat huomattavasti 
nopeammin. Tämä tarkoittaa, että polttoaineenkulutus kasvaa ja 
renkaiden kuluminen nopeutuu.

Suurin osa polttoainetehokkuudella saavutettavista eduista  
saadaaan renkaan pinta-alueelta (pintaseos, pintakuvio ja /  
tai urasyvyys, vyörakenne). Pinta-alueen osuus renkaan  
vierintävastuksesta on noin 75 prosenttia ja sivuvallin ja  
jalkaosan osuus on noin 25 prosenttia.

Tämän vuoksi myös oikea rengaspaine on hyvin tärkeä: silloin 
pinta-alueen muoto muuttuu juuri riittävän paljon kuorman 
kantamista varten, ja tarpeeton lämpöä muodostava pinnan 
liike vältetään, mikä keventää vierintävastusta.

Tyypillisessä 40-tonnisessa 5-akselisessa kuorma-
autossa jokainen akseli vaikuttaa osaltaan ajoneuvon 
kokonaisvierintävastukseen.

Vetävien ja perävaunun akseleiden yhteinen osuus renkaiden 
kokonaisvierintävastuksesta on noin 83 prosenttia. Kaikille 
akseleille on suositeltavaa asentaa renkaat, joiden vierintävastus 
on pieni ja jotka siten ovat polttoainetehokkaita, jotta ajoneuvon 
polttoaineenkulutusta voidaan vähentää.

Renkaiden osuus ajoneuvon liikuttamiseen tarvittavasta kokonaisenergiasta määräytyy useiden ulkoisten tekijöiden mukaan, 
joita ovat muun muassa seuraavat:

KULKUSUUNTARENKAAN VIERINTÄVASTUS

KUORMA KUORMA

PERÄVAUNUN RENKAAT

50%
VETORENKAAT

33%
OHJAAVAT RENKAAT

17%

Seuraava esimerkki 3-akselisesta 
perävaunusta osoittaa, että oikea 
akseleiden suuntaus auttaa optimoimaan 
polttoainetalouden

Polttoaine-ero/kuorma-auto seuraavin 
perustein: 
150 000 km/vuosi – 1 €/l – 35 l/100 km.
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Vertailupolttoaineenkulutus Polttoaineenkulutuksen lisäys
jopa 4,5 %

Polttoaineenkulutuksen lisäys
jopa 18,5 %
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Kuljettajan ajotapa voi vaikuttaa huomattavasti 
polttoaineenkulutukseen.

Aggressiivinen ajotapa voi mitätöidä polttoainetehokkaisiin 
renkaisiin ja moottoreihin, ilmanvastusta vähentäviin 
lisävarusteisiin tai synteettisiin voiteluaineisiin tehdyillä 
investoinneilla saavutetut säästöt.

Nykyaikaiset kuorma-autojen automatisoidut voimansiirrot 
vähentävät kuitenkin kuljettajien vaikutusta polttoainetalouteen 
ja lisäävät siten polttoainetehokkaiden renkaiden 
säästömahdollisuuksia entisestään.

 
 
 
 

Nykyaikaisen teknologian avulla on mahdollista mitata tarkasti 
ajoneuvon tietyn aikavälin aikana kuluttaman polttoaineen 
määrä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden kehittää ohjelmia, joissa 
kuljettajia palkitaan hyvästä polttoainetehokkuudesta.
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