pneu michelin

energy xm2+
MAIS SEGURANÇA NA FRENAGEM COM A DURABILIDADE
QUE VOCÊ JÁ CONHECE.

•
•
•
•
•
•
•

Energy XM2+
Primacy 3
Primacy 4
Pilot Sport 4
Pilot Sport 4 SUV
XLT A/S
LTX Force

•

Ganho de até +25 % de durabilidade que a média dos
principais concorrentes premium 1.

•

O pneu ENERGY XM2+, quando novo, freia em piso molhado
4,8 metros antes que a média dos principais concorrentes.

•

Quando o pneu está usado, a frenagem ocorre 10,5 metros
antes 2.

•

Novo composto de borracha com 100% de silica na banda de
rodagem: mais segurança, durabilidade e aderência.

(1) Teste de frenagem em piso molhado, entre 80 e 0 kph, conduzido por Automotive Inspection SMIC Tianjin
Co. Ltd., à pedido da Michelin em Setembro de 2018, sobre a dimensão 205/55 R16 91V em um VW Golf
contra as marcas Bridgestone, Continental, Goodyear e Hankook. (2) Teste de durabilidade conduzido pela
China Automotive Technology e Reseach Centre Co., Ltd (CATARC) (uma terceira parte independente), na
Michelin’spedido, em setembro de 2018 em TianJin, China, na dimensão 205/55 R16 91V no VolksWagen
GOLF7 comparando MICHELIN Energy XM2 + Concorrentes Premium (os números representam a média de
outras 5 marcas premium). Teste de longevidade executado em uso real médio com 20.000 km de corrida e
longevidade estimada na profundidade do Indicador de Desgaste do Piso.
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PRIMACY 3

3X MAIS SEGURO.
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PRIMACY 4

É O MAIS SEGURO DO PRIMEIRO AO ÚLTIMO QUILÔMETRO.

• MAIOR ADERÊNCIA NO SECO
Freia até 3 metros antes em piso seco, reduzindo o risco de
acidentes¹.

•

MUITO MAIS SEGURANÇA
Frenagem no molhado de 5,4 metros, quando novo, antes da
média dos concorrentes e 7,4 metros quando usado1.

• MAIOR ADERÊNCIA NO MOLHADO
Freia até 4 metros antes em piso molhado, reduzindo o risco
de acidentes².

•

ADERÊNCIA EXCEPCIONAL, MESMO USADO
Mesmo quando usado, o novo MICHELIN Primacy 4 assegura
o máximo de aderência em piso molhado, graças à sua
inovadora escultura da banda de rodagem, que potencializa
em 22% o escoamento de água, proporcionando muito mais
segurança2.

•

MAIOR ADERÊNCIA NO MOLHADO
Nova geração de compostos de borracha de alto desempenho
que contribuem para uma excelente frenagem em piso
molhado, sem abrir mão da durabilidade do pneu.

• MAIOR ADERÊNCIA NAS CURVAS
Maior aderência em curvas e em piso molhado,
proporcionando ao condutor um controle da trajetória 12%
superior à média dos concorrentes³.

¹²³Testes independentes do Instituto Automotivo TÜV SUD comprovam melhores performances do pneu
MICHELIN Primacy 3

(1) Teste de frenagem em piso molhado, entre 80 e 20 km/h, realizado por TUV SUD por
solicitação da Michelin, entre junho e julho de 2017, com pneus 205/55 R 16 montados em
um Volkswagem Golf 2.0 que compara o PNEU MICHELIN PRIMACY 4 com os concorrentes
Bridgestone Turanza ER300, Continental Powercontact Ecoplus, Goodyear Efficient Grip Performance e Pirelli Cinturato P1 Plus. (2) Em toda a superfície da escultura, quando está usado, em
comparação com a escultura padrão do pneu MICHELIN Primacy 3.
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Pilot sport 4

MELHOR ESCOLHA DO SEGMENTO ESPORTIVO.

•

•

MAIOR FRENAGEM EM PISO SECO E MOLHADO
Excelente controle e reatividade para quem busca uma
condução mais esportiva, sem abrir mão da segurança: freia
até 2m antes em piso molhado e até 1m antes em piso seco.
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Pilot sport 4 suv

DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA SUV’S PREMIUM.

•

SEGURANÇA E PRECISÃO NA DIREÇÃO
Nº1 em Frenagem no piso seco e molhado1.

•

DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OS SUVs PREMIUM
Excelente durabiliade e robutez.

Mais estabilidade e aderência, maior rapidez na resposta do
carro e total controle.

•

MUITO MAIS DURÁVEL
De acordo com os testes realizados pelo instituto independente DEKRA, o pneu MICHELIN Pilot Sport 4 dura 15% a mais
que a média dos concorrentes.

MAIOR CONFORTO PARA DIREÇÃO
O design assimétrico da banda de rodagem melhora as
performances em piso seco e a parte interior a aderência em
piso molhado.

•

RECONHECIDO PELOS PRINCIPAIS FABRICANTES DE
AUTOMÓVEIS
Desenvolvido em colaboração com os principais fabricantes e
disponível para todos os tipos de SUV premium.

São 3.700 km¹ rodados a mais que a média dos concorrentes
ou até 6 meses² mais de uso.

¹ Cálculo extrapolado a partir de 10.000 km rodados até 1.6mm (limite legal) ² Média anual de 7.000 Km.

(1) PISO SECO: Teste de frenagem em piso seco, entre 100 e 0 kph, conduzido por TÜV-SÜD Product Service,
à pedido da MICHELIN em Agosto de 2018, sobre a dimensão 235/60 R 18 107W em um Audi Q5 2.0 TDI
contra as marcas Bridgestone; Continental; Dunlop; Hankook, Goodyear e Pirelli. / PISO MOLHADO: Teste
de frenagem em piso molhado, entre 80 e 0 kph, conduzido por TÜV-SÜD Product Service, à pedido da
MICHELIN em Agosto de 2018, sobre a dimensão 235/60 R 18 107W em um Audi Q5 2.0 TDI contra as marcas
Bridgestone; Continental; Dunlop; Hankook, Goodyear e Pirelli.
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xlt a/s

MAIS FORTE. MAIS DURÁVEL.

•

50% MAIS DURÁVEL1
Durabilidade Michelin X® LT A/S: +50% vs. média da
concorrência.

•

MUITO MAIS RESISTENTE À AGRESSÕES2
Dupla carcaça robusta:
2 napas carcaças
Cabos mais grossos e densos
Atende às necessidades de alto torque das caminhonetas
modernas e permite encarar os trabalhos pesados.

•

25% MAIS SEGURO NAS AQUAPLANAGENS3
Maior segurança: +25% mais controle em situação de
aquaplanagem em curva.
(1) Em relação à média dos principais concorrentes. Testes realizados em 2016 certificados pelo
Instituto Dekra, com pneus comprados no mercado brasileiro (Pirelli, Goodyear e Bridgestone) na
dimensão 265/70 R16. (2) Em relação à gama anterior Michelin LTX M/S 2. (3) Em relação à média dos
principais concorrentes. Testes de aquaplanagem em curva realizado em 2016 pelo Instituto TÜV SÜD
Alemanha, com pneus comprados no mercado brasileiro (Pirelli, Goodyear e Bridgestone) na dimensão
265/70 R16.
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ltx force

A SOLUÇÃO IDEAL, NÃO IMPORTA O SEU CAMINHO.

•

DURABILIDADE INSUPERÁVEL ¹
Dura 35% mais que os principais concorrentes da categoria,
fazendo muito mais viagens com você, não importa para
onde.

•

SEGURANÇA MÁXIMA ² - FORA / NA ESTRADA
Fora da estrada, ele tem tração e robustez comprovadas em
uso extremo de rally.

•

LOOK AGRESSIVO
Ele traz um design agressivo, inspirado no Rally Dakar, que
combina com qualquer ambiente.

⁽(1) Testes realizados em 2014 certificados pelo Instituto Dekra, com pneus comprados no mercado
brasileiro (Pirelli, Goodyear) na dimensão 265/70 R16 112 T.
⁽(2)⁾ Testes de distância de frenagem no molhado e aquaplanagem em curva realizados em 2014
pelo Instituto TÜV SÜD Alemanha, com pneus comprados no mercado brasileiro (Pirelli, Goodyear),
na dimensão 265/70 R16 112 T.
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