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Michelin predstavlja novo generacijo pnevmatik za
limuzine in športne avtomobile, ki nudi užitek pri vožnji
in hkrati varnost. Pnevmatika MICHELIN Pilot Sport 4 je
na voljo na prodajnih mestih v Evropi od januarja 2016.

Za voznike limuzin in športnih avtomobilov, za voznike, ki želijo razvedrilo in razburljivo
vožnjo, je nova pnevmatika MICHELIN Pilot Sport 4 idealna, saj nudi užitek pri vožnji in
hkrati varnost.
Tehnološke inovacije visoko odzivne tekalne plasti nove pnevmatike izhajajo iz Michelinovih
izkušenj s tekmovanj, vključno s Formulo E. Neprestano se prilagaja cesti, zahvaljujoč
pametnemu obvladovanju dinamičnih interakcij med zgradbo, dezenom in materiali, saj se
vse to odraža v optimalnem upravljanju stične površine.
Zmogljivosti inovacij nove pnevmatike MICHELIN Pilot Sport 4:
Visoko odzivna preciznost vožnje: novo tehnologijo "Dynamic Response" sestavlja pas,
očveščen z vlakni iz armada in najyona, ki zagotavlja optimalen nadzor pri držanju smeri. S
posebej lahkimi, odpornimi vlakni visoke gostote, ki so vzdržljiva glede nateznosti (petkrat
bolj vzdržljiva od jekla), je mogoč brezhiben nadzor centrifugalnih sil pri visokih hitrostih in
stična površina pnemvatike s tlemi ostaja tudi pri visoki hitrosti nespremenjena.
Varnost in zaviranje na mokri podlagi: visoko raven zmogljivosti je bilo mogoče doseči z
novo, zelo homogeno gumeno zmesjo, ki vključuje funkcionalne elastomere1 in siliko. Poleg
tega omogočajo globoki vzdolžni kanali učinkovito odvajanje vode na mokri cesti. Z novo
gumeno zmesjo je izkoristek goriva pnevmatike boljši in življenjska doba daljša.
Nova pnevmatika MICHELIN Pilot Sport 4 je na voljo v 17 dimenzijah, od 17 do 18 palcev, od
januarja 2016 in v letu 2017 bo na voljo tudi v 19-palčnih dimenzijah,
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Funkcionalni elastomer je elastomer, ki izboljša prerazporeditev silike v gumeni zmesi in ojača svoje delovanje.

Dve evropski organizaciji sta neodvisno preizkusili novo pnevmatiko. TUV SÜD (Technischer
Überwachungs-Verein) in DEKRA sta trenutno vodilni mednarodni organizaciji za neodvisno
ocenjevanje in varnost, ne samo v Evropi, temveč v svetovnem merilu.
V primerjalni test so bile vključene naslednje pnevmatike:
- Nova letna pnevmatika MICHELIN Pilot Sport 4
- Predhodna generacija - pnevmatika MICHELIN Pilot Sport 3
- Pnevmatike drugih proizvajalcev, ki spadajo v segment športnih pnevmatik.
Primerjalne teste so izvajali na suhi in mokri podlagi. V testiranje je bilo vključeno:
 Ocena vodljivosti – potreben čas za progo, na suhi in mokri podlagi
 Ocena varnosti – zavorna pot na suhi in mokri podlagi

ČAS NA PROGI – SUHI ASFALT

ZAVORNA POT NA SUHEM ASFALTU

ČAS NA PROGI – MOKER ASFALT

ZAVORNA POT NA MOKREM ASFALTU

 Ocena vzdržljivosti pnevmatik s pomočjo metodologije testa obrabe. Po tej metodologiji se
avto pelje na razdalji 10.000 km, nato se z laserjem izmeri obraba pnevmatike in število

prevoženih kilometrov se preračuna na maksimalno obrabo, do še dovoljenega ostanka
profila – 1,6 mm.

ODPORNOST NA OBRABO
+1,800 km

30,400 km*

-1,500 km

-5,400 km

-6,600 km
-7,600 km

Rezultati izvedenih testov so pokazali, da je inženerjem skupine Michelin uspelo znatno izboljšati
zmogljivosti pnemvatike MICHELIN Pilot Sport 4, v primerjavi s predhodno generacijo
pnevmatik, kar je novi pnemvatiki zagotovilo vodilni položaj v športnem segmentu.
Nova pnemvatika ni le ohranila odpornosti proti obrabi, odpornost se je, v primejravi s predhodno
generacijo pnevmatik, še izboljšala.
Seznam razpoložljivih dimenzij :
19 novih dimenzij od začetka leta 2016

Ustanovitev:
Proizvodnja:
Število zaposlenih:
Tehnološki center:

1889
68 tovarn v 17 državah
112.300 po vsem svetu
Na področju raziskav in razvoje je zaposlenih več kot
6600 v Evropi, Severni in Južni Ameriki ter v Aziji.

Letni proračun za raziskave in razvoj: več kakor 640 milijonov EUR
Letno izdelano, prodano:

171 milijonov pnevmatik, prodanih več kakor 13
milijonov zemljevidov in vodnikov – v več kakor 170
državah, 1,2 bilijonov poti je bilo preračunanih z uporabo
ViaMichelin.

2014 neto prihodki od prodaje:

19.553 bilijonov EUR

Z različnimi blagovnimi znamkami so na voljo pnevmatike za vse segmente tržišča:
MICHELIN, BFGoodrich, KLEBER, UNIROYAL2, WARRIOR, Kormoran, RIKEN, TAURUS,
TIGAR, Pneu Laurent, Recamic, MICHELIN Remix.
Več kakor 3500 integriranih in franšiznih prodajnih mest v 29 državah.

Poslanstvo Michelina, vodilnega v industriji pnevmatik, je, da prispeva k dolgoročni
mobilnosti ljudi in blaga. S tem namenom skupina proizvaja, trži in vrši distribucijo pnevmatik
za se tipe vozil. Michelin predlaga tudi inovativne digitalne storitve, kot na primer digitalno
upravljanje voznih parkov in podporna orodja za mobilnost. Izdaja turistične vodnike, vodnike
po hotelih in restavracijah, zemljevide ter cestne atlase. Skupina s sedežem v francoskem
Clermont Ferrandu, ki je prisotna v 170 državah, zaposluje po vsem svetu skupaj 112.300
ljudi in ima 68 proizvodnih tovarn v 17 državah. Ima tudi tehnološki center za raziskave in
razvoj v Evropi, Severni Ameriki in v Aziji (www.michelin.com).
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Razen v Evropi

