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Michelin, líder em UHP (Ultra Altas
Performances)
MICHELIN Pilot Super Sport,
equipamento original da gama desportiva F da Lexus
O MICHELIN Pilot Super Sport, o pneu de série mais rápido do mundo em
circuito, foi homologado em exclusivo como primeiro equipamento para os novos
modelos F da Lexus, RC F e GS F. Graças ao seu compromisso com a inovação e
à sua liderança como fabricante de pneus UHP, a Michelin reforça o seu elo de
ligação com os mais conceituados e exigentes construtores de veículos.
Com a homologação do MICHELIN Pilot Super Sport, na dimensão 255/35 R19 dianteira e
275/35 R 19 traseira, para dois dos seus novos modelos desportivos, a Lexus escolheu um
pneu capaz de responder perfeitamente às necessidades dos seus automóveis de mais
altas performances durante um maior número de quilómetros.
Desenvolvida originalmente para pneus endurance de competição, a tecnologia
bi-compound utiliza diferentes compostos no lado direito e esquerdo da banda de
rolamento. A parte externa do ombro proporciona uma aderência e uma resistência ao
desgaste em curva excecionais, nervos intermédios otimizados para melhorar a
manobrabilidade e a condução, enquanto a a parte interna do ombro se concebeu para
romper a película de água e proporcionar aderência em solo molhado.
A característica inovadora do Variable Contact Patch 2.0 radica na sua capacidade para
mudar a sua forma dependendo das condições reais da condução, garantindo, assim, o
controlo total do veículo. Desta maneira, inclusive nas variações da marca no solo ao virar,
a quantidade de borracha em contacto permanece constante.
A combinação destas tecnologias permite que o MICHELIN Pilot Super Sport consiga um
equilíbrio único entre aderência, conforto, segurança, duração e prazer de conduzir que
responde aos altos padrões da Lexus, por isso pode-se utilizar tanto para o uso diário na
estrada, assim como em circuito para exigências extremas.
Ao desenvolver pneus, os técnicos da Michelin concentram-se em melhorar várias
performances simultaneamente em diferentes áreas sem sacrificar outras. Esta é a
estratégia MICHELIN Total Performance. O condutor de um Lexus RC F ou de um GS F
equipados com o MICHELIN Pilot Super Sport pode sentir o prazer de conduzir porque
sabe que os pneus o acompanham e lhe fornecem a máxima segurança, inclusive nas
condições de utilização extrema, durante muitos quilómetros.
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O Lexus RC F é um coupé desportivo, equipado com o motor V8 mais potente construído
por este construtor, conseguindo passar de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. O
Lexus GS F é um sedan superdesportivo que combina a elegância e o refinamento de um
sedan premium com o desportivismo extremo de um coupé de altas performances.
Ambos os veículos pertencem à gama desportiva “F”, desenvolvida para provocar umas
sensações ao condutor de contínua diversão ao volante, independentemente do seu nível
de condução ou experiência.

A missão da Michelin, líder do setor do pneu, é contribuir de maneira sustentável para
a mobilidade das pessoas e dos bens. Por esta razão, o Grupo fabrica e comercializa
pneus para todo o tipo de viaturas, desde aviões até automóveis, veículos de duas
rodas, engenharia civil, agricultura e camiões. A Michelin também propõe serviços
informáticos de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com), e edita guias turísticos, de
hotéis e restaurantes, mapas e Atlas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em
Clermont-Ferrand (França), está presente em mais de 170 países, emprega a 111.200
pessoas em todo o mundo e dispõe de 67 centros de produção implantados em 17 países
diferentes. O Grupo possui um Centro de Tecnologia que se encarrega da investigação
e desenvolvimento com implantação na Europa, América do Norte e Ásia
(www.michelin.es).
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