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Gama MICHELIN Latitude 

Equipamento original do novo Porsche Macan 
O novo SUV (Sport Utility Vehicle) da Porsche oferece uma condução intensa e 
vivaz equipado com três gamas de pneus Michelin, tanto de verão como de 
inverno, em todo o mundo: MICHELIN Latitude Sport 3, MICHELIN Latitude 
Alpin 2 e MICHELIN Latitude Tour HP. 

Três gamas de pneus Michelin foram homologadas para o novo Porsche Macan, entre 
elas encontra-se, pela primeira vez, a nova gama MICHELIN Latitude Sport 3. 

Para condições de condução invernais o pneu homologado é o MICHELIN Latitude Alpin 2 
e, para certas regiões do mundo, o MICHELIN Latitude Tour, um pneu “all season” 
(qualquer época). 

O novo pneu MICHELIN Latitude Sport 3 

O novo pneu MICHELIN Latitude Sport 3 é a terceira geração de pneus para SUV de 
estrada da gama Michelin, que a Porsche homologou pela primeira vez em 2002 para o 
primeiro Porsche Cayenne. Para além do seu design que proporciona potência e controlo, 
o novo pneu MICHELIN Latitude Sport 3 responde às necessidades dos utilizadores ao 
garantir um nível de segurança ótimo, reduzir a resistência à rodagem para diminuir o 
consumo de combustível e melhorar a duração.  

MICHELIN Latitude Alpin 2 

O pneu MICHELIN Latitude Alpin, concebido para SUV de altas performances, 
proporciona, em condições invernais, inverno após inverno, mais segurança, mobilidade e 
controlo, assim como um melhor comportamento em todas as situações invernais. 

MICHELIN Latitude Tour HP  

O pneu MICHELIN Latitude Tour HP, desenvolvido especificamente para SUV de altas 
performances, oferece segurança, estabilidade e conforto. É um pneu “all season” 
(qualquer época) que se comercializa em algumas partes do mundo, como nos Estados 
Unidos. 

Estas três gamas de pneus homologadas para o Porsche MACAN ilustram perfeitamente a 
estratégia MICHELIN Total Performance, que consiste em inovar e utilizar tecnologias de 
vanguarda para conjugar em cada um dos seus pneus mais performances: segurança, 
duração, poupança de combustível e prazer de conduzir. 
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Dimensões homologadas do pneu MICHELIN Latitude Sport 3  

Dianteiro Traseiro 
235/60 R18 103W N0 255/55 R18 105W N0 
265/45 R20 104Y N0 295/40 R20 106Y N0 
265/40 R21 101Y N0 295/35 R21 103Y N0 

 
 

Dimensões homologadas do pneu MICHELIN Latitude Alpin  

Dianteiro Traseiro 
265/45 R20 104V N0 295/40 R20 106V N0 

 
 

Dimensões homologadas do pneu MICHELIN Latitude Tour HP  

Dianteiro Traseiro 
235/60 R18 103V N0 255/55 R18 105V N0 
235/55 R19 101V N0 255/50 R19 103V N0 
265/45 R20 104V N0 295/40 R20 106V N0 

 
 

 

 

 

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 113.400 
pessoas em todo o mundo e dispõe de 69 centros de produção implantados em 18 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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