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Michelin, líder em UHP (Ultra Altas 
Performances) 

MICHELIN Pilot Sport Cup 2, primeiro equipamento  
do Porsche Cayman GT4 
A Porsche AG homologou como equipamento original para os seus novos 
Cayman GT4 o pneu de ultra altas performances (UHP) MICHELIN Pilot Sport 
Cup 2, na dimensão 245/35 ZR20 (91Y) TL N0, para o dianteiro, e 295/30 ZR20 
(101Y) XL TL N0, para o traseiro. 

O MICHELIN Pilot Sport Cup 2 pertence à última geração de pneus de circuito para 
veículos de topo de gama certificado para usar na estrada. O elevado nível de 
performances que proporciona este pneu demonstra-se pelo fato de que está homologado 
como primeiro equipamento para os mais recentes modelos da Porsche, incluindo o 918 
Spyder e o GT3. 

Mais uma prova do alto grau de performances do pneu é o record de volta rápida 
estabelecido no ano passado por um 918 Spyder de série equipado com o mesmo modelo 
de pneus, embora em diferente dimensão, em Nürburgring.  

Comparado com o seu predecessor, o MICHELIN Pilot Sport Cup+, o Pilot Sport Cup 2 
dura até 50 % mais em circuito e proporciona tempos de volta mais rápidos* graças à 
tecnologia desenvolvida em competição, em corridas como as 24 Horas de Le Mans. Além 
disso, estes melhoramentos nas performances atingem-se sem sacrifícios noutras áreas e 
são o exemplo da estratégia Michelin Total Performance. 

O MICHELIN Pilot Sport Cup 2 combina a tecnologia Bi-Compound, que utiliza diferentes 
compostos de borracha no lado interior e exterior da banda de rolamento, com o Track 
Variable Contact Patch 3.0, uma inovação que otimiza a pressão da marca no solo, de 
modo que a quantidade de borracha em contacto com a estrada ou pista permanece 
sempre constante, tanto em reta como em curva.  

                                                
* Testes internos da Michelin. 
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Para assegurar que o Cayman GT4 está preparado para as difíceis condições de 
condução invernais, a Michelin é o fornecedor exclusivo do pneu de inverno para este 
veículo:  

235/35R20 92V XLTL Pilot Alpin 4 N0 
275/30R20 97V XLTL Pilot Alpin 4 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 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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