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Os pneus Michelin conseguem um novo record  
de velocidade num veículo elétrico 
A Michelin conseguiu, em conjunto com o piloto Lord Drayson, um novo record 
de velocidade terrestre para um veículo elétrico em categoria de menos de 1.000 
quilos. Este feito insere-se no quadro da parceria técnica entre o Grupo e Drayson 
Racing Technologies. Após duas tentativas, a nova marca mundial ficou 
estabelecida em 333,23 km/h. 

Na noite de 25 de junho, os pneus MICHELIN Endurance LM P1 permitiram ao protótipo 
da equipa Drayson Racing conseguir um novo record de velocidade terrestre para um 
automóvel elétrico. Estes pneus são os mesmos que, durante o passado fim de semana, 
contribuíram para o êxito da Audi na 90ª edição das 24 Horas de Le Mans, com a segunda 
vitória de um veículo híbrido. 

O protótipo elétrico para Le Mans, Drayson B12 69/EV, bateu o record anterior de 285,6 
km/h, em vigor durante quase 40 anos, melhorando a melhor marca em 47,654 km/h. Esta 
tentativa bem sucedida decorreu no aeródromo inglês de Elvington, situado nos arredores 
de York. 

Os pneus Michelin usados pela equipa Drayson Racing, os MICHELIN Endurance LM P1, 
foram especificamente concebidos para altas velocidades em corridas de resistência e 
desenvolveram-se em parceria com as melhores equipas do Campeonato do Mundo 
Endurance. O protótipo Drayson montava pneus dianteiros na dimensão 33/68-18 e os 
traseiros na dimensão 37/71-18. 

A eleição destes pneus segue a linha marcada pela estratégia MICHELIN Total 
Performance, que consiste em reunir num mesmo pneu prestações inclusive antagonistas. 

O protótipo Drayson tirou todo o proveito a um arranque rápido e a uma aderência máxima 
para obter a velocidade mais elevada no mínimo tempo, assim como uma estabilidade que 
permitiu ao automóvel reduzir as suas cargas aerodinâmicas. Por último, a travagem foi 
exemplar, o que favorece uma distância de travagem otimizada. 
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Este record de velocidade para um automóvel elétrico não é o primeiro para os pneus 
Michelin. Em 1899, “La Jamais Contente” superou a barreira dos 100 km/h montando 
pneus Michelin com ar, enquanto a maioria dos automóveis da época equipavam pneus 
maciços. 

 
 

 

 

 

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, 
desenvolvimento e industrialização com implantação na Europa, América do Norte e 
Ásia  (www.michelin.es). 
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