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MICHELIN StarCross 5 

Uma nova gama de pneus de altas performances para 
pilotos de todos os níveis e para todos os terrenos  
Após um intenso programa de desenvolvimento, seguido de bastantes provas com 
pilotos profissionais e adeptos de todos os níveis, a Michelin comercializa, desde 
setembro, a nova gama MICHELIN StarCross 5, específica para motocross. As 
equipas de Investigação e Desenvolvimento da Michelin conjugaram os seus 
conhecimentos e experiência sobre o terreno com os da Michelin Motorsport para 
aprofundar a compreensão dos comportamentos das motos e dos pneus em 
condições extremas. 

A gama MICHELIN StarCross 5 permite ao Grupo percorrer uma nova etapa no mundo do 
motocross. Estas novas soluções significam o regresso da Michelin a um mercado 
especialmente competitivo imerso em plena mudança. Assim pois, a gama motocross da 
Michelin será renovada integramente durante os próximos anos. 

Usos e terrenos  

A gama MICHELIN StarCross 5 é composta por quatro versões (‘Hard’, ‘Medium’, ‘Soft’ e 
‘Sand’) para assegurar um nível de performances muito alto em todos os tipos de terrenos 
e para todas as condições que existem em motocross e rally-raid. 

Em comparação com as gerações precedentes (MICHELIN StarCross 3 e 4), a gama 
MICHELIN StarCross 5 caracteriza-se por uma carcaça totalmente nova. Mais leve, esta 
carcaça reúne manobrabilidade e capacidade de reação graças ao desenvolvimento de 
materiais de maior densidade e ainda mais resistentes. Além disso, é mais flexível, de 
modo que proporciona várias vantagens adicionais: 

• Um aumento da motricidade em linha reta e um comportamento mais progressivo 
em curva. 

• Capacidade de rodar com pressões mais elevadas para minimizar o risco de 
retirada da jante, sem perder aderência nem conforto. 

• Performances totais desde o primeiro momento, a flexível carcaça assegura um 
excelente nível de competitividade desde o primeiro momento. 

• Mais fácil de montar. 
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A associação desta nova carcaça, desenvolvida para otimizar o tamanho da marca de 
contacto no solo, com umas esculturas dianteiras e traseiras mais agressivas, concebidas 
especificamente para este tipo de uso, maximizam a aderência. Proporciona, além disso, 
uma precisão de pilotagem e uma tração ótima, inclusive nas condições mais difíceis 

Os blocos direcionais intermédios e laterais favorecem a pilotagem no pneu dianteiros, 
assim como uma motricidade sem par no traseiro. Os blocos centrais, concebidos para 
assegurar melhor travagem e motricidade em todo o tipo de terrenos, atuam como garras 
para se aferrarem ao solo e propulsar a moto para a frente. 

A gama MICHELIN StarCross 5 está disponível em 21 dimensões, algumas novas, para 
responder às exigências dos participantes em rally-raids. 

HARD              MEDIUM            SOFT              SAND 

90/100-21 80/100-21   80/100-21   80/100-21 
90/100-21    90/100-21    100/90-19 
100/100-18       100/100-18       110/90-19 
110/100-18       110/100-18 
120/90-18         120/90-18 
100/90-19         100/90-19 
110/90-19         110/90-19 
120/80-19         120/80-19 
 
 
 
 
  
 

 

A missão da Michelin, líder do setor dos pneus, é contribuir de maneira sustentável 
para a mobilidade das pessoas e dos bens. Por este motivo, o Grupo fabrica, 
comercializa e distribui pneus para todo o tipo de veículos. A Michelin propõe 
igualmente serviços digitais inovadores, como a gestão telemática de frotas de veículos 
e ferramentas de ajuda à mobilidade. De igual forma, edita guias turísticos, de hotéis e 
restaurantes, mapas e mapas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em Clermont-
Ferrand (França), está presente em 170 países, emprega 112 300 pessoas em todo o 
mundo e dispõe de 68 centros de produção implantados em 17 países diferentes. A 
Michelin 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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