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Sem necessidade de correntes!
Fiel ao seu compromisso com a segurança, a Michelin
recomenda montar pneus adequados quando as condições
meteorológicas se tornem especialmente duras.
Os pneus MICHELIN respondem com total segurança em condições meteorológicas adversas.
Para circular seguro todo o ano, o pneu tem um papel fundamental pois é o único ponto de contacto
com a estrada. Em períodos invernais, com o frio, os compostos da banda de rolamento dos pneus
normais (de verão) endurecem e perdem aderência. Não só em solo nevado, como todos podemos
imaginar, mas também em solo molhado e inclusive em seco.
A maioria dos condutores não é consciente disso.
Nestas circunstâncias é imprescindível contar com os pneus adequados para manter o nível de
segurança com baixas temperaturas, que tenham aderência em solo seco, mas também em solo
molhado, e inclusive com neve, permitindo-nos prescindir das incómodas correntes. Os mesmos
distinguem-se por uma marcação com Três Cumes de Montanha com Floco de Neve (3PMSF) ou pela
marcação M+S.
A gama de pneus MICHELIN abrange todas as circunstâncias que deve enfrentar o condutor nesta
época do ano e não é preciso recorrer às correntes:
- O modelo MICHELIN CrossClimate é o único pneu normal (de verão) com a mencionada marcação
3PMSF. Em situações invernais esporádicas, tem suficiente aderência na neve como para evitar-nos
utilizar correntes e tem uma magnífica aderência com as temperaturas habituais tanto no inverno como
no verão. Podem-se utilizar com total segurança durante todo o ano proporcionando também duração e
conforto.
- A gama MICHELIN Alpin possui pneus “específicos” de inverno e portanto igualmente com a marcação
3PMSF. Aconselham-se para condições invernais rigorosas ou veículos potentes, que exigem uma
aderência adicional. Permitem circular por estradas secas, molhadas, nevadas ou geladas com uma
segurança máxima. Quando o tempo melhora é recomendável voltar a montar os pneus “normais” (de
verão).
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A missão da Michelin, líder do setor dos pneus, é contribuir de maneira sustentável
para a mobilidade das pessoas e dos bens. Por esta razão, o Grupo fabrica, comercializa
e distribui pneus para todo o tipo de viaturas. 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 atlas
de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em Clermont-Ferrand (França), está presente em
170 países, emprega 111.700 pessoas em todo o mundo e dispõe de 68 centros de produção
implantados em 17 países diferentes que, em conjunto, fabricaram 184 milhões de pneus em
2015. 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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