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MICHELIN Pilot Sport Cup 2  

Michelin, fornecedor oficial do novo Aston Martin Valkyrie  
A Aston Martin anunciou em Genebra que o seu superdesportivo Valkyrie equipará os 

pneus de ultra altas performances MICHELIN Pilot Sport Cup 2 na dimensão 265/35 ZR20 
para o eixo dianteiro e 325/30 ZR21 para o traseiro. 

O MICHELIN Pilot Sport Cup 2, que elimina a distinção entre os pneus de competição e os de série, é a 
última geração de pneus para circuito de uso legal na estrada especialmente concebidos para 
automóveis de ultra altas performances. 

Com a sua alta potência, grande aderência e pouco peso, o Aston Martin Valkyrie promete redefinir as 
fronteiras do rendimento dos supercarros de série e, com o fim de explorar estes limites na pista, o 
Valkyrie exigirá umas performances sem precedentes aos seus pneus. 

O MICHELIN Pilot Sport Cup 2 incorpora uma inovadora gama de tecnologias derivadas da competição, 
como a Bi-Compound Technology, que supõe a utilização de dois compostos diferentes nas secções 
interiores e exteriores da banda de rolamento, ou ou Track Variable Contact Patch 3.0, que otimiza a 
pressão do pneu na marca no solo, de maneira que a quantidade de borracha em contacto com a 
estrada ou a pista seja sempre a mesma. Isto significa que, quer em reta quer em curva, o MICHELIN 
Pilot Sport Cup 2 oferece um equilíbrio único entre segurança e prazer de condução que o torna 
apropriado tanto para a circulação diária como para as mais exigentes condições em competição. Para 
conseguir este rendimento, os técnicos da Michelin centraram-se em melhorar simultaneamente 
performances diferentes em linha com a estratégia Total Performance do Grupo. 

Como resultado desta estratégia, em comparação com o Pilot Sport Cup +, o seu predecessor, o 
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 dura até mais 50% na pista, com tempos de volta mais rápidos* melhora a 
resistência ao aquaplaning e mantém altos níveis de segurança e prazer de condução. 

 
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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* Testes internos da Michelin. 


