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Novo Michelin X® FORCE™ ZL para camião 

 Mobilidade e segurança em todas as condições,  
com maior resistência aos danos e uma capacidade de carga aumentada 

A Michelin apresenta o novo X® FORCE™ ZL, um verdadeiro pneu todo o terreno 
desenvolvido para veículos ligeiros civis e militares de 7 a 13 toneladas, que oferece a maior 

capacidade de carga do mercado e uma proteção reforçada nos ombros.  

O novo MICHELIN 335/80 R 20 X® FORCE™ ZL possui uma capacidade de carga de 3.350 kg, o que 
significa um aumento de 775 kg em relação à geração anterior (pelo menos mais 100 kg que os 
principais pneus da concorrência), sem reduzir os 110 km/h de velocidade máxima. Este pneu tem uma 
carcaça especial com a zona dos ombros reforçada. A tradicional resistência dos pneus Michelin aos 
danos acidentais  melhorou-se neste pneu. Os blocos trapezoidais de  
1 mm de altura da zona superior dos flancos proporcionam uma proteção adicional sem comprometer a 
flexibilidade da carcaça. 

Com a chegada dos motores Euro 6, que aumentam o peso dos veículos, os utilizadores civis e militares 
têm cada vez mais necessidade de aumentar a carga útil disponível sem comprometer o potencial de 
velocidade do veículo para intervenções rápidas. O X® FORZE™ ZL, disponível desde o passado mês 
de fevereiro, oferece excelentes performances em todas as situações e permite aumentar a carga útil 
até aos 400 kg por veículo, sem afetar o seu código de velocidade de 110 km/h. 

Dadas as condições extremas que enfrentam os veículos militares táticos, de serviços públicos e de 
bombeiros, a garantia de mobilidade é essencial. Qualquer contratempo pode ter consequências 
importantes. O novo MICHELIN X® FORCE™ ZL reduz os riscos graças à sua excelente capacidade 
para rodar sem ar: supera os requisitos das provas militares*,proporcionando mais de quatro horas de 
circulação com furo, percorrendo mais de 100 km. No canal de YouTube da *Michelin Trucks & Buses 
Tyres Europe, pode-se comprovar o funcionamento desta tecnologia.  

 
 
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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