
 

 
      

 

1 

INFORMAÇÃO DE IMPRENSA 
06/09/2017 

 

Gama de pneus MICHELIN X® MULTI™ 
Agora também disponível em série 60 

Michelin aumenta a sua oferta dimensional de pneus para camião na gama de última 
geração X® MULTI™ com as medidas 295/60 R 22.5 X Multi D e 315/60 R 22.5 X Multi D. 

Estes pneus estão destinados ao equipamento do eixo motriz das unidades tratoras que 
realizam transporte de grande volume no segmento polivalente regional de curta e média 
distância. Os testes realizados demonstraram que esta nova geração de pneus permite 

alcançar 20 % mais de rendimento quilométrico em relação à anterior gama MICHELIN X® 
Multiway™ XD. 

Os novos pneus MICHELIN X® MULTI™ D foram desenvolvidos para garantir o menor custo por 
quilómetro e com uma aderência excecional em qualquer condição climatérica durante toda a sua vida 
útil, estando assim marcados com M+S e 3PMSF.  Estas duas medidas estão disponíveis a partir de 1 
de setembro. 

A nova gama de pneus incorpora tecnologias inovadoras, como são o REGENION e o INFINICOIL, que 
oferecem um verdadeiro valor acrescentado para os transportadores, com melhores performances 
reduzindo assim o custo de utilização.  

INFINICOIL: Fio de aço que cintura o bloco enrolado em contínuo (com cerca de 400 m de 
comprimento) que reforça e dá mais estabilidade à carcaça durante toda a sua vida útil. Um 
pneu com Infinicoil dura mais, é mais seguro e permite uma maior capacidade de carga. 

REGENION: Escultura autoregeneradora e, portanto, evolutiva com a utilização. Escultura mais 
fechada quando o pneu é novo para reduzir a resistência ao rolamento, que se vai abrindo com 
a utilização para assegurar um alto nível de aderência do primeiro ao último mm de borracha útil. 

Com esta nova oferta, a Michelin responde às expetativas das frotas que transportam volume com um 
equipamento renovado mais eficiente, que permite reduzir o custo por km graças a um incremento 
tangível da duração e uma maior segurança dos pneus. 

 

A Michelin ambiciona melhorar de maneira sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do 
sector do pneu, a Michelin concebe, fabrica e distribui os pneus mais adaptados às necessidades e 
às diversas utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a sua 
mobilidade. De igual modo, a Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas 
viagens e deslocações. A Michelin também desenvolve materiais de alta tecnologia para a indústria 
ligada à mobilidade. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente em 170 
países, emprega 111.700 pessoas e dispõe de 68 centros de produção em 17 países que, em 2016, 
fabricaram 187 milhões de pneus. (www.michelin.es). 
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