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Os pneus MICHELIN XZL
dão a volta ao mundo com o projeto Puyehue Travel
A Michelin, fiel à sua trajetória e compromisso com a aventura e um trabalho divulgativo
demonstrado durante décadas, embarcou no projeto Puyehue Travel, de Chema Huete,
jornalista especializado em temas de motor e viagens, e da etnógrafa Merce Durán, para dar
a volta ao mundo guiados apenas pela curiosidade e a vontade de descobrir.
Esta rota, de máxima exigência, percorrerá espaços muito diversos em climatologia, orografia,
composição do terreno e altura, nos quais os pneus terão um papel fundamental. Deles vai depender a
capacidade de mobilidade do veículo e a segurança dos seus ocupantes. Por isso, a Michelin, que tem
no seu ADN o gosto pela aventura, quis participar neste desafio fornecendo o seu pneu MICHELIN XZL,
na dimensão 255/100 R16 para equipar a autocaravana todo o terreno.
O MICHELIN XZL é um pneu off-road da gama X® Force™ desenvolvido para as utilizações mais
extremas e é o melhor compromisso para o desafio e desenrolar com êxito o projeto Puyehue Travel.
Este pneu oferece uma possibilidade de trabalhar a baixa pressão graças a uma estrutura muito flexível
e robusta ao mesmo tempo, adaptada para suportar cargas durante milhares de quilómetros sem
mostrar sinais de cansaço, e uma escultura concebida para oferecer motricidade em terrenos moles e
uma resistência aos cortes e agressões.
Face à variedade de terrenos a que se enfrenta a expedição, “a flexibilidade da carcaça e o ajuste
adequado das pressões pode significar a diferença entre passar ou sofrer perante um obstáculo”,
asseverou Chema Huete. As performances do MICHELIN XZL facilitam essa possibilidade de êxito:
trabalho com pressões mínimas que garantam a máxima motricidade possível entre solos poucos
consistentes, como a areia ou a lama, e a condução necessária em superfícies geladas ou nevadas, ou
circular por pistas duras e pedregosas que requerem pressões superiores de enchimento para garantir o
rendimento quilométrico da banda de rolamento e a sua resistência aos cortes.
O projeto Puyehue Travel, que começou na América do Sul, concretamente na cordilheira dos Andes,
no seu decurso entre o Chile e a Argentina, transcorreu já pelo deserto de Atacama, as selvas de
montanha, a Pampa e a Patagónia, bem como pelos Campos de Gelo do Sul. Depois chegarão novos
territórios também de grandes contrastes, como o Altiplano, as Jungas, a Amazónia ou a travessia do
cordão dos vulcões mais altos do mundo, nos Andes centrais, com cumes superiores aos 6700 metros e
pistas acima dos 5500 metros de altitude com extensos campos de «penitentes», pendentes
intermináveis sobre areia vulcânica e cruzamentos de rios de águas bravas, será o destino que
abordará o Team Puyehue nos próximos meses com a ajuda dos pneus MICHELIN XZL.
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O Grupo Michelin e Chema Huete, uma relação de altura e records
A colaboração entre o Grupo Michelin e os projetos de aventura off-road promovidos por
Chema Huete não é nova; remonta ao ano de 2004, quando a BF Goodrich aceitou o
desafio de equipar um grupo de sete Ford Ranger para bater o record de altura com um 4x4
de série subindo pelas encostas do Cerro Bonete, um vulcão extinto de 6759 metros de
altitude, o quinto cume dos Andes. O excelente rendimento dos pneus BF GOODRICH MT, com
pressões de trabalho inferiores a 0,7 bares, permitiu um progresso sustentado até aos 6142
metros de altura, novo record para um 4x4 de série naquele momento.
Posteriormente, em 2007, no meio envolvente do vulcão Pissis (6795 m), a Michelin equipou dois
Kia Sorento automáticos e dois veículos comerciais K2700 4x4 com os seus pneus BF GOODRICH
AT. O resultado foi um grande êxito, alcançando a cota dos 5860 metros, um record de altura
mundial, tanto para um todo o terreno urbano como para um veículo equipado com um motor
atmosférico inferior aos três litros.

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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