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No circuito de Nürburgring
Os MICHELIN Pilot Sport Cup 2
e o Porsche 911 GT2 RS marcam um novo record mundial
O novo Porsche 911 GT2 RS, equipado com pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2, marcou
um novo record mundial no circuito de Nürburgring Nordschleife (Alemanha) para um
desportivo homologado para estrada, com um tempo de 6 minutos e 47,3 segundos por volta.
Pilotado por Lars Kern, um piloto de provas da Porsche, o 911 GT2 RS estava equipado com
os pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 265/35 ZR 20 no eixo dianteiro e 325/30 ZR 21 no
traseiro, da mesma maneira que oito de cada dez carros que saiam da fábrica da Porsche de
Zuffenhausen.
“É difícil exprimir com palavras o magnífico rendimento do novo GT2 RS. É verdade, porém, sem uma
perfeita harmonia e um equilíbrio entre o chassi e os pneus, não teria sido possível atingir um tempo tão
rápido”, declarou Lars Kern depois de conseguir este record mundial.
Os pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2, que incorporam tecnologias desenvolvidas nas competições de
motor do mais alto nível, são já equipamento original de inúmeros carros de topo de gama do construtor
alemão, incluindo os Porsche 918 Spyder, Cayman GT4, 911 GT3 e 911 GT3 RS. Graças a estas
homologações como primeiro equipamento, os condutores de veículos de série podem beneficiar dos
mais altos níveis de duração, aderência, manobrabilidade e segurança que proporcionam as avançadas
tecnologias dos pneus MICHELIN.
Estes pneus incorporam a tecnologia multicomposto, que utiliza diversos compostos de borracha nas
secções interior e exterior da banda de rolamento para garantir altos níveis de aderência constantes em
variadas condições meteorológicas. Além disso, o Pilot Sport Cup 2 conta também com a tecnologia
Track Variable Contact Patch 3.0, que otimiza a pressão na zona de contacto entre o pneu e a estrada,
de modo que a quantidade de borracha em contacto com a estrada ou a pista seja sempre a mesma,
quer em linha reta quer em curva. Graças ao mesmo, os condutores beneficiam de um equilíbrio único
entre segurança e prazer de condução que faz com que os pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 sejam
adequados tanto para a utilização diária na estrada como para as altíssimas exigências dos circuitos.
Desenvolvidos conjuntamente por ambas as companhias, estes pneus otimizaram-se e ajustaram-se de
acordo com as especificações indicadas pelos técnicos da Porsche para o novo 911 GT2 RS O
resultado é um pneu que oferece uns elevados níveis de aderência, performances constantes e um
excelente equilíbrio dianteiro/traseiro, cumprindo igualmente a regulamentação europeia sobre
resistência ao rolamento (R117 2).
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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 ClermontFerrand (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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