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Michelin e Maxion Wheels recebem Prémio CLEPA 2018
de Inovação pelo conceito de jante flexível ACORUS
A Michelin e a Maxion Wheels receberam o Prémio CLEPA 2018 na categoria “Cooperação”
pelo trabalho conjunto entre ambas as empresas para o desenvolvimento do novo conceito de
Jante Flexível ACORUS.
A Michelin, um dos principais fabricantes de pneus do mundo, e a Maxion Wheels, o principal fabricante
de jantes a nível mundial, receberam o Prémio CLEPA 2018 de Inovação, atribuído pela Associação
Europeia de Fornecedores do Sector Automóvel (CLEPA). O júri reconheceu os esforços em matéria de
inovação de ambas as empresas, que resultaram na Jante Flexível ACORUS, com o terceiro lugar na
categoria de “Cooperação”.
Vincent Rousset-Rouvière, Vice-presidente Executivo da linha de Equipamento de Origem de pneus para
turismos da Michelin, declarou: "Desde o início do projeto, ficou claro que teríamos que trabalhar
juntamente com a Maxion Wheels, e a sua experiência em jantes, para trazer esta tecnologia para o
mercado rapidamente".
Pelo seu lado, Pieter Klinkers, Diretor Executivo da Maxion Wheels, que recebeu o prémio em nome das
duas empresas, comentou: “A indústria automóvel está a sofrer uma grande transformação, e a
cooperação é decisiva para alcançar o sucesso neste ambiente que se move tão rapidamente. Não só
reforça e acelera a inovação, como incrementa o nosso conhecimento e a nossa experiência. A Jante
Flexível ACORUS é o resultado de dois líderes globais unirem a sua experiência para implementar a
Tecnologia MICHELIN ACORUS dentro de um produto inovador para o mercado de automóveis de
turismo”.
Apresentada na edição de 2017 do Salão Internacional do Automóvel em Frankfurt, a Jante Flexível
ACORUS é uma combinação de jante e pneu, concebida para resistir a condições de circulação difíceis, e
melhorar, assim, a segurança. A nova tecnologia patenteada incorpora dois flancos flexíveis montados
num corpo de jante especial para criar uma roda que aumenta o conforto de condução e absorve os
impactos de buracos e lancis.
Além da redução de danos, e da segurança e mobilidade melhoradas, a Jante Flexível ACORUS possui
mais vantagens: ao mesmo tempo que melhora os níveis de conforto e ruído, também existe um benefício
para o meio ambiente. A Jante Flexível foi concebida para trabalhar com qualquer marca de pneus,
incluindo os de baixa resistência ao rolamento, o que significa menores emissões de CO2 e uma maior
economia de combustível. Esta inovadora solução também significa menos rodas eliminadas após
sofrerem danos em buracos.
Os Prémios CLEPA de Inovação, organizados em cooperação com a Deloitte e com o apoio do organismo
holandês RAI, reconhecem os êxitos da indústria europeia de fornecimento para o setor automóvel nas
áreas de Meio Ambiente, Segurança, Conectividade e Automatização e Cooperação. Pela primeira vez,
foi atribuído um prémio especial em cada categoria às PME, reconhecendo o importante contributo das
pequenas e médias empresas para a inventividade, engenho e competitividade da indústria.
Mais informação: https://clepa.eu/events/201806-clepa-innovation-awards/

SOBRE A ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE FORNECEDORES DO SECTOR AUTOMÓVEL (CLEPA)
A CLEPA é a Associação Europeia de Fornecedor do Sector Automóvel. Representa mais de 3000
empresas que fornecem componentes de vanguarda e tecnologia inovadora para a mobilidade segura,
inteligente e sustentável, investindo anualmente mais de 20 mil milhões de euros em investigação e
desenvolvimento. Os fornecedores do sector automóvel na Europa empregam praticamente cinco milhões
de pessoas em todo o continente. Com sede em Bruxelas, na Bélgica, a CLEPA é reconhecida como o
parceiro de debate natural pelas instituições europeias, Nações Unidas e organizações associadas
(ACEA, JAMA, MEMA, etc.).

SOBRE A MAXION WHEELS
A Maxion Wheels, uma divisão da IOCHPE-MAXION S.A., é um fabricante líder de jantes para
automóveis de turismo, comerciais ligeiros, autocarros, camiões comerciais e reboques. A empresa
também produz jantes para veículos agrícolas e militares, assim como para outras aplicações fora de
estrada. Com mais de 100 anos de experiência no fabrico de jantes, e 10 000 funcionários em todo o
mundo, a Maxion é o maior fabricante de jantes do mundo, produzindo 56 milhões de jates por ano. A
empresa presta serviços aos seus clientes OEM globais a partir 28 instalações em 15 países nos cinco
continentes, e conta com centros técnicos de vanguarda na América, Europa e Ásia.

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 171
países, emprega 114 100 pessoas e dispõe de 70 centros de produção em 17 países que, em 2017,
fabricaram 190 milhões de pneus. (www.michelin.pt).
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