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MICHELIN, pneu oficial BMW Driving Experience e 
BMW M Track Days 
  
Nas BMW Driving Experience e nos BMW M Track Days são utilizados pneus MICHELIN de 
última geração. As duas marcas “Premium” estão associadas desde o ano de 2013 para 
oferecer aos participantes nestes extraordinários eventos o maior nível de prazer de condução 
em condições de máxima segurança. 
 
A BMW Ibérica elegeu durante todos estes anos os pneus de topo de gama da MICHELIN para os seus 
eventos “BMW Driving Experience” e “BMW M Track Days”, porque são os que oferecem as 
melhores prestações e as mantêm durante mais quilómetros.   

As BMW Driving Experience, com 2400 convidados previstos, e os BMW M Track Days, com uma 
previsão de cerca de 300, destinam-se a clientes e convidados dos concessionários BMW de cada zona. 
Tratam-se de eventos experienciais, em que os participantes podem viver as emoções de conduzir e 
pilotar um BMW equipado com pneus MICHELIN num circuito, pondo à prova as inovadoras tecnologias 
de ambos os produtos. Os modelos de pneus utilizados pertencem à gama MICHELIN Pilot Sport. 
Destinados aos veículos “Premium”, “Sport” e “Super Sport”, estes modelos integram as últimas 
tecnologias desenvolvidas na competição, ao mesmo tempo que realçam a imagem do veículo devido 
ao seu acabamento aveludado “Premium Touch” no flanco. 

MICHELIN Pilot Sport 4.  

É um pneu desportivo para utilização em estrada com que se pode desfrutar plenamente do prazer de 
conduzir com total segurança. É caraterizado pela sua reatividade e precisão na condução, dado que 
assegura uma excelente transmissão dos movimentos do volante à estrada, o que se fica a dever à 
tecnologia “Dynamic Response”, que consiste numa cinta híbrida de aramida e nylon, que assegura uma 
ótima transmissão dos movimentos do volante à superfície de contacto do pneu com o asfalto.  

Também se destaca pela sua máxima segurança em asfalto húmido, devendo-se as excelentes 
aderência e travagem que oferece em piso molhado aos seus compostos de borracha com elastómeros 
funcionais e sílica hidrofóbica. O elevado nível de escoamento de água é consequência da largura e da 
profundidade dos canais longitudinais do seu desenho. 

É recomendado por 98% dos consumidores(1) e foi por 7 vezes vencedor nos 7 testes comparativos 
realizados por meios especializados europeus. 

https://www.michelin.es/neumaticos/michelin-pilot-sport-4 

MICHELIN Pilot Sport 4 S.  

É um pneu superdesportivo para utilização em estrada, mas também homologado para utilização em 
circuito. Pura paixão e pura precisão, que se traduzem em autêntico prazer de condução e de pilotagem. 
Trata-se de um pneu com prestações excecionais, demonstradas e confirmadas frente a outros pneus 
da sua categoria nos testes comparativos realizados por organismos independentes como a TÜV SÜD e 
a DEKRA, que o classificam como Nº 1 em travagem em piso seco e em piso molhado(3), Nº 1 em tempo 
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por volta em piso seco(3) e Nº 1 em duração(4). Para mais, foi recentemente eleito Nº 1 na categoria 
Super Sport pelo distribuidor norte-americano Tire Rack(5). É recomendado por 98% dos consumidores(1) 

e está homologado pelos fabricantes dos veículos mais prestigiados pelas suas inigualáveis prestações.  

Quanto à tecnologia que incorpora, possui um desenho da banda de rolamento “Ultra-Reactiva”, que se 
adapta continuamente, otimizando a zona de contacto com o asfalto. Proporciona um excelente controlo 
da direção, graças à tecnologia “Dynamic Response”: uma cinta híbrida de aramida e nylon que 
assegura uma ótima transmissão dos movimentos do volante à estrada.  

Por fim, oferece uma excecional aderência em piso seco e melhora ainda mais a travagem em piso 
molhado, o que se deve à tecnologia "Bi-Compound", que consiste na utilização de dois compostos 
diferentes na banda de rolamento: na parte exterior, um novo elastómero híbrido, que melhora a 
aderência em piso seco; e, na parte interior, um novo composto com elastómeros específicos 
"funcionais" e sílica, que proporcionam uma aderência e uma travagem excelentes e piso molhado. 

https://www.michelin.es/neumaticos/michelin-pilot-sport-4-s 

As BMW Driving Experience e os BMW M Track Days tiveram início no Circuito de Jarama, em Madrid, 
nos dias 7 e 8 de abril, e passaram já pelo Circuito de Braga (Portugal, 12 de maio), pelo Circuito de 
Montmeló (Barcelona, dias 2 e 3 de junho) e pelo Circuito de Ascari (Ronda, 16 e 17 de junho). As 
próximas etapas serão no Circuito de La Ribera (Valência, nos dias 22 e 23 de setembro) e no Circuito 
de Los Arcos (Navarra, nos dias 6 e 7 de outubro). 

 (1) Opiniões de consumidores (782) sobre os pneus MICHELIN Pilot Sport4 e Pilot Sport4S, publicadas a 12/09/2017 em 
todas as páginas web europeias da Michelin (informação agregada e recolhida na página web: www.michelin.fr, e 
certificada por agente judicial). 
 
(2) Vencedor dos testes comparativos realizados por: Auto Express em julho de 2016; AutoBild em Março de 2017; EVO 
em julho de 2017; Auto Motor und Sport em julho de 2017; e, em junho de 2018, pela Auto Zeitung no nº 6 de 2018. 
Altamente recomendado no teste comparativo realizado pela Sport Auto em abril de 2017. 
 
(3) Resultado dos testes externos realizados pela TÜV SÜD em junho e julho de 2016, com veículos equipados com pneus 
de medida 255/35-R19 96Y XL nos modelos Bridgestone Potenza S001, Continental SportContact 6, Dunlop Sport Maxx 
RT 2 w Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, e dos testes externos realizados pela TÜV SÜD em junho de 2017 com um 
veículo equipado com pneus Pirelli P Zero de medida 235/35-19 91Y XL. 
 
(4) Resultado dos testes externos realizados pelo DEKRA Test Center em junho e julho de 2016, com veículos equipados 
com pneus de medida 255/35-19 96Y XL nos modelos Bridgestone Potenza S001, Continental SportContact 6, Dunlop 
Sport Maxx RT 2, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, e dos testes externos realizados pelo DEKRA Test Center em junho 
e julho 2017 com um veículo equipado com pneus Pirelli P Zero de medida 235/35-19 91Y XL. 
 
(5) A TireRack é o maior distribuidor online independente de pneus, com especialistas formados em pneus e jantes. A 
TireRack leva a cabo rigorosos testes internos, e utiliza as opiniões dos consumidores para proferir recomendações 
demostradas. Resultados publicados em julho de 2017. 
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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 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). 

 


