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Michelin APRESENTA NO SALÃO EICMA 
DE MILÃO 5 novidades para 2020 EM 

pneus de MOTO E SCOOTER 
 

NO 130º ANIVERSÁRIO DO GRUPO MICHELIN, A PRESENÇA DA MARCA NO 
SALÃO EICMA DE MILÃO FOI PROTAGONIZADA PELO ANÚNCIO DO 

LANÇAMENTO, NO INÍCIO DE 2020, DE 5 IMPORTANTES NOVIDADES EM 
PNEUS PARA MOTO E SCOOTER, REFORÇANDO A DETERMINAÇÃO E O 

COMPROMISSO DA MICHELIN PARA UMA MELHOR MOBILIDADE 
EM TODOS OS ÂMBITOS DE UTILIZAÇÃO, SEJA NA ESTRADA, EM CIRCUITO  

OU EM TODO-O-TERRENO.  
 
O mercado de pneus de moto é um sector em crescimento em que Michelin a continua a investir e 
inovar, ao mesmo tempo que reforça a sua posição a nível industrial e comercial. Algo que é refletido 
pelos números: a Michelin duplicou as vendas de pneus para veículos motorizados de duas rodas nos 
últimos cinco anos, e espera que estas dupliquem novamente na próxima meia década. 
 
A posição da Michelin enquanto líder em inovação no segmento, e a relação de confiança construída 
em todo o mundo, com fabricantes tão importantes como a BMW, a Honda, a Harley-Davidson, a 
Piaggio, a KTM e a Yamaha, entre outros, permite à Michelin participar desde o início na conceção e no 
desenvolvimento dos equipamentos para os novos modelos de veículos.  
 
Com as expetativas em matéria de mobilidade e proteção do meio ambiente em permanente evolução, 
a Michelin tem o firme compromisso de continuar a superar os limites das prestações perante os novos 
desafios. Por este motivo, a Michelin investe nas disciplinas ou competições mais exigentes e pioneiras 
do mundo das motos, como o são o MotoGP e o MotoE, utilizando a competição como um laboratório 
e um instrumento para a inovação, e, assim, poder transpor as tecnologias utilizadas nos circuitos para 
os pneus de estrada. 
 
As 5 novas gamas de pneus que a Michelin colocará à venda no início de 2020 espelham na perfeição o 
espírito e as ambições da marca.  
 
MICHELIN POWER EXPERIENCE: escolha que piloto pretende ser 
A nova gama de pneus MICHELIN Power destina-se a equipar as motos superdesportivas e chegará ao 
mercado em quatro versões: 
 

• MICHELIN Power 5: para uma utilização 100% em estrada 
• MICHELIN Power GP: para uma utilização 50% em estrada e 50% em circuito 
• MICHELIN Power Cup2: para uma utilização 10% em estrada e 90% em circuito 
• MICHELIN Power Slick2: para uma utilização 100% em circuito 

  
 
MICHELIN CITYGRIP 2: máxima segurança, independentemente das condições climatéricas 
Uma renovada oferta para os utilizadores de scooters: MICHELIN CITYGRIP 2 é o primeiro pneu para 
este segmento com foco nas prestações todo as estações. 
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MICHELIN COMMANDER III: tranquilidade enquanto sinónimo de liberdade 
Para responder às expetativas dos amantes das rotas e das viagens com motos tipo custom, a nova oferta 
da Michelin divide-se em função das 2 grandes famílias de motos. 
 

• MICHELIN Commander III Cruiser: para as motos tipo V-Twin cruiser  
• MICHELIN Commander III Touring: para as motos tipo touring 

 
MICHELIN ENDURO Xtrem: para chegar primeiro, quaisquer que sejam as dificuldades 
O MICHELIN ENDURO Xtrem é um pneu 100% off-road para as competições de enduro extremas, com 
provas de superação de obstáculos em cenários muito exigentes, uma disciplina entre o enduro, o 
motocrosse e o trial. 
 
MICHELIN STAR CROSS 5 Mini: grandes prestações para pequenas motos 
Os aficionados do motocross júnior, para motos de 50 a 85 cm3, disporão, agora, das mesmas armas em 
matéria de prestações de pneus que as versões para motocrosse sénior, graças aos novos MICHELIN STAR 
CROSS 5 Mini. 
 
Estas 5 novidades estarão disponíveis no mercado a partir do início de 2020 em todas as medidas mais 
comuns de cada um nos seus respetivos segmentos. Representam cerca de 25% das vendas de pneus de 
moto da marca Michelin. 
 
 
A Michelin ambiciona melhorar de forma 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 
eficácia do transporte. 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 diversas utilizações. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente 
em 170 países, emprega 125 400 pessoas e dispõe de 67 centros de produção de pneus, que, em 2018, fabricaram 190 milhões de pneus. 
(www.michelin.pt). 
 


