
	
	
INFORMACIÓN DE PRENSA 

 
 
  
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN COMERCIAL 
Avenida de los Encuartes, 19 
28760 Tres Cantos - Madrid – ESPAÑA 
Móvil: +34 609 452 532 – angel.pardo-castro@michelin.com 
  

8/6/2020  
 
 

MICHELIN Agilis 3: nova GERAÇÃO de 
PNEUS para veículos comerciais  

 
MICHELIN INICIA A COMERCIALIZAÇÃO DO MICHELIN AGILIS 3,	UM PNEU 

DESTINADO A EQUIPAR VEÍCULOS COMERCIAIS LIGEIROS DE ATÉ 3500 
KG, QUE SE DESTACA PELA SUA SEGURANÇA, EFICIÊNCIA, DURAÇÃO E 

ROBUSTEZ.  
 

Após o lançamento, no ano passado, do pneu all season MICHELIN Agilis CrossClimate, a Michelin 
prossegue o desenvolvimento e renovação da sua gama de pneus para veículos comerciais, a qual 
acolhe, agora, o novo MICHELIN Agilis 3, lançado em substituição do MICHELIN Agilis+.  
 
O novo pneu MICHELIN Agilis 3 responde às principais expetativas dos profissionais do transporte 
urbano e por estrada, que procuram otimizar os seus custos sem comprometer a segurança. Ao mesmo 
tempo satisfazendo as necessidades dos fabricantes de veículos, que requerem soluções que lhes 
permitam reduzir o impacto ambiental dos seus veículos para cumprir com as restrições europeias em 
matéria de emissões de CO2. 
 
Objetivos cumpridos com o MICHELIN Agilis 3, que permitir lidar com os negócios e ajudar a preservar 
o meio ambiente através de quatro argumentos determinantes:  
 
Concebido para minimizar o impacto ambiental: 
 

• Etiqueta B em resistência ao rolamento e massa otimizada 
• Redução do consumo de combustível de 0,2 l/100km, o que equivale a uma redução média de 5 

kg de CO2 a cada 1000 km* 
 
Graças ao composto de borracha derivado dos pneus de camião de última geração, com sílica e negro 
de carbono, que garante o equilíbrio entre duração, aderência e resistência ao rolamento. 
 
Segurança concebida para durar: 
 

• Excelente desempenho em travagem em piso molhado do primeiro ao último quilómetro**. 
• Etiqueta A na travagem em piso molhado em toda a gama. 

 
Graças à tecnologia EverGrip, que combina canais com paredes verticais em forma de U, que 
incrementam a capacidade de escoamento da água, com o composto de goma com sílica e negro de 
carbono de última geração. 
 
 
ADN Michelin em termos de duração: 
 

• Aumento da duração de 7%* 
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Graças a um composto mais resistente à abrasividade, e à tecnologia, adaptada dos pneus de camião, 
destinada a evitar a retenção de pedras nos canais, por forma a limitar as agressões. 
 
Robustez reforçada: 
 

• Estrutura adaptada às contingências da utilização urbana 
 

Graças aos flancos reforçados com escudos protetores contra as agressões e impactos.  
 
O novo MICHELIN Agilis 3 é mais uma prova da estratégia de sustentabilidade do Grupo Michelin em 
prol de uma mobilidade mais segura, mais limpa, mais acessível e mais eficiente. 
 
O MICHELIN Agilis 3 está disponível no mercado europeu desde abril de 2020, neste momento com 
21 referências que cobrem cerca de 75% do mercado. A oferta de medidas continuará a crescer ao 
longo dos próximos meses.  
 
 
* Com base no estudo interno “Análise do Ciclo de Vida”, realizado em setembro de 2019 pelo Centro Tecnológico da Michelin, que compara o 
MICHELIN Agilis 3 com o MICHELIN Agilis+ (235/65-R16 115/113R).  
 
** Resultado de um teste de avaliação da performance de travagem 80-20 km/h sobre piso molhado, realizado pela TÜV SÜD Product Service, por 
solicitação da Michelin, em agosto de 2019, com pneus MICHELIN Agilis 3 (235/65 R16115/113 R) desgastados e montados num MB Sprinter 316CDI. 
   
 
 
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 mais de 127.000 pessoas e dispõe de 69 centros de produção de pneus, que, em 2019, fabricaram 200 milhões de pneus 
(www.michelin.pt). 
 


