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MICHELIN TRAILXBIB
MICHELIN APRESENTA O MICHELIN TRAILXBIB, PNEU AGRÍCOLA PARA
REBOQUES E ALFAIAS, QUE COMBINA DURABILIDADE
COM PROTEÇÃO DO SOLO.
O novo MICHELIN TRAILXBIB, desenvolvido em conjunto com os agricultores, oferece as melhores
prestações1 para garantir a maior rentabilidade possível e, ao mesmo tempo, preservar o solo. Apesar
da redução do número de explorações, e, consequentemente, do aumento das deslocações, tanto em
distância como em frequência, a performance agrícola deve continuar a melhorar, pelo que os
agricultores necessitam, agora mais do que nunca, de pneus adequados a uma utilização mista em
estrada / campo, tanto nos tratores como nos seus reboques ou alfaias.
Com os novos pneus MICHELIN TRAILXBIB, os agricultores que disponham de maquinaria revocada, ou
de alfaias com rodas, poderão beneficiar de uma gama especialmente concebida para este tipo de
veículos, como reboques, espalhadores e cisternas.
O pneu MICHELIN TRAILXBIB possui três vantagens principais:
• Nova carcaça VF2, para una maior robustez e, ao mesmo tempo, uma melhor proteção do solo
• Grande capacidade para escoamento da lama, graças a um desenho específico do rasto da banda
de rolamento, sem zonas “fechadas”, e a uma distância entre tacos que aumenta gradualmente
até aos ombros.
• Maior duração por comparação com as gamas CARGOXBIB HD e HF1, graças a 25% de borracha
suplementar e ao taco central contínuo, que assegura tanto um desgaste regular como um
melhor comportamento em estrada.
O pneu MICHELIN TRAILXBIB incorpora, também, a inovadora tecnologia MICHELIN ULTRAFLEX3,
garantindo uma distribuição perfeita da carga, assegurando a proteção do solo e, ao mesmo tempo,
excelentes performances agronómicas. Adicionalmente, a gama MICHELIN TRAILXBIB incorpora,
também, a tecnologia AIR SYSTEMS Ready, que o torna especialmente compatível com sistemas de teleinsuflação, que permitem ao agricultor, em tempo real, e em função do tipo de solo, ajustar facilmente
a pressão dos pneus.
"Esta gama é o resultado do trabalho conjunto com os agricultores. Com uma equipa multidisciplinar,
fomos conhecer os nossos clientes de vários continentes, para ouvi-los e compreender com precisão os
seus trabalhos e as suas expetativas. Desta cooperação nasceu a nova oferta da Michelin TRAILXBIB, que
inclui uma escultura com um desenho específico, e estamos orgulhosos por apresentar um pneu que
responde na perfeição às suas necessidades”, explica Raymond Tavernari, gestor da categoria de
produto Agrícola da Michelin.
As duas primeiras medidas, VF 560/60 R22.5 e VF 650/55 R26.5, estão disponíveis a partir do presente
mês de julho, cobrindo uma parte importante do mercado. Gradualmente serão adicionadas mais
medidas à gama.
1: Estudo interno que compara o MICHELIN TRAILXBIB com o MICHELIN CARGOXBIB High Flotation, na medida 650/55 R26.5. Estudo realizado
e 2019.
2: Muito elevada flexão (VF).
3: Com uma maior capacidade de flexão dos flancos, o MICHELIN ULTRAFLEX permite a sua utilização a baixa pressão. A maior superfície de
contacto distribui melhor a carga, reduz a compactação do solo, aumenta a produtividade agronómica da exploração e a rentabilidade
económica da empresa.
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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).
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