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RECORDE EM NÜRBURGRING PARA o
Porsche Panamera equipado
com pneus Michelin
NOVO PORSCHE PANAMERA, EQUIPADO COM PNEUS MICHELIN PILOT
SPORT CUP 2, ESTABELECEU NOVO RECORDE DA VOLTA MAIS RÁPIDA NA
SUA CATEGORIA NO CIRCUITO DE NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, COM
UM TEMPO DE 7 MINUTOS E 29,81 SEGUNDOS.
Equipado com pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 desenvolvidos especificamente para este modelo, o
Porsche Panamera estabeleceu um novo recorde da volta mais rápida entre as berlinas do seu
segmento no traçado de 20,832 km do circuito de Nürburgring Nordschleife, na Alemanha.
Conduzido pelo piloto de estes da Porsche, Lars Kern, o Panamera montava pneus MICHELIN Pilot
Sport Cup 2 ND0, de medida 275/35 ZR 21 para o eixo dianteiro, e 325/30ZR 21 para o eixo traseiro.
Estes pneus estarão disponíveis como opção após o lançamento no mercado do novo Panamera.
Após estabelecer o novo recorde, Lars Kern declarou: “A dinâmica lateral melhorada do automóvel, e
o incrementado aderência dos novos pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2, tiveram um efeito
determinante em Schwedenkreuz, onde consegui alcançar uma velocidade de passagem em curva que
não pensava ser possível com o Panamera”.
Já instalados de série em vários modelos de referência produzidos pelo fabricante alemão, incluindo O
918 Spyder, o Cayman TG4, os 911 GT3 e GT3 RS e o 911 GT2 RS, os pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2
contam com tecnologias desenvolvidas na competição ao mais alto nível. As suas prestações permitem
aos condutores beneficiar dos mais altos níveis de durabilidade, aderência, eficácia e segurança em
estrada.
Estes desenvolvimentos incluem tecnologias multicomposto e desenhos de carcaça que asseguram
níveis de aderência extremamente elevados e consistentes em diferentes condições climatéricas, assim
como a rigidez necessária para oferecer uma precisão de direção, um equilíbrio e uma eficácia de
comportamento excecionais. Deste modo, os condutores mais desportivos beneficiam de uma
combinação única entre segurança e prazer de condução, que fazem dos MICHELIN Pilot Sport Cup 2
os pneus adequados para uma utilização quotidiana em estrada e, ao mesmo tempo, também para
enfrentar as elevadas exigências da condução em circuito.
Durante o seu desenvolvimento conjunto entre os engenheiros da Michelin e a da Porsche, estes pneus
foram otimizados e ajustados para adaptar-se às caraterísticas exigidas pela marca germânica para o
novo Panamera. Do que resultaram pneus que não só oferecem muito elevados níveis de aderência,
uma performance consistente e um excelente equilíbrio entre os eixos dianteiro e traseiro, como
também cumprem com a norma europeia relativa à resistência ao rolamento (R117-2).
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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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