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Gama Michelin crossgrip CRESCE COM 
duas novas medidas 

 
GAMA MICHELIN CROSSGRIP, PNEUS CONCEBIDOS PARA 

RETROESCAVADORAS, PÁS CARREGADORAS, TELESCÓPICAS E TRATORES 
DE PEQUENA E MÉDIA POTÊNCIA, AMPLIADA COM DUAS NOVAS 

MEDIDAS 
 

 
A Michelin introduz duas novas medidas na gama MICHELIN CrossGrip: 440/80 R 34 e 480/80 R 34. Com 
esta incorporação, a polivalente gama MICHELIN CrossGrip, um pneu All Season para retro-escavadoras, 
pás carregadoras, telescópicas e tratores de pequena e média potência, concebido para uma utilização 
polivalente, em estrada como no campo, soma um total de 12 referências, disponíveis tanto enquanto 
equipamento original como de substituição.  
 
Guillaume Vidal, Diretor de Marketing Agrícola e de Engenharia Civil da Michelin para França, afirmas: 
“O alargamento da gama MICHELIN CrossGrip responde à forte procura do mercado. Agora, temos a 
oportunidade de produzir pneus para tratores cuja atividade principal é a manutenção de estradas, 
tanto para as autoridades locais como para as empresas agrícolas e de manutenção. Esta gama, 
particularmente adequada para os trabalhos da maquinaria destinada à retirada de neve, admite pregos 
e foi concebida para cumprir com os requisitos das mais difíceis condições invernais. Agora é o momento 
de experimentar esta nova solução”. 
 
Dentro da gama de pneus para utilização agroindustrial, os pneus MICHELIN CrossGrip fazem parte da 
oferta Compact Line, que inclui soluções para veículos compactos e suas diversas utilizações. Oferecem 
uma elevada capacidade de carga, e o seu composto de borracha especial permite uma utilização 
polivalente durante todo o ano. A escultura não direcional da banda de rolamento assegura uma 
excelente precisão durante as manobras, tanto para a frente como para trás. Os seus tacos altos 
proporcionam-lhe uma elevada tração. Os ombros, de desenho assimétrico, contribuem para melhorar 
a aderência e a estabilidade sobre superfícies inconsistentes, em que manter uma boa tração é 
imperativo para a segurança.  
 
Com 196 tacos na banda de rolamento, os pneus MICHELIN CrossGrip também melhoram o conforto, ao 
reduzir a vibração. Contam, ainda, com um reforço especial para proporcionar uma excelente resistência 
à perfuração. A profundidade do piso foi cuidadosamente otimizada para uma maior proteção do solo.  
 
 
 
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). 
 


