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Novo Porsche 911 gt3 com Michelin 
pilot sport cup 2 

 
SÉTIMA GERAÇÃO DO PORSCHE 911 GT3 (992) MONTARÁ PNEUS MICHELIN 

PILOT SPORT CUP 2 DE SÉRIE, E OFERECERÁ COMO OPÇÃO DE  
CONCESSIONÁRIO A POSSIBILIDADE DE SER EQUIPADO COM  

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R CONNECT. 
 

Os pneus MICHELIN Pilot Sport Cup são os escolhidos pela Porsche como equipamento de série para a 
nova geração do Porsche 911 GT3 (992). Os clientes que desejem explorar ao limite a performance em 
circuito do novo desportivo da marca alemã poderão montar, como opção de concessionário, os pneus 
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R Connect. 
 
Durante os testes realizados no traçado de 20,8 quilómetros do circuito de Nürburgring Nordschleife, 
na Alemanha, o automóvel equipado com pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R Connect registou a 
volta mais rápida com um tempo de 6 minutos e 59,927 segundos. O tempo, considerando o traçado 
de referência mais utilizado, na sua extensão de 20,6 quilómetros, foi igualmente impressionante: 6 
minutos e 55,2 segundos. 
 
Tripulado pelo piloto de testes da Porsche Larns Kern, o 911 GT3 estava equipado com pneuS 
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R Connect na medida 255/35 ZR 20 no eixo dianteiro, e 315/30 ZR 21 no 
eixo traseiro. O veículo de produção montará de série pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 nestas 
mesmas dimensões.  
 
Durante os preparativos para os testes finais, realizados em Nürburgring, a Porsche testou pneus de 
três fabricantes diferentes no circuito de Hockenheim, para, no final, selecionar os MICHELIN Pilot 
Sport Cup 2 R Connect, por terem oferecidos a melhor performance em pista. Após marcar o seu 
notável tempo por volta, Larns Kern declarou: “A combinação do novo Porsche 911 GT3 e os pneus 
Michelin é incrivelmente equilibrada, a aderência é elevadíssima, e a feedback e o comportamento 
estão num outro patamar”.  
 
Desenvolvidos para os condutores que buscam a máxima performance nos track days, os pneus 
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R Connect combinam o desenho da carcaça baseado no dos MICHELIN 
Pilot Sport Cup 2 com compostos de borracha derivados dos utilizados na competição, além de 
estarem preparados para a instalação dos sensores que permitem utilizar a aplicação para 
smartphones MICHELIN Track Connect. Esta solução permite aos condutores monitorizar em 
permanência a pressão dos pneus em tempo real, para que possam efetuar os ajustes necessários 
durante as suas jornadas de pilotagem de modo a obter a melhor performance quando em condução 
em circuito.  
 
Os pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect com homologação OE, concebidos especificamente para 
o novo Porsche 911 GT3, contam com compostos de borracha dual de novo desenvolvimento, e 
incorporam tecnologias desenvolvidas nas competições automobilísticas mais importantes do mundo. 
Seguindo a filosofia da Michelin, “Do circuito para a estrada”, estas tecnologias permitem aos 
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condutores beneficiardos mais elevados níveis de aderência, duração, maneabilidade e segurança, 
tanto numa utilização diária dos seus veículos desportivos em estrada, como mas muito exigentes 
condições de uma condução em circuito.  
 
No início de outubro de 2020, Michelin e Porsche AG ampliaram o seu acordo de colaboração por mais 
quatro ano. Além da parceria de desenvolvimento no sector dos veículos de produção, foi mais uma 
vez confirmada a cooperação na competição: a Michelin é parceiro exclusivo da Porsche Motorsport 
no programa de veículos GT do WEC, assim como na maioria dos campeonatos monomarca 
internacionais da Porsche, incluindo a Porsche Mobil 1 Supercup organizada pelo fabricante 
germânico. Ambos os parceiros formularam, também, uma ampla declaração de intenções para 
projetos futuros, com o foco na sustentabilidade em todas as áreas.  
 

• Equipamento OE:  
  Eixo dianteiro: MICHELIN Pilot Sport Cup 2 N0 255/35 ZR 20 
  Eixo traseiro: MICHELIN Pilot Sport Cup 2 N0 315/30 ZR 21 

 
• Equipamento opcional de concessionário:  

  Eixo dianteiro: MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R Connect N0 255/35 ZR 20 
  Eixo traseiro: MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R Connect N0 315/30 ZR 21 

 
 
 
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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