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Michelin ampla gama MICHELIN TRAILXBIB  
com sete novas medidas 

 
 

• Pneu concebido em colaboração com os agricultores 
• Tecnologias inovadoras para preservar o solo 
• Gama ampla e completa 

 
 
A Michelin amplia a sua gama de pneu MICHELIN TRAILXBIB, concebidos especificamente para 
maquinaria agrícola rebocada e alfaias, com a incorporação de sete novas medidas, disponíveis desde 
junho de 2021.  
 
Desenvolvido em conjunto com os agricultores, o pneu MICHELIN TRAILXBIB oferece uma 
performance melhorada por comparação com o seu predecessor*. O transporte agrícola representa 
uma das etapas do ciclo de cultivo mais destrutivas para os solos. Graças à sua capacidade para 
trabalhar a muito baixa pressão, o MICHELIN TRAILXBIB protege o solo limitando a sua compactação 
e garantindo, desta forma, uma rentabilidade agrícola superior.  
 
O pneu MICHELIN TRAILXBIB oferece quatro vantagens principais: 
 

o Desenho de carcaça VF (Very high Flexion), que permite ao pneu suportar até 40% mais de 
carga que um pneu standard à pressão recomendada. Por outro lado, à carga recomendada, 
pode trabalhar a pressões mais baixas, o que permite uma melhor proteção do solo. 

o Desenho específico do padrão da banda de rolamento, com elevada eficiência em termos de 
autolimpeza, o qual é que especialmente efetivo em condições de lama e, deste modo, reduz 
a lama depositada nas estradas após o trabalho no campo.  

o Nervura central na banda de rolamento para garantir um desgaste regular e um 
comportamento seguro em estrada. 

o Tecnologia MICHELIN ULTRAFLEX** utilizada no design da carcaça para oferecer uma 
elevada resistência aos danos, especialmente quando a operar com pressões de enchimento 
baixas. Esta tecnologia assegura, ainda, uma distribuição uniforme do peso através da 
superfície de contacto do pneu, o que garante elevados níveis de proteção do solo. 

 
Esta nova gama de pneu para maquinaria agrícola rebocada ou alfaias com rodas permite aos 
agricultores equipar todo o seu transporte com pneus com tecnologia MICHELIN ULTRAFLEX. Dos 
eixos tratores, com as gamas AXIOBIB 2, XEOBIB e YIELDBIB, aos eixos dos reboques, com o 
MICHELIN TRAILXBIB, os utilizadores podem otimizar a eficácia da sua exploração agrícola durante 
todo o ciclo de cultivo. 
 
Relativamente à incorporação das novas dimensões, Raymond Tavernari, Diretor da Categoría de 
Produto Agrícola da Michelin, declara: “O lançamento deste pneu no ano passado foi o resultado de 
colaborações com os nossos clientes do sector agrícola em muitos países. Agora, ampliamos a gama, 



 
 

 

passando de duas a nove medidas, pelo que podemos oferecer a mais utilizadores a possibilidade de 
utilizarem o MICHELIN TRAILXBIB na sua maquinaria”. 
 
Adicionalmente, a gama MICHELIN TRAILXBIB é totalmente compatível com os sistemas de tele-
enchimento, o que permite ao agricultor ajustar facilmente a pressão dos pneus, mesmo nos 
equipamentos rebocados, em tempo real e em função do tipo ou das condições do solo. 
 
As sete noas dimensões são as seguintes: 
 
VF 500/60 R22.5 160D 
VF 600/50 R22.5 164D 
VF 710/45 R22.5 170D 
VF 600/55 R26.5 170D  
VF 710/50 R26.5 176D 
VF 650/65 R30.5 181D  
VF 750/60 R30.5 187D 
 
 
* Estudo interno realizado em 2019, comparando o MICHELIN TRAILXBIB com o MICHELIN CARGOXBIB High Flotation, na 
medida 650/55 R 26.5 
** Com uma superior capacidade de flexão dos flancos da capa, a tecnologia MICHELIN ULTRAFLEX permite a sua utilização 
a baixa pressão. A superior área de contacto distribui melhor a carga, reduz a compactação do solo, e aumenta a produtividade 
agronómica da exploração e a rentabilidade económica da empresa. 
 

 
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 diferentes 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 123 600 pessoas e dispõe de 71 
centros de produção de pneus, que, em 2020, fabricaram 170 milhões de pneus (www.michelin.pt). 
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