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Novo MICHELIN Anakee Street: o pneu de moto concebido 
para a cidade e vias não asfaltadas 

 
 

• Estabilidade e eficácia em utilização urbana e em estrada, para uma maior segurança 
• Elevado controlo nas vias não asfaltadas, com maior resistência aos impactos e aos furos 
• Design e compostos que asseguram um desgaste regular e uma elevada duração 

 
 
A Michelin apresenta o novo MICHELIN Anakee Street, um pneu polivalente, destinado ao segmento 
das scooters, ciclomotores, motos urbanas e motos trail de pequena e média cilindrada. As suas 
caraterísticas fazem com que seja ideal para os utilizadores que percorrem diariamente muitos 
quilómetros com a sua moto, tanto no âmbito pessoal como no profissional, e necessitam de dispor de 
um pneu fiável e robusto para enfrentar as incidências que surgem durante a condução urbana, ou 
para circular com segurança e controlo em vias não asfaltadas. O MICHELIN Anakee Street substitui 
a anterior gama MICHELIN Sirac e MICHELIN Sirac Street.  
 
O desenho da escultura direcional da banda de rolamento em forma de V do novo MICHELIN Anakee 
Street proporciona ao pneu ótimas prestações em asfalto e em vias não asfaltadas. Entre as suas 
principais caraterísticas encontram-se:  
 

o Largos canais, para um maior escoamento da água no asfalto, e para um maior poder de tração 
em vias não asfaltadas 

o A grande superfície dos tacos confere-lhe estabilidade e eficácia, para uma superior agilidade 
no tráfego urbano   

o Os bordos biselados dos tacos proporcionam uma maior resistência às agressões numa 
utilização em vias não asfaltadas ou estradas em mau estado 

o A ótima espessura de borracha na camada superior reforça a resistência aos choques e aos 
furos, contribuindo, ao mesmo tempo, para um elevando rendimento quilométrico  

 
O novo pneu MICHELIN Anakee Street está disponível desde o início de 2022 em 16 referências, para 
jantes de 13 a 21 polegadas, e com medidas adaptadas às especificações de cada país onde é 
comercializado. 
 
 
 
 
 
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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