
 
 

 

PRODUTO 

Informação de imprensa 
                                                                                                     

 
 
 

 
   Lisboa, 14 de março de 2022 

 
 

Michelin CrossClimate Camping, o novo pneu All Season  
para autocaravanas  

 
 

• MICHELIN CrossClimate Camping permite aos utilizadores de autocaravanas viajarem em 
segurança durante todo o ano, em todas as estações 

• Pneu concebido para responder às necessidades específicas deste tipo de veículos 
• Nova gama de pneus, para descobrir todos os destinos, seja qual for o tipo de terreno 

 
 
O MICHELIN CrossClimate Camping é a mais recente novidade da gama MICHELIN CrossClimate, 
destinando-se a um mercado em permanente crescimento: o das autocaravanas. Fabricado na Europa, 
o MICHELIN CrossClimate Camping está disponível desde 1 de março de 2022.  
 
Um pneu All Season para autocaravanas: viagens em segurança durante todo o ano 
 
O pneu MICHELIN CrossClimate Camping foi concebido para uma condução segura durante todo o 
ano e em todas as estações. Este pneu All Season, com excelente aderência em piso molhado (classe 
A, segundo a etiquetagem europeia), proporciona segurança aos utilizadores de autocaravanas, e 
permite viajar durante todo o ano sem ser necessário mudar de pneus em função das condições 
climatéricas. Além de uma ótima capacidade de travagem em piso seco, e da durabilidade caraterística 
da marca Michelin, também é caraterizado por um excelente comportamento em neve, com boas 
capacidades de travagem e de tração, comprovadas pela certificação 3PMSF.  
 
Viajar com total tranquilidade: desenho adaptado às autocaravanas 
 
Para fazer frente às condições de utilização específicas das autocaravanas, como o estacionamento 
prolongado, que pode chegar a deformar os pneus, e a distribuição desigual da carga no veículo, foi 
desenvolvido um pneu com uma estrutura especialmente reforçada, e identificado com uma marca CP 
na designação, segundo a identificação específica da norma ETRTO: 
 

- Flancos reforçados, para uma maior resistência aos impactos (bermas e passeios) 
- Carcaça reforçada, para suportar maior carga e os estacionamentos de longa duração 
- Composto da banda de rolamento resistente à abrasão, derivado da tecnologia Michelin para 

camiões 
 
Descobrir todos os destinos, seja qual for o tipo de terreno 
 
Este pneu conta com a tecnologia MICHELIN V-Shaped Technology, uma escultura em forma de V 
concebida especialmente para os pneus All Season, que combina tacos largos e compactos com 
canais amplos e profundos, o que oferece uma elevada capacidade de escoamento da água, e permite 
alcançar o melhor equilíbrio entre performance em piso seco e molhado, e mesmo na neve.  
 
 



 
 

 

De igual forma, esta tecnologia também assegura a mobilidade em todos os tipos de superfícies não 
asfaltadas, como erva, lama, gravilha, terra, etc. 
 
A gama MICHELIN CrossClimate Camping conta com 8 medidas disponíveis, cobrindo 99% do 
mercado dos pneus mais utilizados em autocaravanas. 
 

Março de 2022 Julho de 2022 

400788 225/65 R 16CP 112/110R TL 858573 215/70 R 15CP 109/107R TL 

499581 235/65 R 16CP 115/113R TL  674056 225/70 R 15CP 112/110R TL 

403300 195/75 R 16CP 107/105R TL 153813 225/75 R 16CP 116/114R TL 

559355 215/75 R 16CP 113/111R TL 628008 225/75 R 16CP 118/116R TL 

 
 
 
 
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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