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Novo MICHELIN POWER CUP: a gama de pneus premium  
para bicicletas de estrada 

 
 

• Concebido para a competição e otimizado para os ciclistas mais exigentes 
• Banda de rolamento com novos compostos, para melhorar a velocidade, a eficiência de 

rolamento e a aderência em curva 
• Disponível nas versões Tubular, Tubetype e Tubuless Ready 
• Nova embalagem 100% reciclável em toda la gama. 

 
 
A Michelin apresenta a sua nova gama de pneus premium para bicicletas de estrada MICHELIN 
POWER CUP. Desenvolvido para os ciclistas que procuram a performance derradeira, esta nova gama 
responde às expetativas dos corredores que competem nas Grandes Voltas, assim como às dos 
adeptos mais exigentes, que querem usufruir da melhor performance durante as suas saídas. 
 
A nova gama estará disponível em três versões: Tubular, que faz parte da oferta Racing Line; e 
Tubetype e Tubuless Ready (TLR), ambas correspondentes à série Competition Line.  
 
Numa altura em que o uso da bicicleta é cada vez mais popular, sobretudo porque os utilizadores 
procuram meios de transporte mais sustentáveis, a Michelin aproveita este lançamento para anunciar 
que todas as embalagens dos seus pneus e câmaras de ar para bicicleta, nos pontos de venda, passam 
a ser totalmente recicláveis e fabricadas com materiais sustentáveis.  
 

o O MICHELIN POWER CUP Tubular incorpora a tecnologia Gum-X, para otimizar a eficiência 
de rolamento, a aderência em curva e a vida útil do pneu. Por seu turno, a tecnologia High 
Density Shield oferece elevados níveis de resistência a os furos. La carcaça 2x160 TPI melhora 
o conforto com altas pressões de funcionamento; e a combinação com uma câmara de ar de 
látex reduz o peso, ao mesmo tempo que contribui para melhorar a proteção contra os furos, o 
conforto e a eficiência de rolamento. 

 
o O MICHELIN POWER CUP Tubetype também incorpora os benefícios da tecnologia Gum-X, 

com um desenho de slick da banda de rolamento. Adicionalmente, conta com a tecnologia 
Aramid Shield, que oferece proteção adicional contra os furos; e com uma carcaça 3x120 TPI, 
que garante a robustez dos flancos.  

 
o O MICHELIN POWER CUP TLR acrescenta à tecnologia Gum-X a tecnologia Tubeless Shield, 

que pode ser utilizada com produto selante, para proporcionar uma proteção adicional contra os 
furos, e oferece um ótimo conforto. A sua leve carcaça 4x120 TPI, compatível com TLR, garante 
a robustez e a fiabilidade numa grande variedade de condições da estrada. 

 
 
 



 
 

 

A nova gama MICHELIN POWER CUP estará disponível a partir de março de 2022 nas seguintes 
medidas e cores (classic: flancos de color bege): 
 

• MICHELIN POWER CUP Tubular, substitui o MICHELIN POWER COMPETITION Tubular, 
disponível em: 28"-23mm (preto), 28"-25mm (preto e classic) e 28"-28mm (preto e classic) 

• MICHELIN POWER CUP Tubetype, substitui o MICHELIN POWER ROAD, nas medidas: 
700x23C (pretp), 700x25C (preto e classic) e 700x28C (preto e classic). 

• MICHELIN POWER CUP TLR, substitui o MICHELIN POWER ROAD TLR, disponível em: 
700x25C (preto e classic), 700x28C (preto e classic) e 700x30C (preto) 

 
Em consonância com a estratégia "Tudo sustentável" do Grupo Michelin, todas as embalagens dos 
pneus e câmaras de ar MICHELIN para bicicleta, nos pontos de venda, passam, agora, a ser totalmente 
recicláveis. São fabricadas com cartão e papel procedentes de fornecedores responsáveis e fazendo 
uso de materiais sustentáveis na sua produção, como tintas vegetais e colas de base aquosa. 
 
 
 
 
 
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 177 países, emprega mais de 124.760 pessoas e dispõe de 68 
centros de produção de pneus, que, em 2021, fabricaram 173 milhões de pneus (www.michelin.pt). 
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