Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2016

Η Michelin λανσάρει μια νέα γενιά ελαστικών
για αυτοκίνητα σπορ και σεντάν που συνδυάζουν
οδηγική απόλαυση και ασφάλεια. Το MICHELIN
Pilot Sport 4 είναι διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή
αγορά αντικατάστασης, από τον Ιανουάριο 2016.

ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN PILOT SPORT 4 ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΟΔΗΓΙΚΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το νέο MICHELIN Pilot Sport 4 είναι το ιδανικό ελαστικό για οδηγούς με σεντάν και σπορ
αυτοκίνητα με υψηλές απαιτήσεις για απόλαυση, συγκινήσεις αλλά και οδική ασφάλεια.
Οι τεχνολογικές καινοτομίες στο πέλμα εξαιρετικής απόκρισης του νέου ελαστικού
προέρχονται από την εμπειρία της Michelin στο μηχανοκίνητο αθλητισμό,
συμπεριλαμβανομένης της Formula E. Το πέλμα προσαρμόζεται διαρκώς στο οδόστρωμα,
χάρη στον πλήρη έλεγχο της δυναμικής που αναπτύσσεται από την αλληλεπίδραση δομής,
σκαλίσματος και υλικών του ελαστικού, εξασφαλίζοντας άριστη διαχείριση της επιφάνειας
επαφής.
Χάρη σε αυτές τις καινοτομίες και την εμπειρία από τους αγώνες, το Michelin Pilot Sport 4
ξεχωρίζει:

No. 1 στον χειρισμό στο στεγνό1
 No. 1 στο φρενάρισμα στο στεγνό και στο βρεγμένο1
 Μοναδικός σπορ σχεδιασμός

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ MICHELIN PILOT SPORT4
Οδήγηση με ακρίβεια και άμεση απόκριση- χάρη στη νέα τεχνολογία "Dynamic
Response" που αποτελείται από μία ζώνη από αραμίδη και ενισχυμένο νάυλον για άριστο
έλεγχο κατευθυντικότητας. Λόγω της υψηλής πυκνότητας, της μεγάλης αντοχής και των
πολύ ελαφρών ινών (πέντε φορές πιο ανθεκτικές από το ατσάλι) των υλικών αυτών, η
φυγόκεντρος δύναμη του ελαστικού στις υψηλές ταχύτητες ελέγχεται απολύτως και η
επιφάνεια επαφής του με το έδαφος παραμένει σταθερή, ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που διεξήχθησαν
από τον TÜV SUD μετά από αίτημα της Michelin για τη διάσταση 225/45-17 94Y/W XL
τον Απρίλιο l 2015 και τη διάσταση 225/40-18 92Y XL τον Ιούλιο 2015

Ασφάλεια και φρενάρισμα σε βρεγμένες επιφάνειες: μεγαλύτερη
επιφάνεια επαφής με το δρόμο- χάρη σε ένα νέο, πολύ ομοιογενές,
μείγμα γόμας στο πέλμα που περιλαμβάνει λειτουργικά ελαστομερή2 και πυρίτιο.
Επιπροσθέτως, φαρδιά, βαθιά διαμήκη αυλάκια παρέχουν αποτελεσματική
απομάκρυση νερού στους βρεγμένους δρόμους. Επιπλέον, αυτό το νέο μείγμα,
αναβαθμίζει την διάρκεια ζωής και την οικονομία καυσίμου του ελαστικού.

Εξειδικευμένο design με τεχνολογία MICHELIN Premium Touch-

για

όψη βελούδου στα πλευρά του ελαστικού καθώς και προστατευτικό ζάντας.

MICHELIN TOTAL PERFORMANCE

Χάρη στις έρευνες που διεξάγει η Michelin, χάρη στις συνεργασίες με τους πιο σημαντικούς
κατασκευαστές παγκοσμίως, χάρη στους αγώνες στους οποίους λαμβάνει μέρος και χάρη
στο Κέντρο Τεχνολογίας της, είναι σήμερα ικανή να προσφέρει καινοτομίες που απαντούν
τέλεια στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή.
«Πολλοί είναι οι οδηγοί που αναζητούν την απόλαυση στην οδήγηση. Αλλά αυτή η
απόλαυση δεν πρέπει να θυσιάζει καμία άλλη επίδοση, είτε αυτή είναι η ασφάλεια είτε η
διάρκεια ζωής του ελαστικού. Για αυτό το λόγο το νέο MICHELIN Pilot Sport 4, που
διατίθεται στις Ευρωπαϊκές Αγορές από τον Ιανουάριο του 2016, πρόκειται να γίνει σημείο
αναφοράς στα ελαστικά για τα αυτοκίνητα σπορ και σεντάν.» εξηγεί ο Thierry Chiche,
Διευθυντής της Γραμμής Προϊόντος Επιβατικών Αυτοκινήτων και Ελαφρών Φορτηγών της
Michelin.
Το νέο MICHELIN Pilot Sport 4 είναι διαθέσιμο από 17 έως 18 ίντσες, από τον Ιανουάριο
2016, ενώ οι διαστάσεις των 19 ιντσών θα είναι διαθέσιμες το 2016 και το 2017.
Περισσότερες πληροφορίες για το νέο ελαστικό είναι διαθέσιμες στο :
http://www.michelin.gr/tyres/michelin-pilot-sport-4
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Λειτουργικό ελαστομερές είναι εκείνο το οποίο βελτιώνει την κατανομή πυριτίου μέσα
στο μείγμα της γόμας και ενισχύει την δράση του.

O ΟΜΙΛΟΣ MICHELIN :
Ίδρυση της εταιρείας:
Βιομηχανικές μονάδες:
Εργαζόμενοι:
Κέντρο Τεχνολογίας:

1889
68 μονάδες παραγωγής σε 17 χώρες
112.300 παγκοσμίως
Περισσότεροι από 6.600 άνθρωποι εργάζονται σε τμήματα
Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ευρώπη, στη Βόρεια
Αμερική, στη Νότια Αμερική και στην Ασία

Ετήσιος προϋπολογισμός R&D: Περισσότερα από €640 εκατομμύρια
Ετήσια παραγωγή:

2014 καθαρές πωλήσεις:

171 εκατομμύρια ελαστικά παράγονται, περισσότεροι από
13 χάρτες και οδηγοί πωλούνται σε περισσότερες από 170
χώρες, και 1.2 δισεκατομμύρια δρομολόγια υπολογίζονται
με την χρήση του ViaMichelin.
€19,55 δισεκατομμύρια
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ΟΙ Μαρκες του Ομίλου: MICHELIN, BFGoodrich, KLEBER, UNIROYAL , WARRIOR, Kormoran,
RIKEN, TAURUS, TIGAR, Pneu Laurent, Recamic, MICHELIN Remix.
Περισσότερα από 3.500 σημεία πώλησης ενσωματωμένα ή με franchising σε 29 χώρες.
Η αποστολή της Michelin, ηγέτη της βιομηχανίας ελαστικών, είναι να συμβάλλει στην βιώσιμη
κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών. Ο Όμιλος κατασκευάζει, εμπορεύεται και διανέμει ελαστικά για
όλα τα είδη οχημάτων. Η Michelin επίσης προτείνει νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως, ψηφιακή
διαχείριση των στόλων οχημάτων και εργαλεία υποστήριξης των μεταφορών. Ο Όμιλος, με έδρα στο
Clermont-Ferrand (Γαλλία), είναι παρών σε 170 χώρες, απασχολεί 112.300 ανθρώπους παγκοσμίως
και έχει 68 μονάδες παραγωγής σε 17 χώρες. Διαθέτει Κέντρο Τεχνολογίας R&D με εγκαταστάσεις
στην Ευρώπη, στη Βόρειο Αμερική και στην Ασία. (www.michelin.com)
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Εκτός Ευρώπης

