
3 hlavní výhody:

Zkracuje brzdnou dráhu na mokrém povrchu:
MICHELIN Primacy Alpin zkracuje oproti svému 
předchůdci brzdnou dráhu na mokrém povrchu o 1,7 metrů(1)

Lepší kontrola nad vozidlem na sněhu:
Akcelerace na sněhu vyšší o 10 %(2)

Lepší jízdní stabilita na klikatých, zasněžených vozovkách(2)

Šetří náklady:
Stejně dlouhá životnost jako u pneumatiky Michelin Pilot Alpin PA2, 
která byla referenční pneumatikou na trhu(3)

-7% valivého odporu vzhledem ke svému předchůdci, který byl 
leaderem na trhu(3): ještě menší spotřeba paliva

*Vzhledem k pneumatice MICHELIN Pilot Alpin PA2. (1) Interní testy kvality, brzdění ABS 80 km/h -> 10 km/h (2) Interní test kvality vzhledem 
k pneumatice Pilot Alpin PA2 (3) Založeno na výsledcích testů, které na pneumatikách 205/55 R 16 H  zakoupených na evropském 

trhu uskutečnilo nezávislé zkušební centrum (TUV).

Bibendum vám řekne více!

Proč jezdit na zimních pneumatikách?
Zimní pneumatika zkvalitňuje brzdění, mobilitu a kontrolu nad vozidlem na sněhu, 

náledí či námraze, a to díky speciální směsi pryže a výrazné lamelizaci dezénu:

• Zimní pneumatika MICHELIN oproti letní pneumatice dvojnásobně zkracuje 
brzdnou dráhu na sněhu 

• Na mokrém povrchu při teplotě nižší než 7° zkracuje zimní pneumatika MICHELIN oproti letní 
pneumatice brzdnou dráhu o 6 metrů 

Zimní pneumatika pro vysokovýkonné vozy

Jedná se o zimní pneumatiku, která 
vám nabízí vysokou výkonnost a bezpečnost:
Zkracuje brzdnou dráhu na mokrém povrchu 
a zaručuje lepší kontrolu nad vozidlem na sněhu *

Jedná se o zimní pneumatiku, která 
vám nabízí vysokou výkonnost a bezpečnost:
Zkracuje brzdnou dráhu na mokrém povrchu  
a zaručuje lepší kontrolu nad vozidlem na sněhu *



1  Směs pryže pro větší 
bezpečnost na mokré vozovce

Směs pryže Helio Compound, která obsahuje slunečnicový olej, umožňuje nové
pneumatice MICHELIN Primacy Alpin znásobit její výkon na mokrém povrchu 
a posílit výkonnost na sněhu.
Tato inovace napomáhá k lepšímu přenášení energie.

2  Lamely pro větší 
přilnavost a stabilitu

Technologie Stabiligrip spojuje 2 typy lamel: 

• samoblokující dvousměrné lamely zaručují lepší záběrovost 
na sněhu a lepší stabilitu

• k těmto dvousměrným lamelám MICHELIN přidal proměnnou geometrii, 
která zesiluje odolnost při velkých rychlostech.

Díky této technologii se může hustota lamel zvýšit až o 27 % vzhledem 
k pneumatice MICHELIN Pilot Alpin PA2.
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• Index rychlosti: H
• Rozměry: 15' až 17' 
• Profily 65-55
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