
* Interní test vzhledem k pneumatice MICHELIN Agilis 61/81/101

** Vzhledem k předchozí generaci MICHELIN Agilis. Test uskutečněný na pneumatikách,
které ujely 15 000 km

Studie GMV
Conseil

Nová pneumatika

Pro profesionály je nová pneumatika
MICHELIN Agilis ještě ekonomičtější,
bezpečnější a odolnější*!
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74%Nižší spotřeba paliva

69%Kratší brzdná dráha v jakémkoliv počasí

52%Vizuální signál poškození pneumatiky

51%Automatické uzpůsobení tlaku huštění podle typu povrchu

49%Barevná čára v závislosti na opotřebení

45%Uzpůsobení tlaku huštění podle zatížení

3 metry

Jaká jsou očekávání profesionálů od pneumatik?
Co říká panáček Michelin

• Základní očekávání profesionálů:
nižší provozní náklady.

z vás očekává vliv na nižší spotřebu paliva.

• Bezpečnost: důležitý požadavek
z vás požaduje zkrácení brzdné dráhy v jakémkoliv počasí.69%

74%

Chcete snížit své náklady, vyžadujete větší bezpečnost a odolnost,
pneumatika MICHELIN Agilis na to reaguje:

• Ekonomičtější:
Kilometrová životnost vyšší až o 30% a nižší spotřeba paliva
snižují průměrně o 3% náklady na údržbu
pneumatiky a na palivo*.

• Bezpečnější:
Prvořadou vlastnost pneumatiky po celou dobu její životnosti

pro Vás představuje její bezpečnost. Nová pneumatika
MICHELIN Agilis zkracuje brzdnou dráhu na mokré vozovce
až o 3 metry**.

• Odolnější:
Abyste pro své aktivity mohli plně využít maximální možné životnosti pneumatiky, musejí být vaše

pneumatiky odolné. Nová pneumatika MICHELIN Agilis si uchovává odolnost vůči poškození bočnic
jako její předchůdce, navíc snižuje negativní dopady odírání bočnic.



Stále ekonomičtější díky technologii «Durable Contact Patch»:

Na pneumatiky MICHELIN Agilis byla uzpůsobena koncepce nákladních pneumatik,
aby stopa pneumatiky při kontaktu s vozovkou měla výraznější podobu čtverce.
Tak je totiž optimalizován kontakt mezi bloky pneumatiky a vozovkou
při velkém zatížení a vysokém tlaku huštění:

• Méně tření pro nižší spotřebu paliva*.

• Pneumatika MICHELIN Agilis je vysoce odolná
vůči odírání, a proto vydrží déle*.

Stále bezpečnější díky «Durable Security Compound»
> Tato nová součást běhounu vychází z pneumatik pro osobní vozidla.
Díky ní jsou směsi pneumatiky trvale pevné po celou dobu životnosti pneumatiky.
Spolu s velmi pevnou stavbou se výrazně zkracuje brzdná dráha na mokré vozovce.

Stále více odolnosti díky štítům na bočnicích, které zabraňují odírání
> 8 ochranných štítů na bočnicích za všech okolností optimálně chrání
pneumatiku proti odírání. Společně se stavbou s dvojitou kostrou vám
umožní využít maximální možné životnosti vaší pneumatiky.
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• Index rychlosti: R, S a T
• Rozměry: 15’’ a 16’’
• Profil: 75 až 65

Nová pneumatika MICHELIN AGILIS:
nejlepší technologie vycházející
z řady pneumatik pro osobní
a nákladní vozidla.

Stopa předchozí
generace

MICHELIN Agilis

Stopa nové
generace

MICHELIN Agilis
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Stopa pneumatiky pro
nákladní vozidla


