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MICHELIN Pilot Sport4, echilibrul perfect între plăcere și siguranţă 

 

 

Principalele inovaţii care stau la baza performanţelor remarcabile ale MICHELIN Pilot Sport4 

 MICHELIN Pilot Sport4. Nr. 1 în manevrabilitatea pe carosabil uscat 
 MICHELIN Pilot Sport4. Nr. 1 în frânarea pe carosabil uscat şi umed  
 Design sportiv unic 

 

 

Dimensiuni MICHELIN Pilot Sport4 

 Gamă largă de dimensiuni pentru segmentul 17”+ 

 

 

 

 

 Istoria MICHELIN Pilot Sport

 Date și cifre ale Grupului MICHELIN 

 
 
 
  



 

 

Pentru vara anului 2016, Michelin lansează pe piața românească o nouă anvelopă sport,  

MICHELIN Pilot Sport 4, concepută pentru vehicule premium  

și vehicule sportive de serie. Noua anvelopă oferă performanțe  

remarcabile, cu un înalt nivel de siguranţă și o manevrabilitate 

 excelentă pe suprafeţe umede și uscate, la viteze ridicate.  

 

Noua anvelopă de vară MICHELIN Pilot Sport4 este concepută să răspundă așteptărilor 

exigente ale clienţilor care nu sunt dispuși să facă niciun fel de compromis și care își doresc 

să se bucure de experiența șofatului, în condiții de manevrabilitate și control excelente. 

MICHELIN Pilot Sport4 este o anvelopă de top în ceea ce privește manevrabilitatea și 

siguranţa pentru această clasă datorită tehnologiilor inovatoare dezvoltate pentru sporturile 

cu motor. 

 
 Nr. 1 în manevrabilitatea pe carosabil uscat1 

 Nr. 1 în frânarea pe carosabil uscat şi umed1 

 Design sportiv unic 

 

 
Noua anvelopă de vară MICHELIN Pilot Sport4 constituie un 

exemplu excelent al implementării strategiei MICHELIN Total 

Performance care presupune utilizarea de inovaţii și 

tehnologii avansate pentru optimizarea simultană a mai multor 

caracteristici de performanţă (de exemplu, manevrabilitatea 

pentru anvelope sportive). Anvelopa permite maximizarea mai 

multor caracteristici de performanţă, inclusiv rezistenţa la 

 uzură, tracţiunea și economia de carburant, rezultatul fiind o deplasare în condiții de confort și 

siguranță.  

 

                                                        
1 Conform rezultatelor testelor realizate de TÜV SUD la solicitarea Michelin pentru 225/45-17 94Y/W XL în aprilie 2015 și pentru 
225/40-18 92Y XL în iulie 2015 

 

 



 

 

Reactivitate, precizie și control: noua tehnologie „Dynamic Response” include o 
centură ranforsată cu fibre de aramidă și nylon, care asigură un control optim al direcției. 
Datorită fibrelor extrem de dense, de rezistente și de ușoare (de cinci ori mai rezistente 
decât oțelul), forța centrifugă este perfect controlată la viteze mari, amprenta la sol 
rămânând mereu constantă. 
 
 
Siguranță și frânare pe suprafeţe umede: nivelul ridicat de performanță a fost posibil 
prin utilizarea unui nou compus omogen la banda de rulare, care include elastomeri 
funcţionali1 și siliciu. În plus, canalele longitudinale late și adânci asigură evacuarea 
eficientă a apei la rularea pe carosabil umed. Acest nou amestec îmbunătăţeşte totodată 
longevitatea anvelopelor și eficiența consumului de carburant. 

 
1 Un elastomer funcțional este un elastomer care îmbunătăţeşte distribuţia siliciului în amestecul de cauciuc și își 
optimizează acțiunea. 

 

 

 

 

Inovațiile tehnologice incluse în banda de rulare a noii anvelope constituie rezultatul 

experienţei Michelin în activitatea competițională, în special în Formula E. Această bandă de 

rulare se adaptează permanent la carosabil, grație interacțiunii dinamice dintre arhitectura 

anvelopei, profil și materiale, care contribuie la gestionarea optimă a suprafeței de contact. 

 

Această nouă anvelopă a fost dezvoltată în parteneriat cu unii dintre cei mai exigenți 

constructori auto. 

 
 

 
 
 

 



 

 
 Nr. 1 în manevrabilitatea pe carosabil uscat 

 
 

 

 

 

 

 

       
 
Tehnologia Dynamic Response Stratul de aramidă și nylon asigură   

stabilitate la viteze ridicate 
                   

Noua anvelopă de vară MICHELIN Pilot Sport 4 asigură o manevrabilitate excelentă pe 

suprafețe uscate pentru această clasă. Aceste performanțe au fost posibile prin utilizarea 

tehnologiei Dynamic Response.  

Soluţia are la bază un strat suplimentar adăugat la carcasă, cu corduri rezistente din aramidă și 

nylon. Tehnologia permite anvelopei să reziste acțiunii forței centripete și să mențină stabilitatea 

suprafeței de contact la viteze mari, asigurând o tracţiune și o manevrabilitate optime. 

 

Împrumutată din sporturile cu motor, această tehnologie a fost utilizată pentru prima dată la 

anvelopele MICHELIN Pilot Super Sport și MICHELIN Pilot Sport Cup 2, două anvelope sportive 

concepute pentru mașini foarte puternice. Anvelopa MICHELIN Pilot Sport 4 utilizează această 

soluţie din două motive: 

 
► Creșterea puterii mașinii, în special pentru mașinile care pot rula la viteze foarte mari 

► Anvelopa înlocuieşte MICHELIN Pilot Super Sport și va fi fabricată 

în mai multe dimensiuni pentru mașini puternice. 

 
O a doua caracteristică care permite anvelopei să asigure o ținută de drum 

optimizată o constituie noul profil al benzii de rulare, bazat pe anvelopele 

de curse care echipează mașinile pentru Formula E: 



 

 Profil cu 10% mai masiv2 datorită unei cantități mai mari de cauciuc aflată în contact cu solul 

în zona suprafeței de contact. Astfel, profilul anvelopei MICHELIN Pilot Sport 4 se aseamănă 

foarte mult cu cel al unei anvelope de curse 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 Bandă de rulare mai rigidă2 care permite anvelopei MICHELIN Pilot Sport 4 să menţină o 

stabilitate mai mare a suprafeței de contact, în special la manevrele executate la viteze mari.  

 
 Nr. 1 în frânarea pe carosabil uscat şi umed 

 
Una dintre priorităţile Grupului Michelin, siguranța, a constituit un element central în dezvoltarea 

noii anvelope de vară MICHELIN Pilot Sport 4.  

Elastomerii funcționali de nouă generație au fost adăugați la 

compușii din cauciuc ai anvelopei MICHELIN Pilot Sport 4, 

pentru a crește eficienţa la frânare și tracţiune. Aceştia sunt 

capabili să se adapteze la forma carosabilului, asigurând o 

aderență maximă pe carosabil umed. Canalele longitudinale 

adânci elimină eficient apa din zona suprafeței de contact, 

reducând semnificativ riscul de acvaplanare  

 

 Design sportiv unic 
 
Caracteristica unică a anvelopei de vară MICHELIN Pilot Sport 4 o constituie 

designul flancului. Tehnologia inovatoare Premium Touch oferă marcajelor de 

pe flancul exterior un aspect catifelat. Această tehnologie a fost utilizată pentru 

prima dată la anvelopele MICHELIN Pilot Sport Cup 2 utilizate pe pistă. 

Toate anvelopele MICHELIN Pilot Sport 4 sunt prevăzute cu protecţii în zona 

jantei care: 

► Protejează flancul împotriva abraziunii 

► Joacă un rol estetic, oferind anvelopei un aspect mai atractiv.   

                                                        
2 Comparativ cu generaţia anterioară de anvelope MICHELIN Pilot Sport3 

Anvelopă de 
curse Formula E  

73,6% 

Profil 
pozitiv 

MICHELIN PILOT 
SPORT 4 

73,5 % 

Profil 
pozitiv 



 

 

 

 
Noua anvelopă MICHELIN Pilot Sport4 este disponibilă în 19 dimensiuni, în versiunile 
17" și 18", din ianuarie 2016, dimensiunea de 19’’ fiind disponibilă în cursul anului 2016 și 
2017. În prezent se derulează negocieri cu constructorii auto pentru utilizarea MICHELIN 

Pilot Sport4 ca echipare originală. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

205/45 ZR 17 (88Y) ianuarie 2016

215/45 ZR 17 (91Y) ianuarie 2016

225/45 ZR 17 94W ianuarie 2016

225/45 ZR 17 (94Y) ianuarie 2016

235/45 ZR 17 (97Y) ianuarie 2016

245/45 ZR 17 (99Y) ianuarie 2016

225/45 ZR 18 (95Y) ianuarie 2016

245/45 ZR 18 (100Y) ianuarie 2016

245/40 ZR 17 (95Y) ianuarie 2016

215/40 ZR 18 (89Y) ianuarie 2016

225/40 ZR 18 (92Y) ianuarie 2016

225/40 ZR 18 92W ianuarie 2016

235/40 ZR 18 (95Y) ianuarie 2016

245/40 ZR 18 (97Y) ianuarie 2016

255/40 ZR 18 (99Y) jumatatea lui 2016

255/35 ZR 18 (94Y) ianuarie 2016

265/35 ZR 18 (97Y) ianuarie 2016

275/35 ZR 18 (99Y) ianuarie 2016

255/35 ZR 19 (96Y) martie 2016



 

 

 
Lista vehiculelor europene care pot fi echipate cu MICHELIN Pilot Sport4 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  

 
 
 
 
 



 

 

 
1997: lansarea anvelopei MICHELIN Pilot Sport cu profil direcțional unic și inovator. 

2003: lansarea anvelopei MICHELIN Pilot Sport2  — prima anvelopă din lume cu compuși din 

cauciuc diferiți la baza și la partea superioară a benzii de rulare. Anvelopa a stabilit un record 

mondial de viteză cu o mașină de serie — 412 km/h. 

2010: lansarea anvelopei MICHELIN Pilot Sport3 — prima anvelopă sportivă ecologică cu 

tehnologie unică de deformare progresivă, care permite compușilor din cauciuc să se 

adapteze la condiţiile de utilizare. 

2011: lansarea anvelopei MICHELIN Pilot Super Sport cu tehnologie Bi-Compound și strat 

din aramidă-nylon pentru optimizarea manevrabilității. Record de viteză „0-300-0” cu o 

mașină de serie. 

2016: MICHELIN Pilot Sport4 

 
 

 
Anul înfiinţării:    1889 

Fabrici:    68 fabrici în 17 ţări  

Număr de angajaţi:    112.300 în întreaga lume 

Centrul tehnologic: Peste 6600 de persoane care lucrează în domeniul cercetării 

și dezvoltării în Europa, America de Nord, America de Sud și 

Asia 

Buget anual 

cercetare și dezvoltare:   Peste 640 milioane euro 

Producţie anuală: 171 milioane anvelope, peste 13 milioane hărţi şi ghiduri 

vândute în mai mult de 170 ţări şi 1,2 miliarde de itinerarii 

calculate prin ViaMichelin  

Vânzări nete 2014:   19.553 miliarde euro 

 

Un portofoliu care acoperă toate segmentele de piaţă: MICHELIN, BFGoodrich, KLEBER, 

UNIROYAL
3
, WARRIOR, Kormoran, RIKEN, TAURUS, TIGAR, Pneu Laurent, Recamic, MICHELIN 

Remix.  

 

Peste 3500 de centre proprietare și francize în 29 de țări: 

Misiunea Michelin, lider pe piața anvelopelor, este acela de a contribui la creșterea mobilităţii 
oamenilor și a bunurilor pe termen lung. În acest scop, Grupul produce, comercializează și distribuie 
anvelope pentru toate tipurile de vehicule. Michelin propune și servicii digitale inovatoare, precum 
gestionarea digitală a flotelor de vehicule și instrumente-suport destinate mobilității. Publică ghiduri de 
călătorie, pentru hoteluri şi restaurante, hărţi şi atlase rutiere. Grupul are sediul în Clermont-Ferrand 
(Franţa), este prezent în 170 de țări, are 112.300 angajați în întreaga lume și 68 de fabrici în 17 țări. 
Michelin dispune de un centru de cercetare şi dezvoltare cu filiale în Europa, America de Nord și Asia. 
(www.michelin.com)  

                                                        
3 Cu excepţia Europei 


