
A TECNOLOGIA MICHELIN 
ULTRAFLEX… 
…TRANSFORMA AS TRILHAS  
DAS RODAS EM TERRA FÉRTIL



O seu terreno merece o melhor!



O seu terreno merece o melhor!

A chave de um bom resultado económico é a otimização dos rendimentos agrícolas.  
E o capital mais precioso é um terreno produtivo. É esta a razão de ser tão importante 
protegê-lo, em particular, reduzindo a compactação e as trilhas das rodas devido à passagem 
da maquinaria agrícola.

As máquinas agrícolas podem fazer marcas profundas, sobretudo nos terrenos moles  
ou húmidos. A compactação que isto provoca danifica a estrutura do terreno, reduzindo  
a circulação do ar e da água. Por consequência, os cultivos sofrem e com o mesmo, o seu 
rendimento agrícola. O seu terreno merece o melhor: pneus com uma carcaça com uma 
tecnologia inovadora. Esta tecnologia inclui uma grande flexibilidade dos flancos, que permite 
uma utilização com uma pressão mais baixa1. Ao aumentar a superfície de contacto com  
o terreno, melhora a distribuição da carga e reduz-se bastante a compactação do terreno.  
Os rendimentos agrícolas otimizam-se e aumenta
a rentabilidade económica.

1 Respeitando as nossas recomendações, em comparação com pneus de tecnologia clássica.



Tecnologia MICHELIN Ultraflex:

Graças à tecnologia MICHELIN Ultraflex, a otimização do rendimento agrícola começa desde  
o pneu. Qual é o segredo? A inovadora carcaça com tecnologia MICHELIN Ultraflex: 
particularmente resistente e com grande capacidade de flexão dos seus flancos. 
Resultado: os pneus que incluem esta tecnologia podem 
suportar mais carga, inclusivamente a baixa 
pressão1, seja qual for a velocidade  
de trabalho2. 
 
E isto não é tudo: a flexibilidade desta 
carcaça permite uma maior marca  
no terreno que, por sua vez, aumenta  
a capacidade de tração destes pneus. 
Esta tecnologia patenteada não  
só pressupõe poupar tempo e combustível, 
como também protege o terreno, permitindo 
produzir mais em cada colheita.

Lonas de topo
Otimização da superfície de contacto
com o terreno: melhor proteção do terreno 
e uma capacidade de tração máxima.

Ombros reforçados
Otimização da capacidade de tração
e da resistência com binário motor.

Flancos muito flexíveis
Para trabalhos que requerem uma pressão 
mais baixa1 e um maior nível de conforto.

Jante

Banda de rolamento



REDUZ OS CUSTOS E RESPEITA O TERRENO

Maior resistência e duração
Os flancos reforçados e as misturas de borrachas especiais, conferem  
à carcaça dos pneus com tecnologia MICHELIN Ultraflex uma
resistência extrema, inclusive a pressões baixas1. Resultado: retorno  
do investimento mais rápido.

Respeita mais os terrenos
Graças à sua maior superfície de contacto com o terreno, os pneus com a tecnologia 
MICHELIN Ultraflex, protegem os terrenos contra fenómenos como as trilhas das rodas  
e a compactação. O ar e a água circulam melhor. Por consequência, as condições são 
ótimas para maximizar os rendimentos agrícolas.

Maior poupança de combustível
A maior superfície de contacto com o solo aumenta consideravelmente a capacidade 
de tração destes pneus, reduzindo assim a taxa de patinagem. Trabalhe com mais 
rapidez e poupe também combustível.

1 Respeitando as recomendações Michelin, em comparação com os pneus de tecnologia clássica.
2 Com pressão baixa, independentemente da velocidade, somente para os pneus MICHELIN XeoBib, MICHELIN AxioBib e MICHELIN SprayBib.



A tecnologia MICHELIN Ultraflex respeita os terrenos e reduz os seus custos de 
exploração durante todo o ano. Esta inovadora tecnologia está disponível para 
os pneus que equipam as principais máquinas agrícolas.

Para todas as utilizações:
Pneus

Para as ceifeiras

MICHELIN CerexBib
É difícil prever as condições meteorológicas no momento da ceifa. Por 

isso, equipando as ceifeiras com os pneus MICHELIN CerexBib, com 

tecnologia MICHELIN Ultraflex, terá a certeza de que as suas ceifeiras 

protegem os terrenos. Com este pneu, atinge-se um nível de tração ótimo 

inclusive em terrenos difíceis e facilita o conforto nas deslocações.

Para tratores de 80 a 200 CV

MICHELIN XeoBib
MICHELIN XeoBib, com a tecnologia MICHELIN Ultraflex, 

aumenta as performances dos tratores: além de respeitarem 

bastante os terrenos, estes pneus destacam pela poupança  

de combustível e pelo seu nível de conforto.



Para todas as utilizações:
Pneus

com Tecnologia MICHELIN Ultraflex

Para os tratores com mais de 250 CV

MICHELIN AxioBib
MICHELIN AxioBib, com a tecnologia MICHELIN Ultraflex, 

proporciona uma capacidade de tração máxima aos tratores 

com grande potência e, além disso, protege os terrenos. A 

capacidade de carga é excecional, inclusivamente a baixa 

pressão1, e as deslocações são mais confortáveis.

Para as máquinas de tratamento

MICHELIN SprayBib
MICHELIN SprayBib, com a tecnologia MICHELIN Ultraflex, 

reduz consideravelmente as trilhas das rodas e a compactação 

dos terrenos. É o novo pneu para equipar principalmente  

os pulverizadores automotores de grande capacidade. 

MICHELIN SprayBib oferece uma excelente duração  

e um alto nível de conforto nas deslocações.

1  Respeitando as recomendações Michelin, em comparação com os pneus de tecnologia clássica.



Carimbo distribuidor

Se quiser equipar a sua máquina agrícola com estes pneus  
ou ampliar a informação sobre as performances da tecnologia 
MICHELIN Ultraflex destes pneus, o comercial Michelin  
ou o seu distribuidor podem aconselhá-lo.

Os seus pneus de referência para
proteger os terrenos!
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