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Escolher 
a marca 
Michelin 
significa 
escolher:

Uma marca poderosa mundialmente

Uma marca responsável pelas maiores 
inovações da indústria de bicicleta

Produtos aprovados pelos 
consumidores

• Uma marca com valor de 6.089 bilhões de dólares em 2017 (1)

• Uma marca com uma sólida reputação mundial 
 - Marca líder em termos de popularidade na Europa (2)

 - Marca líder no setor automotivo nos EUA(3)

 - 13ª marca em termos de reputação mundial (4)

• A 1ª câmara de ar foi criada em 1891 pela Michelin
• O 1º pneu com talão flexível foi criado em 1976 pela Michelin
• O 1º pneu Bi-Compound reforçado com sílica foi criado em 1995 pela Michelin
• O 1º pneu tubeless foi criado em 2000 pela Michelin 

• Mais de 92% dos consumidores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com as novas gamas 
MICHELIN Force XC (5)

• Mais de 95% dos consumidores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o novo MICHELIN 
MICHELIN Power Endurance (6)

(1) Brand Finance Global 501 / (2) Le baromètre du pneu 2017 / (3) US RepTrak® 100 (02/2017) / (5) Baseado em um estudo de 202 pessoas que responderam 

a uma pesquisa de satisfação em 31 de Julho de 2017, após rodarem com a linha MICHELIN Force XC Competition de dimensões 26 x 2.10, 27.5 x 2.10, 27.5 x 

2.25, 29 x 2.10, 29 x 2.25 entre 1 de Abril de 2017 e 31 de Julho de 2017 na França, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos / (5) Baseado 

em um estudo de 202 pessoas que responderam uma pesquisa de satisfação em 31 de Julho de 2017, após rodarem com a linha MICHELIN Force XC 

Competition de dimensões 26 x 2.10, 27.5 x 2.10, 27.5 x 2.25, 29 x 2.10, 29 x 2.25 entre 1 de Abril de 2017 e 31 de Julho de 2017 na França, Espanha, Itália, 

Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos / (6) Baseado em um estudo de 240 pessoas que responderam uma pesquisa de satisfação em 31 de Julho de 

2017, após rodarem com o pneu MICHELIN Power Endurance 700 x 25 entre 1 de Março e 31 de Julho de 2017 na França, Espanha, Itália, Alemanha, 

Reino Unido, Bélgica e Países Baixos.
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Tecnologias
     P.16-19

Características
     P.95

3x180 TPI

mais performance

mais aderência

Mais proteção

Ganho de 10 Watts (1) por par de pneus que 
equivale a 1 minuto e 25 segundos mais rápido 
sobre 40 km à 35 km/h graças ao novo composto de 
corrida (tecnologia Moto GP)

Ótima aderência para mais velocidade, 
especialmente em curvas

Graças à Aramid Protek, com 13% a mais 
de resistência a perfuração na estrada (2)

O mais rápido dos pneus 
Michelin na estrada

Economize 
10 Watts(1)

Mova mais rápido 
e mais longe com o 

mesmo esforço 

Ganho de 1 minuto e 25 segundos 
sobre 40 km à 35 km/h (1)

(1) Comparado ao seu antecessor em um teste externo de resistencia ao rolamento realizado em 2015 com a dimensão: 25-622
(2) Comparado ao seu antecessor em um teste externo de resistencia à perfurações realizado em 2015 com a dimensão: 25-622

Talões flexíveis

23c  25c 

A2A1
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Tecnologias
     P.16-19

Características
     P.95

VERMELHO BRANCO

O pneu de treino 

recomendado 
por 95% das pessoas 

que testaram ele(2) 

maior 
quilometragem

Mais resistência

Mais aderência

Com o novo composto X-Miles Compound, resistente ao 
desgaste e reforçado na banda de rodagem

20% mais resitente a perfuração (1)  no topo 
graças ao novo reforço «Aramid Protek +»

Com sua escultura «Grip Design» e seu com-
posto de borracha Bi-Compound que promove 
aderência e mais velocidade nas curvas

(1) Comparado ao seu predecessor - teste de resistência a perfuração 
(2) Baseado nas respostas de 240 pessoas em uma pesquisa de satisfação em 31 de julho de 2017 depois de usar o pneu MICHELIN POWER 
Endurance 700 x 25 entre 1 de março e 31 de julho de 2017 na França, Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Bélgica e Paises Baixos.

PRETO AZUL

Força resitência: 
dê potência aos seus treinos

Talões flexíveis

23c  25c  28c

A2A1

3x110 TPI
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Características
     P.95

Tecnologias
     P.16-19

Mais aderência

Mais resistência

Mais 
peformance

15% a mais de aderência (1) para maior segurança 
em superfícies escorregadias, sujas e molhadas 

graças à nova geração de escultura «Hi-Grip 
Design» e à borracha Grip Compound

20% a mais de resistência a perfuração 
no topo (1) graças ao novo reforço de 
fibra de aramida «Aramid Protek +»

Ganho de 5 Watts por par de pneus que 
são 20 segundos sobre 40 km a uma 

velocidade média de 45 km/h (1)

Máxima aderência: mantenha máxima aderência 
em todas as condições climáticas

Treine em 
qualquer clima

(1) Comparado a seu predecessor em testes externos de resistência ao rolamento 
e à perfurações realizado em 2015 com a dimensão: 25-622

Talões flexíveis

23c  25c 28c

A3A2

3x60 TPI
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Características
     P.95

Tecnologias
     P.16-19

Mais 
durabilidade

Mais resistência

Mais 
aderência

Graças a uma carcaça que 
permite percorrer milhas 

facilmente 

Graças a uma carcaça extra flexível 
que garante melhor resistência a 

perfurações

Fornecida por um composto de 
borracha testado e aprovado

3x60 TPI

3x60 TPI

Treine por mais tempo, com total 
segurança e em todos os climas

Treine por mais tempo 
com total segurança

Mais durabilidade

mais resistência

Mais aderência

Graças a um composto de borracha que 
permite você rodar por mais tempo

Fornecida pela sua carcaça 3x60 TPI

Graças à tecnologia «Grip 
Compound» que fornece excelente 

aderência no piso molhado

A1

A1

A2

A2

PRETO VERMELHO

Talões flexíveis

Talões flexíveis

23c  25c  28c

23c  25c  28c
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Tecnologias
     P.38-41

Características
     P.96

3x150 TPI

Mais leveza

Mais performance

Mais proteção

Graças à nova carcaça  «Race Shield» que 
é mais leve e feito com fibras de alta 
densidade 3x150 TPI

Graças à sua combinação de duas borrachas, Gum-X2D. Uma 
camada base diretamente ligada à potência da pedalada, 
Race Compound, e uma borracha externa para maximizar a 
potência sem comprometer a tração

Graças ao reforço de alta densidade que 
protege todo o pneu

O mais veloz: máxima performance para 
enlouquecer seu cronometro 

Pneu projetado para 

competição (1)

(1) A Equipe BH SR SUNTOUR-KMC utilizou o MICHELIN Jet XCR para a temporada de 2016

Talões flexíveis

rear front

mixeD
terrain

hard/dry   
terrain

O Jet XCR foi testado e aprovado, pela equipe 

líder do Mundial(1) 

de 2016 na classificação UCI-XCO

rear front

A4b4

x-country
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Michelin em 
competição

Mais de 20 anos de 
parceria na UCI-XCO

Vários títulos de campeão 
no Campeonato Mundial 
UCI e no Campeonato 
Mundial UCI U23

Vários títulos no 
Campeonato Nacional

3 corridas nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016
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Tecnologias
     P. 38-41

Características
     P.96

rear front

3x110 TPI

Mais 
aderência

Mais proteção

Maior
quilometragem

Graças à tecnologia GUM-X3D que é uma combinação 
de três borrachas especiais: tração externa, camada 
base de Race Compound e aderência lateral

Graças à nova carcaça «Cross Shield» para 
aumento da resistência com fibras de alta 
densidade 3x110 TPI

Graças à perfeita combinação da nova banda 
de rodagem com a nova geração de borrachas 
para maior durabilidade

O pneu cross-country mais 
ágil para uso competitivo

O pneu cross-country 
mais versátil 

desenvolvido pelos 
melhores ciclistas 

do mundo(1)

Mais de 92% das pessoas que 
usam a gama MICHELIN Force XC estão 
satistfeitas com sua performance(2)

(1) Em 2016, as gamas MICHELIN XC são co-desenvolvidas, testadas e aprovadas pela equipe Nº1 do mundo: A equipe BH-SR SUNTOUR-KMC
(2) Baseado no estudo com 202 pessoas que responderam uma pesquisa de satisfação em 31 de Julho de 2017, após rodarem entre 1 de Abril de 2017 e 31 de Julho de 2017 com a linha 

de competição MICHELIN Force XC com as dimenções 26x2.10, 27.5x2.10, 27.5x2.25, 29.5x2.10, 29x2.25 na França, Espanha, Italia, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos

pela robustez
para os consumidores(2)

pela aderência
para os consumidores(2)

pela performance
para os consumidores(2)

Talões flexíveis

rear front

soft

mixed

terrain

terrain

b4 a4c4

x-country
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Características
    P.96

Tecnologias
     P.38-41

3x60 TPI

O pneu cross-country mais 
ágil para uso esportivo

Desempenho e 
aderência para 
passeios cross-country

Um perfil similar à gama Competition e 
desenvolvida pelos melhores ciclistas 
do mundo(1)

a mesma escultura com uma 
tecnologia mais acessível

(1) Em 2016, as gamas MICHELIN XC são co-desenvolvidas, testadas e aprovadas pela equipe Nº1 do mundo: A equipe BH-SR SUNTOUR-KMC

Talões flexíveis

mixeD/soft   

hard/dry

terrain

terrain

b4 a4

Mais proteção

Mais aderência

Mais 
durabilidade

Mais leveza e baixa pressão (Tubeless): perfuração 
limitada graças à tecnologia Tubeless Ready

Aderência e performance excelentes 
devido à escultura

Graças à sua carcaça de 3x60 TPI

x-country
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Tecnologias
     P.38-41

Características
     P.96

rear front

Mais aderência

Mais proteção

Maior 
quilometragem

Graças à tecnologia GUM-X3D que é uma 
combinação de três borrachas especiais: 
tração externa, camada base do Race 
Compound e aderência lateral

Graças à carcaça cruzada de alta densidade 
«Trail Shield» 3x60 TPI, uma nova geração de 
design protetor aprovado pelos ciclistas do 
Enduro World Series 

Graças à perfeita combinação de uma 
nova banda de rodagem com uma nova 
geração de borracha GUM-X3D para maior 
durabilidade

O mais ágil dos pneu AM: ótimo controle de 
direção para passeios mais exigentes

87% dos ciclistas aque  
testaram o pneu ficaram 

satisfeitos com a aderência, 
performace e força (1)

(1) Baseado em um estudo de 242 pessoas que responderam uma pesquisa de satisfação em 31 de Julho de 2017, após rodarem entre 1 de Abril de 2017 e 31 de Julho de 2017 com a linha 
de competição MICHELIN Force AM com as dimenções 26x2.25, 27.5x2.25, 27.5x2.35, 27.5x2.60, 29x2.25, 29x2.35 na França, Espanha, Italia, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos

Talões flexíveis

rear front

mixeD
terrain

hard/dry
terrain

b4 b6 a4c4

3x60 TPI

all
mountain
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Características
     P.96

Tecnologias
     P.38-41

4x60 TPI

Mais proteção

Mais aderência

maior 
quilometragem

Graças ao «Bead To Bead Protection» que 
otimiza a resistência a perfurações

Graças à rubusta carcaça «Trail Shield» 
4x60 TPI que permite uma condução 

duradoura e segura

Excelente aderência e performance devido 
à escultura e à mistura de borrachas, 

adaptada ao pneu traseiro

O pneu AM mais ágil para
uso esportivo

Um design similar à 
gama Competição

Desenvolvida pelos 
melhores ciclistas 
do mundo(1)

(1) A gama MICHELIN AM é co-desenvolvida, testada e aprovada pelos melhores ciclistas de Endure (Nicolas Vouilloz / Karim Amour / Rémy Absalon) 

Talões flexíveis

mixeD

hard/dry

terrain

terrain

b4 b6 a4

all
mountain
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Tecnologias
     P.38-41

Características
     P.96

rear front

3x60 TPI

mais 
confiança

mais aderência

Mais proteção

Graças a uma carcaça robusta e excelente aderência 
para condução segura em alta velocidade

Graças à tecnologia GUM-X3D e às borrachas 
laterais para mais aderência

Graças à carcaça «Trail Shield» 3x60 TPI, uma 
nova geração de design robusto aprovado 
pelos ciclistas de Enduro World Series (1)

Máxima aderência para uso competitivo: 
mais confiança nos passeios

Para uso competitivo, com 
aderência e performace para 

terrenos suaves 
e mistos

Novo composto de de borracha

Talões flexíveis

rear front

soft
terrain

mixed
terrain

(1) A gama MICHELIN AM é co-desenvolvida, testada e aprovada pelos melhores ciclistas de resistência (Nicolas Vouilloz / Karim Amour / Rémy Absalon) 

b4 b6 a4

all
mountain
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Características
     P.96

Tecnologias
     P.38-41

4x60 TPI

Mais proteção

mais aderência

maior 
quilometragem

Graças ao «Bead To Bead Protection» que 
otimiza a resistência a perfurações

Graças à rubusta carcaça «Trail Shield» 
4x60 TPI que permite uma condução 

duradoura e segura

A escultura fornece mais aderência 
e a altura dos cravos é adaptada 

especialmente para uso na roda dianteira

Mais aderência para uso esportivo 
e passeios divertidos

Talões flexíveis

MIXED/SOFT
terrain

Um design similar à da 
gama Competition

Desenvolvido pelos 
melhores ciclistas do 
mundo (1)

(1) A gama MICHELIN AM é co-desenvolvida, testada e aprovada pelos melhores ciclistas de resistência (Nicolas Vouilloz / Karim Amour / Rémy Absalon) 

b4 b6

all
mountain
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push the 
limits*

* Repousse les limites* Repousse les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les les limitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimitimiteseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses

*Derrube os 
limites

M
T
B
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Tecnologias
     P. 38-41

Características
     P.97

FRONT GUM-X3D

3x60 TPI

Mais velocidade

Mais aderência

Mais resistência

Graças a uma escultura projetada para uso na 
roda dianteira. Seu design de cravos fornece mais 
progressividade, versatilidade e máxima aderência 
na frenagem

Fornecida pela nova geração de borrachas GUM-
X3D com rigidez reduzida para melhor controle 
de direção e excelente versatilidade de terreno no 
verão e no inverno

Graças à carcaça leve e resistente «Gravity 
Shield» 3x60 TPI, projetada para a prática mais 
desafiadora de Enduro, e ao seu reforço de 
alta densidade

Faça seus passeios quando quiser com seu 
pneu específicamente dianteiro

O pneu Enduro 
especialmente 

projetado para 
uso dianteiro: 
progressividade e 

versatilidade de terreno

Pneu utilizado pelos 

campeões do 
Mundial

EWS 2017 (1)

Uma banda de rodagem projetada 
para melhorar a frenagem

(1) Pneu utilizado em 2018 por Sam Hill, campeão mundial Elite 2017, 
e Karim Amour, campeão mundial Master EWS 2017

Talões flexíveis

mixed/soft
terrain

rear front

b4 a4

enduro
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Tecnologias
     P.38-41

Características
     P.97

REAR GUM-X3D

Mais 
velocidade

Mais aderência

Mais resistência

Graças à escultura otimizada para o uso 
traseiro permitindo uma performance 
excelente e uma máxima progressividade

Graças ao novo design GUM-X3D combinando 
aderência, tração e desenpenho

Graças à carcaça «Gravity Shield» 3x60 TPI leve e 
robusta, projetada para uso traseiro em pratica 
Enduro, e ao reforço «Pinch Protection» no talão 
para aumentar a rigidez e minimizar o choque de 
impacto

Ande onde quizer com um pneu 
projetado para uso na roda traseira

O pneu traseiro ENDURO 
MICHELIN que oferece o 

melhor equilíbrio 
entre aderência e 

força

(1) Pneu utilizado em 2018 por Sam Hill, campeão mundial Elite 2017, e 
Karim Amour, campeão mundial Master EWS 2017

Talões flexíveis

mixed/soft
terrain

rear front

b4 a4

Pneu utilizado pelos  
campeões mundiais 

do EWS 2017 (1)

3x33 TPI

enduro
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O guia de 
pressão do 
Bibendum

Tabela de Conversão

Bar-PSI 
BAR

BAR

0.5 2.51.5 3.5 4.5

5.5 7.56.5 8.5 9.5

1 32 4 5

6 87 9 10

psi

psi

7 3622 51 65

80 10994 123 138

15 4429 58 73

87 116102 131 145
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ROAD

lazer

enduro

city - trekking
Pressão em Bar

mtb
Pressão em Bar

mtb
Pressão em PSI

PESO DO CICLISTA 
(EM KG)

PESO DO CICLISTA 
(EM KG)

PESO DO CICLISTA 
(EM KG)

< 50

< 50

< 50

< 60 4.5 3.54 3 34 3.53.5 3 3

28-622

50

110

90

198

70

154

60

132

100

220

80

176

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

1.7

25

2.8

41

2.2

32

2.0

28

3.1

45

2.5

36

1.6

23

1.6

23

1.6

23

1.6

23

1.6

23

1.6

23

1.6

23

2.6

38

2.0

29

1.75

25

2.9

42

2.3

33

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

1.8

26

2.9

42

2.3

33

2.1

30

3.2

46

2.6

38

1.6

23

2.5

36

1.9

28

1.65

24

2.8

41

2.2

32

1.7

25

2.7

39

2.1

30

1.85

27

3

44

2.4

35

37-59032-630 40-622 47-55932-622 37-622

DIMENSÕES

35-559 45-622 47-622

60

60

60

70

70

70

90

90

> 80

80

80

> 90

> 90

PRESSÃO EM BAR

PRESSÃO EM BAR

PRESSÃO EM BAR

PESO DO 
CICLISTA 
(EM KG)

PESO DO CICLISTA (EM KG)

PESO DO CICLISTA (EM KG)

roda

Roda

PRESSÃO ALTA

PRESSÃO ALTA

PRESSÃO BAIXA

PRESSÃO BAIXA

PRESSÃO MÉDIA

PRESSÃO MÉDIA

6

1.2 - 1.7

1.5

60 - 80 5 4.55 4 3.55 4.54.5 4 3.5

> 80 6 5.56 5 4.56 5.55.5 5 4.5

6.7

1.5 - 2

1.8

7.5

2 - 2.5

2

 3 - 3.5

 3

8

2.5 - 3

2.5

4

3.5
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Use uma roda tubeless UST

tubeless ready 

Adicione o selante líquido

Respeite a pressão máxima indicada nos flancos 
do pneu

Um pneu Tubeless Ready é um pneu que pode ser montado sem uma câmara de ar. Sua vedação é feita 
com uso de um selante líquido.

Para montar um pneu tubeless:

2
3

1

Verifique cuidadosamente a 
condição do aro. 

Tube Type 
(pneu com câmara de ar)

Verifique a condição da fita de aro.

Infle a câmara de ar ligeiramente para  torná-la redonda, 

Repita o mesmo procedimento para o 2º talão,

Insira o 1º talão do pneu no aro

Um aro em condição precária, quebrado ou rachado deve ser trocado, pois 
pode causar vazamentos e pode ser perigoso.

Uma fita quebrada ou rachada deve ser trocada, porque pode frequêntemente causar perfurações

e insira-a no pneu, começando pela válvula. Em caso de câmara de latéx, não esqueça de aplicar talco 
para facilitar o seu posicionamento no pneu.

começando pelo lado oposto à válvula e posicionando o talão no fundo do aro. Termine de montar 
próximo à válvula.

2

4

5

3

1

Conselhos de 
montagem

Descubra nossos 
tutoriais

bike.michelin.com
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Afrouxe os talões ao redor do aro

Coloque uma das alavancas ao redor do aro entre o 
gancho de aro e o talão para remover totalmente o 
primeiro talão.

Fita de aro

Desmontagem

Empurre os talões para o fundo do encaixe.

Remova o 2º talão a mão

Posicione cuidadosamente uma alavanca de pneu em cada 
lado da válvula (próximo de 10 cm) e levante o pneu sobre 
o gancho de aro.

Ela proteje a câmara de ar em contato com o aro, previnindo de ser danificada pelos raios uma vez 
inflada. Sua largura deve ser igual à da cavidade do aro. Existe uma versão para os pneus Tubeless e 
Tubeless Ready.  

2

5

3

1

4

Use um aro tubeless UST.

Tubeless

O aro deve ser totalmente lubrificado para facilitar seu 
manuseio durante ao montagem do pneu especialmente 
para que seja perfeitamente  centralizado.

Faça a mesma coisa para o segundo talão,

Infle o pneu até que esteja na posição, 

Começe posicionando o primeiro talão no lado oposto 
à válvula, tomando cuidado para posicionar o talão no 
fundo do encaixe.

Verifique cuidadosamente a condição do aro. Um aro em condição precária, quebrado ou rachado deve 
ser trocado, porque pode causar vazamentos e pode ser perigoso.

 O lubrificante utilizado deve ser tipo água emsaboada ou equivalente (sem óleo ou gracha).

começando pelo lado oposto à válvula e posicionando o talão no fundo da cavidade do pneu. Termine de 
montar próximo à válvula.

sem ultrapassar a pressão indicada nos flancos e tenha certeza de que o pneu está perfeitamente 
centralizado. Depois de rodar alguns quilômetros, ajuste a pressão.
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