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Chega ao mercado o novo MICHELIN CargoxBib 2, primeiro
pneu agrícola da empresa com fabricação 100% nacional

Desenvolvido especialmente para implementos na cultura de cana-de-açúcar no Brasil, o novo
pneu MICHELIN CargoxBib 2 600/50 R22.5 chega em setembro ao mercado brasileiro. O
lançamento oferece aos produtores um excelente ganho operacional, uma vez que o novo design
de sua escultura evoca agilidade e dinamismo na operação, ao mesmo tempo em que permite uma
menor compactação do solo e maior economia de combustível, por meio de sua carcaça radial
MICHELIN Ultraflex.
“Primeiro pneu fabricado exclusivamente na unidade fabril da Michelin em Campo Grande, no Rio
de Janeiro, o MICHELIN CargoxBib 2 proporciona um menor custo operacional ao produtor, uma
vez que, por meio de sua escultura inovadora e da tecnologia de baixa pressão MICHELIN
Ultraflex, oferece uma maior agilidade aliada a uma menor compactação do solo. As máquinas
ganham produtividade, além de protegerem os campos agrícolas” afirma Christian Mendonça,
Diretor de Comércio e Marketing de Pneus Agrícolas da Michelin América do Sul.

■ Perfil largo e plano
●

Distribuição otimizada da carga no solo

●

Maior tração

●

Menor consumo de combustível

■ Carcaça radial com a tecnologia MICHELIN ULTRAFLEX
●

Alta resistência

●

Menor compactação do solo

■ Escultura mais dinâmica
●

Mais agilidade na Lavoura

●

Mais aderência

●

Maior estabilidade em todos os tipos de solos

●

Excelente transmissão da tração

Tecnologia MICHELIN Ultraflex - Além dos pneus agrícolas radiais, a Michelin
oferece ao mercado a tecnologia Ultraflex, uma inovação em pneus agrícolas que,
por trabalhar com baixa pressão, compactam menos o solo e obtém melhor
rendimento agrícola. A tecnologia MICHELIN Ultraflex responde a um desafio duplo:
acompanhar o ritmo do desenvolvimento das máquinas agrícolas melhorando a
produtividade e protegendo os solos.

A missão da Michelin, empresa líder na indústria de pneus, é contribuir para a melhoria da mobilidade das pessoas e das
mercadorias de forma sustentável. Para isso, o Grupo Michelin fabrica e comercializa pneus para todos os tipos de
veículos, de aviões a automóveis, passando pelos pneus para motocicletas e bicicletas, pneus para os equipamentos de
mineração, de terraplanagem e de uso agrícola, assim como pneus para ônibus e caminhões. Michelin propõe também
serviços informatizados de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com) e edita guias de turismo, de hotelaria e de gastronomia,
assim como mapas e atlas rodoviários. O Grupo Michelin, cuja sede se localiza na cidade de Clermont-Ferrand, França,
está presente em mais de 170 países, emprega 112,300 pessoas e tem 68 unidades de produção em 17 países
diferentes. (www.michelin.com.br). O Grupo possui um Centro de Tecnologia encarregado pela pesquisa e pelo
desenvolvimento com operações na Europa, na América do Norte e na Ásia. (www.michelin.com).

