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AGRISHOW 2018 

MICHELIN: A MELHOR EXPERIÊNCIA EM PRODUTOS E 
SERVIÇOS PARA OS CLIENTES 

Sempre atenta às necessidades dos clientes dos diversos ramos de atividades do            

agronegócio, a Michelin reforçará sua liderança no segmento agrícola durante a Agrishow            

2018, em Ribeirão Preto (SP). De 30 de abril a 4 de maio, o público da feira poderá conferir, no estande                     

da empresa, a melhor experiência em produtos e serviços para o segmento.  

Segundo Christian Mendonça, Diretor Comercial de Pneus para Transporte Fora da Estrada da Michelin              

América do Sul, “mais uma vez, a Michelin levará à Agrishow novidades que incentivam e fortalecem a                 

evolução do agronegócio no país. Além de pneus desenvolvidos para a realidade brasileira, lançaremos              

durante o evento o mais completo pacote de garantias comerciais do mercado”. 

Com investimento e liderança em tecnologias radiais, a empresa apresentará na ocasião os pneus              

MICHELIN Radial e MICHELIN Radial Ultraflex, produzidos no Brasil, na unidade fabril de Campo              

Grande (RJ), que proporcionam ao agricultor alta durabilidade, economia de combustível e redução na              

compactação do solo. 

As novidades não param por aí. A Michelin ainda lançará o mais robusto e completo programa de                 

garantias diferenciadas, inédito no mercado, capaz de assegurar aos produtores agrícolas uma maior             

segurança em seu investimento. 

 

MENOS COMPACTAÇÃO DO SOLO E MAIS ECONOMIA AO AGRICULTOR  
 
 
MICHELIN AGRIBIB 2   520/85 R42 
ALTO NÍVEL DE PERFORMANCE DURANTE TODA A SUA VIDA 
 
Vida do pneu 
• Taco R1W (1) para uma vida útil mais longa 
• Até 8% de barra mais alta comparando com os principais concorrentes com oferta R1W (2) 
 
Proteção contra agressão de soqueira 
• Escultura projetada para fornecer a máxima resistência e deflexão contra agressões de restos de cultura (ou 
soqueira) e pedras. 
 

 

 
 

      



 
 

Tração 
• Ângulo das barras de 45° proporciona uma melhor transferência da força motora para o solo dando 
excelente tração ao MICHELIN AGRIBIB. 
 
Índice de carga 
• Até 18% maior para corresponder ao aumento de CV e o peso dos tratores (3) 
 
Capacidade de autolimpeza 
• Articulação no centro da banda 
 
(1) Taco alto de construção R1W como definido pela TRA. 
(2) Michelin AGRIBIB2 480/80R50 versus profundidades publicadas pelos principais concorrentes. 
 (3) Nível de acréscimo varia de acordo com o tamanho: +18% para 520/85 R46 164A8/164B 
 
 
MICHELIN AGRIBIB 12.4 R24 119A8/116B TL 

ALTOS NÍVEIS DE DESEMPENHO AO LONGO DA VIDA ÚTIL E ATÉ 2 ANOS MAIS DE USO 
Altos níveis de desempenho ao longo da vida útil 

• Nível de tração otimizado. 

• Banda de rodagem especialmente elaborada para uma excelente capacidade de autolimpeza. 

 

Vida útil 

• Garras maiores para uma maior vida útil. 

 

Robustez 

• Resistência comprovada da carcaça radial. 

• Borracha com resistência a choques e agressões. 

 

MICHELIN AXIOBIB IF 800/70 R38 
MAIS TRAÇÃO E RESPEITO AO SOLO PARA TRATORES DE ALTA POTÊNCIA 
Retorno de investimento 

• Até 15% de economia de combustível no trabalho no campo (1). 

• + 4%/ano de rendimento agronômico (2). 

 

Menos 12 psi de pressão ou mais de 2.500 kg de capacidade de carga adicional por eixo. 

• Com a tecnologia MICHELIN Ultraflex: Norma IF – Flexão melhorada. 

• Transporta uma carga equivalente com até 33% menos pressão que a tecnologia de pneus radiais standard. 
 

(1) Média observada nas medidas comparadas com a dimensão standard em provas no campo. 
(2) Fonte: Estudos da Harper Adams University (GB). 
Resultado do teste comparativo: tecnologia standard / tecnologia MICHELIN Ultraflex através do ciclo inteiro de crescimento. 

 

 
MICHELIN MEGAXBIB 520/85 R42 162A8/162B TL  

 

 
 

      



 
 

EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO PARA MÁQUINAS DE COLHEITA E EQUIPAMENTOS 
PESADOS 
Meses de trabalho na colheita em poucos dias... 

• Uma estrutura de pneu que atende às exigências de confiança, carga e conforto. 

 

Produto reconhecido por todos os fabricantes de veículos máquinas de colheita 

• Confiança e durabilidade 

 
MICHELIN CARGOXBIB 2 600/50 R22.5 159D TL 

DESENVOLVIDO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS NA CULTURA DE CANA-DE-AÇUCAR 
NO BRASIL 
Perfil largo e plano 

• Distribuição otimizada da carga no solo 

• Maior tração 

• Menor consumo de combustível 

 

Carcaça radial tecnologia MICHELIN Ultraflex 

• Alta resistência 

• Menor compactação do solo 

 

Taco central tipo <<trevo>> 

• Exclusividade MICHELIN 

• Estabilidade e aderência em todos os tipos de solo 

• Excelente transmissão da tração 

 

Escultura mais dinâmica 

• Que resulta em maior agilidade na lavoura e aderência ao solo 

 

 

MICHELIN MACHXBIB 600/65 R28 154A8/154B TL 

MAIS POLIVALÊNCIA PARA TRATORES DE ALTA POTÊNCIA 
 
Retorno de investimento 

• Pneu adaptado ao suporte de cargas pesadas e com bom desempenho em campo para transferir o torque 

dos tratores de alta potência ao solo. 

 

 

Menor compactação do solo 
 

 
 

      



 
 

• MICHELIN MACHXBIB 710/70 R38 apresenta +32% de superfície de contato* em relação às outras marcas 

de tecnologia DIAGONAL. 

 

Maior tração e durabilidade 

• +14% de tração em relação aos concorrentes RADIAIS e +24% de tração em relação às marcas 

DIAGONAIS. 

• Garra R1-W 13%** superior aos padrões estabelecidos: Extra longevidade, desempenho e aderência. 

 

 
*Testes realizados entre 13 e 15 de Dezembro de 2016 pela MICHELIN em Mato Grosso, Brasil, próximo à cidade de 

Tangará da Serra. Pneus MICHELIN MACHXBIB 600/65 
R28 e 710/70 R38 vs pneus diagonais de outras marcas das dimensões 18.4 – 26 e 30.5 L32 

**R1-W é uma norma estabelecida pela TRA, bem como pela ALAPA indicando uma altura mínima de garra de acordo 

com as dimensões. Garra R1W = +20% vs altura da garra R1. 

 
 

 

_______________________________________________ 

A Michelin, líder do segmento de pneus, se dedica ao desenvolvimento da mobilidade de seus clientes, de                 
forma sustentável, criando e distribuindo os pneus, serviços e soluções mais adequados às suas              
necessidades; fornecendo serviços digitais, mapas e guias, para ajudá-los tonar suas viagens experiências             
únicas; e desenvolvendo materiais de alta tecnologia, que atendem à indústria da mobilidade. Sediada em               
Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente em 170 países, emprega 111.700 pessoas em todo o               

 

 
 

 

OFERTA COMPLETA - A Michelin lançará durante a Agrishow o mais completo e robusto              

programa “Garantias Comerciais”, único no mercado agrícola, que assegura aos produtores           

agrícolas uma maior segurança em seu investimento. São elas*: 

1- Garantia de até 9 anos após data de compra para pneus agrícolas e de até 5 anos de garantia                    

para pneus compact line;  

2- Garantia contra danos acidentais (até 3 anos de garantia após data de compra para pneus                

agrícolas e até 1 ano de garantia para pneus compact line); 

3- Garantia contra agressões à soqueira (até 2 anos de garantia após data de compra para pneus                 

agrícolas). 

* A garantia cobre toda a gama de produtos de pneus da marca MICHELIN. Durante o perímetro, caso necessário o uso                     

da garantia, o cliente recebe uma bonificação proporcional ao desgaste detectado. 

      



 
 

mundo e dispõe de 68 centros de produção implantados em 17 países diferentes que fabricaram 187 milhões                 
de pneus em 2016. 
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