
االستفادة من ا�مكانات الكاملة عند
قيادة سيارتك الكهربائية عالية

ا�داء بثقة. 
الثقة في التعامل مع المركبة حتى عند السرعات

العالية (2) بفضل زيادة الثبات في المنعطفات
بنسبة 15% (1).

الثبات وا�مان على ا�سطح المبتلة: ا طارات
الجديدة والمستهلكة (4-3).

دعم البيئة دون التضحية
بمتعة القيادة

تتميز إطارات Michelin Pilot Sport EV بكونها تجمع
بين النقل المستدام  و ا�داء العالي، كما أنها

إطارات رياضية تدوم طويًال ومصممة للحفاظ
على البيئة (6-5).

القيادة الجريئة في الرحالت الطويلة
تتيح هذه ا طارات إمكانية قطع 60 كم إضافية من

حيث مدى البطارية للمركبات الكهربائية عالية ا�داء (7).

استمتع بنقاء الصوت مع الحد من
مستوى الضجيج

انخفاض بنسبة %20 في مستوى الضجيج
التي يشعر به راكب السيارة، مما يتيح لك االستمتاع
بمزيد من مقاطع الموسيقى أو ا�نغام التي تحبها.
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تصميم مستوحى من فورموال إي
يتوافق هذا ا�طار بنسبة %100 مع تصميم بريميوم تاتش

"ا شعار القانوني في الخلف"

سيارات رياضية وكهربائية
عالية ا�داء

سياريات رياضية كهربائية
متعددة ا�غراض

سيارات سيدان الرياضية
والسيدان الكهربائية

تحكم كامل بسيارتك الكهربائية على الطريق، صنعت لتدوم

Pilot Sport EV



. Michelin Pilot Sport 4 SUV مقابل ميشالن Michelin Pilot Sport EV 255/45، بمقارنة ميشالن R19 (1) دراسة داخلية بخصوص الثبات والصالبة أثناء المنعطفات أجريت على الجهاز بتاريخ 10/2020، بأبعاد
(2) مع االمتثال لحدود السرعة المنصوص عليها في كود الطريق السريع.

(3) حصلت إطارات Michelin Pilot Sport EV على تصنيف "B" بخصوص قوة الثبات والتشبث على ا�سطح المبتلة في مقياس البطاقات التعريفية ا�وروبي.
(4) الجديدة والمستهلكة (التلف يقصد به اهتراء على الماكينة (المصقولة) إلى عمق مؤشر تآكل السطح الخارجي ل©طار وفًقا للوائح ا�وروبية: ECE R30r03f)، تفوقت إطارات Michelin Pilot Sport EV مقاس R19 255/45، بخصوص قوة الثبات

.R117 والتشبث على ا�سطح المبتلة وفقا لالئحة ا�وروبية      
(5) خفضت ميشالن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مواقعها الصناعية بنسبة %25 منذ عام 2010 وتهدف إلى حيادية الكربون بحلول عام 2050. وتشارك ميشالن في تمويل المشروعات المصممة المتصاص أو تجنب انبعاثات ثاني

      أكسيد الكربون وتعتمد على االئتمان الكربوني الناتج عن هذه المشروعات إلى مستوى االنبعاثات المتبقية المرتبطة بإنتاج إطارات Michelin Pilot Sport EV (من استخراج المواد الخام إلى تسليم ا«طارات للعميل). (راجع صندوق
 ./https://www.michelin.com/en/ Sustainable-development-mobility/environment صندوق الكربون ا«حيائي) - راجع      

(6) حصلت Michelin Pilot Sport EV على تصنيف "B" بخصوص بند استهالك الطاقة في مقياس البطاقات التعريفية ا�وروبي.
(7) دراسة داخلية بخصوص مقاومة الدوران ُأجريت بتاريخ 10/2020، على أبعاد                       ، بمقارنة Michelin Pilot Sport EV (6.7 كجم / طن) مع إطارات Michelin Pilot Sport SUV (8.8 كجم / طن). بالنسبة لمركبة كهربائية

      تزن 2151 كجم، مع استقاللية تبلغ 540 كم، فإن هذه الفجوة البالغة 2.1 كجم / طن تؤدي إلى اكتساب استقاللية تزيد عن 60 كم أو أكثر من %10 من النطاق ا�ولي.
(8) قياس الضجيج الداخلي، تم إجراؤه في عام 2016 على مقاس R19 245/45 في سيارات KIA Cadenza. تم قياس مستوى الضجيج في النطاق "230-170 هرتز"، وقد تختلف النتائج وفًقا لحالة المركبة ونطاق ا«طارات وحجمها

      والسرعة وظروف الطريق.
(A) فئة كفاءة الوقود.

(B) فئة الثبات والتشبث على ا�سطح المبتلة.
(C) فئة الضجيج من الدوران الخارجي والقيمة المقاسة بالديسيبل.

المعلومات صحيحة في تاريخ النشر في 1/2021 – ام اف بي ميشالن السجل التجاري855200507– كليرمونت فيراند. يبلغ رأس مال الشركة: 504,000,004  يورو، جميع المحتويات – رقم السجل التجاري 495 289 399– 21090273 - الصورة
من شركة ميشالن.

تركيبة اليكتريك جريب
إطار مستوحى من تجربة شركة ميشالن

في تطوير ا«طارات لبطولة فورموال إي،
يحتوي الجزء المركزي من مداس ا«طار

 على مركب مطاطي عالي الصالبة،
مما يوفر أقصى قدر من التماسك لنقل

عزم الدوران الكافي للسيارات الكهربائية.

تقنية الصوت أكوستيك
من ميشالن

مركب جرين باور
يعمل المركب المطاطي عالي الكفاءة الموجود

على الحواف على تقليل استهالك الطاقة
لمسافات وأميال أطول بغض النظر عن الوزن

الثقيل للمركبات الكهربائية عالية ا�داء.

شريط رفيع
أشرطة علوية

رقيقة للغاية تتميز
بقلة المواد الخام وبقوة مكافئة،

مما يعمل على تحسين نطاق بطارية
السيارات الكهربائية.

تركيبة
ماكس تاتش

تمتع بأفضل أداء لتالمس ا«طار
مع الطريق وتوزيع قوى التسارع
و االنعطاف والفرامل بالتساوي

لضمان أقصى ُعمر افتراضي ل©طارات
دون التضحية با�داء.

رمز السرعةالقطر االرتفاعالعرض
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إطار رياضي يدوم طويًال وبتصميم صديق للبيئة

تعمل طبقة البولي-يوريثين 
(ا«سفنجية) على تخفيض 

درجة الضوضاء الصادرة عن 
ا«طارات بنسبة عالية حتى عند 

القيادة على طرق مختلفة و 
متغيرة الظروف.
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