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 المزيد من ا�مان . ُصنعت لتدوم

مقاسمقاسمقاسمقاساتمقاسانمقاس

المزيد من ا�مان الدائم

أفضل أداء للفرامل على الطرق المبللة 
عند العمق القانوني للمداس الخارجي 

ل�طار 
أفضل تحكم في االنزالق المائى 

قيادة بثقة و لفترة أطول

عمر افتراضي متميز  



 

ُمصممة لتحافظ على حمايتك انت ومن معك  طوال الطريق
Michelin ُمصممة بتكنولوجيا إيفرجريب من

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 أي خسائر.

ُمرّكب السطح الخارجي ذاتي التجّدد

الجيل ا�حدث من المركبات المطاطية 
للسطح الخارجي التي تتسم بالتجدد 

الذاتي للمساعدة في الحفاظ على أداء 
الفرامل على الطرق الرطبة حيث تتحسن 
كفائتها على الطرق المبللة عندما يتلف 

ا�طار بدمج طبقتين من المطاط في 
ُسمك السطح الخارجي ل�طار. يسمح 

الدمج الذكي بين طبقتي المطاط الصلب 
بتعويض فاقد نسبة الفراغ عندما 

ينخفض عمق السطح الخارجي ل�طار.
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رمز سرعة المقاسالقطر االرتفاع 

(1) الفرامل على ا�سطح المبللة (الجديدة والمتهالكة): االختبارات الخارجية التي أجرتها شركة TÜV SÜD Product Service، وذلك بناًء على طلب من شركة Michelin، على سرعة تتراوح من 80 إلى 20 كم / ساعة 
وذلــك فــي شــهر يونيــو مــن عــام 2021، علــى أبعــاد                                        فــي ســيارات VW GOLF8 (التلــف يقصــد بــه االهتــراء علــى ا�لــة (المصقولة) إلى عمق مؤشــر تآكل الســطح الخارجي ل�طار وفًقا للوائح ا�وروبية: 

ECE R30r03f) بمقارنــة إطــارات Michelin Primacy+4  (الجديــدة: 22.9 م - المتهالكــة: 31.5 م) مــع إطــارات Bridgestone Turanza T005  (الجديــدة: 22.7 م - المتهالكــة: 36.4 م) وإطارات Continental Premium Contact 6  (الجديدة: 23.0 م - 
المتهالكة: 35.3 م)، وإطارات GoodYear EfficientGrip Performance 2  (الجديدة: 23.7 م - المتهالكة: 35.6 م).(المنافسين) وقد تختلف النتائج حسب جودة الطريق وحالة الطقس.

 91V R16 في شــهر يونيو من عام 2021، على أبعاد ،Michelin وذلك بناًء على طلب من شــركة ،TÜV SÜD Product Service (2) االنزالق المائي عند الســير في منحنيات: االختبارات الخارجية التي أجرتها شــركة
 ،(%81.2)  Continental Premium Contact 6 (87.6%) وإطارات Bridgestone Turanza T005 (100%) مع إطارات  Michelin Primacy +4 بحيث يكون ارتفاع الماء 8 مم بمقارنة إطارات ، VW Golf 8 2.01  TDL 55/205 في ســيارات

وإطارات GoodYear EfficientGrip Performance 2  (94%). (المنافسين) وقد تختلف النتائج حسب جودة الطريق وحالة الطقس.

 (3) االنزالق المائي عند السير في خط مستقيم: االختبارات الخارجية التي أجرتها شركة TÜV SÜD Product Service، وذلك بناًء على طلب من شركة Michelin، في يونيو 2021، على أبعاد 91V R16 55/205 في سيارات فولكس 
 GoodYear 2 (98.4%)، وإطارات  Continental Premium Contact 6  (97.7%) وإطارات Bridgestone Turanza T005 4+ (100%) مع إطارات Michelin Primacy بحيــث يكــون ارتفــاع المــاء 9 مــم بمقارنــة إطــارات ، VW Golf  1.5 VII       فاجــن جولــف

EfficientGrip Performance   (97.9%). (المنافسين) وقد تختلف النتائج حسب جودة الطريق وحالة الطقس.

(4) العمر االفتراضي: االختبارات الخارجية التي أجرتها DEKRA TEST CENTER، بناًء على طلب من شــركة Michelin، في شــهر يوليو من عام 2021، على أبعاد                               في ســيارات VW Golf بمقارنة 
2093+)  GoodYear EfficientGrip Performance 2 (-5 655كم)، وإطارات  Continental Premium Contact 6 (--15 998 كم) وإطارات Bridgestone Turanza T005 (يرجى الرجوع إلى عدد الكيلو مترات) مع إطارات  Michelin Primacy +4 إطارات

كم) (المنافسين)، إجراء اختبار العمر االفتراضي بمتوسط االستخدام الحقيقي (D50) لمسافة 12200 كم وعمر افتراضي محدد عند 1.6 مم، وقد تختلف النتائج حسب جودة الطريق وحالة الطقس.

(A) فئة كفاءة الوقود (من A إلى E) .(B) فئة أداء ا¹طار على أسطح الطرق المبللة (من A إلى E) .(C) فئة ضوضاء الحركة المرورية الخارجية (من A إلى C) والقيمة المقاسة بالديسيبل.

تعتبر هذه المعلومات صحيحة في تاريخ النشر في MFP Michelin– 2021/10 السجل التجاري855200507– كليرمونت فيراند. يبلغ رأس مال الشركة: 504,000,004 يورو، جميع المحتويات – رقم السجل التجاري 495 289 399– 
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