
السيارات الرياضية
والسيارات عالية ا�داء

قيادة معززة مفعمة
بالحيوية ميال أكثر(1)

•  قيادة سريعة االستجابة تجمع بين ا�داء الفائق
   والتعامل الدقيق والتحكم في التوجيه (2)

•  تصميم يدوم طويًال (1)

•  توفير أقصى قدر من الثبات على ا�سطح الجافة
   والثبات والتشبث على ا�سطح المبتلة (3)

عندما يجتمع اداء
مع التصميم انيق

•  تصميم مداس ا�طار بتقنية بريميوم تاتش

تصميم الجدار الجانبي بتقنية بريميوم تاتش يخلق
شكل جمالي باللون ا�سود غير الالمع بملمس دقيق يشبه المخمل

""ا�شعار القانوني في الخلف"

سيطر  على الطريق بثقة و ثبات
مع إطارات تدوم طويًال (3)

الجمع بين الشكل وجودة المواد
Michelin Pilot sport5  المستخدمة مع إطار

michelin
Pilot Sport 5

احصل على أقصى أداء من تجربة قيادتك , لمزيد من ا�ميال



(1)   العمر االفتراضي: يرجع الفضل لتقنية تركيبة ماكس تاتش، التي توزع بالتساوي قوى التسارع والفرامل واالنعطاف ، مما يزيد من عمر السطح الخارجي. وقد تختلف النتائج حسب حالة الطريق وظروف الطقس.
(2)   القيادة الدقيقة: يرجع الفضل لتقنية االستجابة الديناميكية من Michelin، والتي تعمل على تحسين استجابة ناقل الحركة لتعليمات القيادة على الطريق، مما يوفر تفاعًال مميًزا ودقة قيادة فائقة. وقد تختلف

        النتائج حسب حالة الطريق وظروف الطقس.
(3)   الكبح على ا¬سطح المبتلة والجافة: يرجع الفضل لتقنية التصميم المزدوج للسطح الخارجي الرياضي من Michelin، والتي تتميز بجانب داخلي مع أخاديد طولية كبيرة للتخلص من المياه لتعزيز عملية الثبات

       على الطرق المبتلة، والجانب الخارجي الصلب لتوفير تحكم أفضل على ا¬سطح الجافة. وقد تختلف النتائج حسب حالة الطريق وظروف الطقس.

(A)   فئة كفاءة الوقود (من A إلى E)؛ (B) فئة والتشبث والثبات على ا¬سطح المبتلة (من A إلى E)؛ (C) فئة الضوضاء من الدوران الخارجي (من A إلى C) والقيمة المقاسة بالديسيبل.

المعلومات صحيحة في تاريخ النشر في 2021/1 – ام اف بي ميشالن السجل التجاري 855200507 – كليرمونت فيراند. يبلغ رأس مال الشركة: 504,000,004 يورو، جميع المحتويات – رقم السجل التجاري 495 289 399– 21090273 -
.Michelin الصورة من شركة 

تقنية االستجابة
الديناميكية

من إرث رياضة المحركات ، 
يضمن الشريط الهجين المصنوع
من ا¬راميد والنايلون النقل ا¬مثل

 لتعليمات القيادة على الطريق.

تمتع بأفضل أداء لتالمس
اÅطار مع الطريق وتوزيع قوى
التسارع و االنعطاف والفرامل
بالتساوي لضمان أقصى ُعمر

افتراضي لÇطارات دون
التأثير على ا¬داء.

تصميم المداس الرياضي
المزدوج

يتميز هذا الجيل الرياضي الخامس
بتصميم عملي مزدوج الجانب

للمداس الخارجي، مستوحى من
تجربة موتورسبورت:

•  يتميز الجانب الداخلي بوجود
أخاديد عريضة ونسبة مسامية

مرتفعة لتوفير التماسك / الثبات
على ا¬سطح المبتلة.

•  الجانب الخارجي صلب للثبات
على ا¬سطح الجافة.

أخاديد واضحة 

تعمل ا¬خاديد الطولية الكبيرة على
إفراغ المياه في قنوات عرضية كبيرة

مصممة للتخلص من المياه.

مؤشر التآكل

ُصمم مؤشر تآكل السطح الخارجي الذي يسهل إيجاده وقراءته لتسهيل عملية
المراقبة ومساعدتك في االرتقاء بالعمر االفتراضي Åطارك.

تمتع بكل لحظة أثناء القيادة،
و أداء رياضي إستثنائي

، Michelin Pilot sport5 مع إطار 
المصمم ليدوم طويالً (1).

تركيبة
ماكس تاتش

رمز السرعةالقطر االرتفاعالعرض
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