
45 مقاس في عام 2021

سيارات كهربائية سيارات صغيرة

توفر ما يصل إلى 80 يورو من معدل استهالكك للوقود
أو 0.21  لتر / 100 كم، وهو ما يعمل على الحد من انبعاثات الكربون بمقدار 5 جرام 

من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر (4-3-2).

تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى
174 كجم (4-2)

 

ُتزيد من كفاءة بطارية سيارتك الكهربائية بمقدار %7
في المتوسط مقارنًة بالمنافسين  الرائدين (1-3) أو مسافة

إضافية بمقدار 30 كيلو متًرا بسيارة كهربائية بمدى تقديري
400 كيلو متر.

 
 

استمتع بمستوى أمان فائق من أول كيلومتر وحتى 
 آخر كيلومتر (6-5)
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سيارات سيدان سيارات سيدان رياضية سيارات رياضية متعددة ا�غراض صغيرة سيارات رياضية متعددة
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(7) Michelin عمر افتراضي ممتاز  يتوافق مع التزام شركة
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قائمة ا�حجام

إطارات صديقة للبيئة , ُصنعت لتدوم



(1) تولت شركة Applus Idiada إجراء اختبارات مقاومة الدوران على الماكينة وذلك بناًء على طلب شركة Michelin بتاريخ يونيو (على ا�طارات الجديدة) وأغسطس (على ا�طارات المصقولة 2 مم) لعام 2020، بأبعاد R16 91V 205/55، بمقارنة إطارات
      Michelin e Primacy  (جديدة: 5.58 كجم / طن، ومتهالكة  5.13 كجم / طن) في مقابل إطارات Michelin Primacy 4 (جديدة: 7.74 كجم / طن، متهالكة: 6.25 كجم / طن)؛ إطارات T005 BRIDGESTONE TURANZA (جديدة: 7.17 كجم / طن، 

       ومتهالكة: 5.81 كجم / طن) وإطارات ONTINENTAL ECOCONTACT 6 (جديدة: 6.39 كجم / طن، متهالكة: 5.49 كجم / طن)، إطارات CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 6 (جديدة: 8.93 كجم / طن، متهالكة: 6.94 كجم / طن)،
 PIRELLI CINTURATO P7 BLUE (جديدة: 7.01 كجم / طن، متهالكة: 5.38 كجم / طن)، إطارات GOODYEAR EFFICIENT GRIP 2 (جديدة: 7.97 كجم / طن، متهالكة: 5.54 كجم / طن)؛ إطارات  DUNLOP BLURESPONSE إطارات      

      (جديدة: 6.96 كجم / طن، متهالكة: 6.300 كجم / طن)، إطارات PIRELLI CINTURATO P7 (جديدة: 8.79 كجم / طن، متهالكة: 6.97 كجم / طن). تعتمد القيادة الصديقة للبيئة بوضوح على عادات القيادة أو حالة المركبة أو ضغط ا�طارات.
(2) عندما تكون إطارات Michelin e Primacy جديدة، فإنها تولد ما يصل إلى 2 كجم / طن في متوسط مقاومة الدوران أقل من منافسيها، وبالتالي فإن هذه ا�طارات تقلل من استهالك الوقود حتى 0.21  لتر / 100 كم، وهو ما يعادل زيادة انبعاثات

.VW e·Golf أو توفير ما يصل إلى %7 في نطاق البطارية لسيارة VW Golf 7 1.5 TSI ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 5 جرام في سيارات      
(3) أثناء االستخدام، تولد إطارات Michelin e Primacy مقدار 1.5 كجم / طن في متوسط مقاومة الدوران، وتعتبر هذه ا�طارات أقل من نظائرها لدى المنافسين، فهي توفر ما يصل إلى 80 يورو في الوقود. كما أنها تقلل من انبعاث ثاني أكسيد

      الكربون بحوالي 174 كيلوجراًما. ويتم تقدير مكاسب االستخدام على أساس متوسط بيانات ا�طارات 2 مم للمصقولة والجديدة مع ا½خذ في االعتبار ا½داء في الوقت الفعلي. وتقدر كل المكاسب على أساس قطع مسافة 
      35000 كم وسعر وقود 1.46 يورو / لتر (https://ec.europa.eu/energy/ data-analysis/weekly-oil-bulletin_en 6/1/2020) في أعلى 10 دول لتحركات السيارات على ا½راضي الوطنية وا½جنبية 

       - https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database). قد يختلف التوفير الفعلي في الوقود والتكلفة بناًء على عادات القيادة أو حالة المركبة أو ضغط ا�طارات.
(4) تم تصنيف إطارات Michelin e Primacy في فئة "B" فيما يخص عنصر "السير على ا½سطح المبتلة" في مقياس البطاقات التعريفية ا½وروبي.

(5) الجديد والمستهلك (المستهلك يقصد به االهتراء قياسا على الجهاز (المصقول) إلى عمق مؤشر تآكل السطح الخارجي لÅطار وفًقا للوائح ا½وروبية لمؤشر تآكل ا�طار: ECE R30r03f)، تتفوق إطارات Michelin e Primacy بأبعاد R16 91V 205/55، بالنسبة
.R117 داء ا�طارات على أسطح الطرق المبتلة وفق اللوائح ا½وروبية½       

 Michelin Primacy 4 مع إطارات Michelin e Primacy بمقارنة إطارات VW Golf 7 205/55 في سيارات R16 91V في يونيو - يوليو 2020، ½بعاد إطارات ،Michelin بناًء على طلب من شركة ،DEKRA TEST CENTER (6) العمر االفتراضي: االختبارات التي أجرتها
      كان �طارات Michelin Primacy4 ا½فضلية (%102.1) �طارات Michelin Primacy 4 مقابل %100 �طارات Michelin e Primacy)، تم إجراء اختبار العمر االفتراضي بمتوسط االستخدام الحقيقي (D50) لمسافة 14.46 كم وعمر افتراضي محدد

      عند 1.6 مم.  ا�طارات الفائزة في اختبار ADAC في صيف 235/55R17 الذي أجرته ADAC على سيارة Ford Kuga في عام 2020.
(7) تم إجراء هذا االختبار على إطارات Michelin بأبعاد 235/55R17. وكانت إطارات Michelin Primacy4 هي ا½فضل من بين 12 إطاًرا تم اختبارها وفًقا للخصائص المختبرة (ا½سطح المبتلة، ا½سطح الجافة، الضوضاء، التآكل، استهالك الوقود). وفازت

.Wear في االختبار مع التعليقات التالية: "متوازنة جًدا مع حصولها على أعلى الدرجات بخصوص السير على ا½سطح المبتلة، مستوى تآكل منخفض بشكل ممتاز، جيدة جًدا على ا½سطح الجافة" - المرتبة رقم 1.0 في اختبارات Michelin Primacy 4 إطارات      

(Aِ) فئة كفاءة الوقود. (B) فئة التشبث على أسطح الطرق المبتلة. (C) فئة الضوضاء بسبب الدوران الخارجي مع قياس القيمة بالديسيبل.

ُتعد هذه المعلومات صحيحة في تاريخ النشر في 12/2020 – 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   -2012441 الصورة
.Michelin من شركة

٢

مركب ذو كفاءة عالية
في توفير الطاقة

مصنوع من مطاط صناعي
ذو مرونة عالية. تمنح التركيبة
الفريدة من المطاط الصناعي

والحشو بفقد أقل قدر من الطاقة
في ا�طار مما يؤدي إلى خفض

مستوى مقاومة الدوران وبالتالي
تقليل استهالك الوقود.

شريط رفيع

أشرطة علوية رقيقة للغاية
مصنوعه من مواد خام أقل

وبقوة مكافئة، مما يعمل على
تحسين معدل استهالك

الوقود أو زيادة نطاق بطارية
السيارات الكهربائية.

الجدار الجانبي ل�طار
مصنوع بتقنية كول رانينج

تتميز الطاقة التي يمتصها الجدار
الجانبي أثناء االنثناء بكونها أقل
مقارنة بالجدار الجانبي القياسي،
مما يساهم في تقليل استهالك

الوقود أو تحسين نطاق بطارية
المركبات الكهربائية. 

تركيبة
ماكس تاتش

تمتع بأفضل أداء لتالمس ا�طار
مع الطريق وتوزيع قوى التسارع و االنعطاف

والفرامل  بالتساوي لضمان أقصى
ُعمر افتراضي للسطح الخارجي لÅطارات

دون فقدان أي مزايا أخرى.

تجويف على شكل حرف يو

بفضل التصميم الجديد الذي يوفر
السالمة، يحافظ إطار

Michelin e Primacy على
 مستوى عاٍل بتصريف المياه 

من أول كيلومتر إلى آخر كيلومتر.

EnergyAirShield

طبقة محكمة للغاية للهواء مع
فقد منخفض للطاقة مما يؤدي
إلى تحسين مستوى استهالك

الوقود أو زيادة نطاق بطارية
السيارات الكهربائية.

رمز السرعةالقطر االرتفاعالعرض
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أول إطار من Michelin مصمم كصديق للبيئة بأستخدام تقييم دورة حياة ا�طار  


