
Prestaties en vormgeving
in één band
Premium Touch afwerking van de zijwand.

Michelin
PILOT SPORT 5

SPORT & HOGE
PRESTATIE VOERTUIGEN

Zie wettelijke vermeldingen op keerzijde.
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(b)

C
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72 dB

(c)

ABC

Nog dynamischer rijden
gedurende meer kilometers (1)

-  Reactief rijden dankzij de combinatie van hoge
prestaties, nauwkeurig weggedrag en stuurcontrole (2).

-  Ontworpen voor een lange levensduur (1).

Ga vol vertrouwen
de weg op met grip van
begin tot einde (3)

Maximale grip op droog wegdek en grip en trekkracht
op nat wegdek (3).

Prestaties en vormgeving
in één band
Premium Touch afwerking van de zijwand.

Nog dynamischer rijden
gedurende meer kilometers 
-  Reactief rijden dankzij de combinatie van hoge

prestaties, nauwkeurig weggedrag en stuurcontrole
-  Ontworpen voor een lange levensduur

Ga vol vertrouwen
de weg op met grip van
begin tot einde
Maximale grip op droog wegdek en grip en trekkracht
op nat wegdek

Haal het maximum uit uw rijervaring
gedurende meer kilometers (1)



(a) Klasse Brandstofeffi  ciëntie (van A t/m E). (b) Klasse Grip op nat wegdek (van A t/m E). (c) Klasse Extern afrolgeluid (van A t/m  C) en gemeten in decibel( dB).

(1)  Levensduur: Dankzij de MICHELIN MaxTouch Constructie, die de verschillende krachten die optreden bij optrekken, remmen en in bochten, gelijkmatig verdeelt en zo een langere levensduur van het loopvlak
mogelijk maakt.

(2) Stuurprecisie: dankzij MICHELIN’s Dynamic Response Technologie die het reactievermogen op de stuurinstructies naar de weg optimaliseert, wat zorgt voor een uitstekende reactiviteit en rijprecisie. 
(3)  Remmen op nat- en droog wegdek - Dankzij de MICHELIN Dual Sport Tread Design Technologie heeft het profi el een binnenzijde met grote langsgroeven die het water afvoeren en zo voor meer tractie

op nat wegdek zorgen  en een buitenzijde met stijve profi elblokken die meer grip op droog wegdek leveren. 

De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van weg- en weersomstandigheden.
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Michelin PILOT SPORT 5/

DYNAMIC RESPONSE 

TECHNOLOGIE

Afgeleid van ervaring in de 
autosport, zorgt deze hybride 

gordel van aramide en nylon voor 
een optimale overdracht van 
stuurinstructies naar de weg.

MAXTOUCH 

CONSTRUCTIE

Maximaliseert het contact van 
de band met de weg door de 

verschillende krachten die optreden 
bij optrekken, remmen en in 

bochten, gelijkmatig te verdelen, 
voor een langere levensduur zonder 

op andere prestaties in te leveren.

WEAR2CHECK

Deze gemakkelijk te vinden en 
gemakkelijk af te lezen slijtage-
indicator is ontworpen om de 

controle te vergemakkelijken en u te 
helpen de levensduur van uw band 

te optimaliseren.

GROOVE CLEAR

De verbinding van brede 
langsgroeven die water in wijde 
dwarskanalen stuwen om dit water 
af te voeren.

DUAL SPORT

TREAD DESIGN 

Deze 5e sportgeneratie heeft 
een functioneel tweezijdig 
profi elontwerp, dat geïnspireerd is 
op autosport-ervaring:
-  Binnenzijde met brede groeven 

en een hoog groefaandeel voor 
tractie/grip op nat wegdek.

-  Buitenzijde met stijve 
profi elblokken voor betere grip op 
droog wegdek.

OMARM STIJL

ÉN INHOUD MET DE 

MICHELIN

PILOT SPORT 5 BAND.  

De Premium Touch afwerking 
van de zijwand zorgt voor een 
strak, matzwart uiterlijk met een 
fl uweelachtige microtextuur.

Beleef elk rijmoment ten volle,
versterk sportprestaties van begin tot einde

met de MICHELIN Pilot Sport 5 band,
ontworpen voor een lange levensduur




