Michelin przedstawia nową oponę Michelin Defender do samochodów osobowych
Poniedziałek, 13 marca 2017 r
Greenville, Płd. Karolina - Firma Michelin przedstawiła nowy model opony Michelin Defender dla
samochodów osobowych, który zapewnia gwarancję przebiegu 80 000 mil (97 000 km). Od czasu
premiery oryginalnego Defendera w 2012 r., najnowsza opona została zmodernizowana dzięki nowej
generacji mieszance bieżnika, która sprawia, że jest to opona o najdłuższej żywotności wśród
produktów wiodących konkurentów. Dodatkowo, indeks prędkości nowej Michelin Defender został
zwiększony do poziomu H, aby dopasować się do większej liczby pojazdów i zachęcić klientów
pragnących czerpać korzyść z długowieczności opon. „Wiemy, że wielu konsumentów podejmuje
decyzje dotyczące zakupu opon na podstawie gwarancji i ceny, ale gwarancje te niestety nie zawsze
odzwierciedlają rzeczywiste zużycie opony” - oświadczył Scott Clark, dyrektor operacyjny firmy
Michelin na Amerykę Północną. „Nasze testy pokazują, że konkretne opony pochodzące od kilku
wiodących konkurentów z gwarancją przebiegów wynoszącą od 80 000 do 90 000 mil będą miały
problemy z zapewnieniem tej gwarantowanej trwałości”. Nowy model Michelin Defender daje
gwarancję długiej żywotności, bezpieczeństwo i komfort pracy, zapewniając konsumentom spokój
ducha zarówno w punkcie sprzedaży, jak i na drodze. Zaawansowana technologia opon Michelin
zapewnia najwyższą wydajność w całym okresie użytkowania opony.
Nowy model Michelin Defender uzupełnia Defendera LTX M / S wprowadzonego w 2015 roku swymi
kluczowymi zaletami:
•

Długowieczność – konstrukcja Maxtouch zapewnia, że siły nacisku na oponę są równomiernie
rozłożone, tak by zmaksymalizować jej żywotność, natomiast mieszanka Evertread ma
zapewnić wyjątkową wytrzymałość wpływającą na poprawę trwałości bieżnika.

•

Bezpieczeństwo – technologia Intellisipe została zaprojektowana w taki sposób, aby
zmaksymalizować przyczepność krawędzi opony na całej długości, natomiast rowki
deszczowe usuwają wodę na mokrej drodze, aby zapobiec akwaplanacji.

•

Komfort – Technologia Comfort Control została zaprojektowana z myślą o minimalizowaniu
hałasu i zapewnia płynniejszą, cichszą jazdę.

Nowy model Defender będzie produktem o indeksie prędkości H, do stosowania zarówno w
aplikacjach T, jak i H, co ułatwi konsumentom i dealerom unikanie nieporozumienia oraz zwiększy
zakres dostępności do 83 % pojazdów osobowych na rynku. Podstawowe marki dla tej linii
produktów to: Buick LaCrosse, Chevrolet Malibu, Chrysler Pacifica, Ford Focus, Honda Odyssey,
Nissan Altima i Toyota Sienna. Nowy Defender będzie dostępny począwszy od marca w 12
rozmiarach, a do końca 2017 roku w pełnej gamie 32 rozmiarów.
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