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Desenvolvido para o eixo 
de tração, em uso
misto no transporte 
rodoviário de carga, 
para aplicação nos 
mais variados tipos de 
veículos.

Um pneu que atende às principais necessidades dos
clientes que buscam redução do custo operacional com 
maior disponibilidade e produtividade dos veículos. 
Foco no seu negócio, garantindo a satisfação do seu 
cliente final e a segurança da carga transportada.

D eixo 
trativo

Trajetos mistos em estradas 
de asfalto, terra, lama e pedra.

Tecnologia



Para mais informações, consulte um de nossos revendedores.
www.michelin.com.br  •  SAC 0800 970 94 00
Respeite a sinalização de trânsito.

 

MICHELIN 275/80 R22.5 X® WORKSTM D
O novo pneu MICHELIN 295/80 R22.5 X WORKS D é a mais avançada 
geração de pneus da MICHELIN, para uso misto no transporte de carga, 
em atividades como o transporte de carga viva, coleta e transporte 
de lixo, obras de infraestrutura e construção civil e no transporte de 
passageiros em estradas mistas.
Este pneu apresenta desenho da banda de rodagem mais robusto e 
composto de borracha de alta performance, uma área otimizada de 

contato com o solo e a carcaça MICHELIN com a tecnologia X CORETM.
Estas características resultam em um pneu com um desgaste mais 
regular da banda de rodagem, que proporciona excelente rendimento 
quilométrico de 1ª vida em até +10%*, e uma carcaça mais resistente, 
que permite maior recapabilidade e maior rendimento quilométrico 
da vida total do pneu em até +5%*.

MAIS ECONOMIA - Redução dos gastos com pneu

NOVO DESENHO DA BANDA DE RODAGEM, MAIS ROBUSTO, COM COMPOSTO DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA ÀS 
AGRESSÕES.
Excelente rendimento quilométrico em 1ª vida com aumento de até 10%*  →  aumento de quilometragem.
Maior proteção do topo contra choques e agressões, reduzindo os níveis de oxidação nas lonas de topo  →  maior recapabilidade.

A ressulcagem deve ser realizada de acordo com o manual de 
orientações técnicas MICHELIN:

Ressulcagem

Dimensão 275/80 R 22.5

Profundidade de  

Ressulcagem
3 mm

Largura 8 a 10 mm

Lâmina R3

Obs.: No caso de condições de uso com um nível elevado de agressão na banda de rodagem, o pneu 
poderá chegar ao final da 1ª vida com a banda de rodagem agredida por cortes, perfurações e ou 
arrancamentos de borracha, portanto, nestas condições não recomendamos a ressulcagem.

Observação: Para maiores detalhes, contatar um Responsável Comercial MICHELIN ou acesse o site: 
www.michelin.com.br.

MAIS RESISTêNCIA - Menor necessidade de reparações e maior recapabilidade

DESENHO DA BANDA DE RODAGEM COM RECORTES TRANSVERSAIS E PROFUNDOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR 
TRATIVIDADE DO PNEU EM SOLOS INCONSISTENTES, AO LONGO DE TODA A 1ª VIDA.
Excelente tratividade em solos inconsistentes e excelente aderência em pisos secos e molhados.

NOVA CARCAÇA MICHELIN COM A TECNOLOGIA X CORETM (NOVO COMPOSTO INTERNO DE BORRACHA DE ALTA 
TECNOLOGIA, UTILIZADO ABAIXO DAS LONAS DO TOPO DO PNEU).
Maior resistência a choques, perfurações, infiltrações e agressões, proporcionando maior recapabilidade e maior quilometragem 
na vida total do pneu em até +5%*.

MAIS SEGURANÇA - Melhor mobilidade para frota e segurança para o motorista e carga transportada

NOVO DESENHO DA BANDA DE RODAGEM COM SULCOS MAIS LARGOS.
Maior aderência em pisos secos e molhados, proporcionando melhor drenagem da água e lama.

NOVA CARCAÇA MICHELIN COM A TECNOLOGIA X CORETM (NOVO COMPOSTO INTERNO DE BORRACHA DE ALTA 
TECNOLOGIA, UTILIZADO ABAIXO DAS LONAS DO TOPO DO PNEU).
Maior resistência a choques, perfurações, infiltrações e agressões, proporcionando maior recapabilidade e maior quilometragem 
na vida total do pneu em até +5%*.

Como toda carcaça MICHELIN, o 275/80 R22.5 X WORKS D possui uma excelente recapabilidade, e a MICHELIN dispõe de ampla oferta 
de bandas de rodagem MICHELIN e Recamic nas esculturas toda posição (Z) e trativa (D), desenvolvidas especialmente para o uso misto 
no transporte carga e passageiros, conforme a seguir:

recapagem

DIMENSÃO
OFERTA MICHELIN OFERTA RECAMIC

X WORKS
XDY 250

XZY-3 250 XDY-3 250

275/80 R22.5
 X® WORKSTM D

 Oferta já disponível

!
Risco de segurança: Os pneus recapados não são indicados para uso na posição 
dianteira de caminhões e ônibus. É responsabilidade do usuário a utilização 
destes pneus de forma apropriada, conforme as orientações do fabricante e 
normas de segurança em vigor.

* Em relação ao seu antecessor 275/80 R22.5 XDY3

INFORMAÇÕES TéCNICAS

Dimensão 275/80 R22.5

Largura/Série 275

Escultura X WORKS D

Índice de Carga / Velocidade 149 / 146 K

Carga por eixo em SIMPLES (Kg) 6.500

Carga por eixo em GEMINADO (Kg) 12.000

RODA INDICADA (POL.) 7.50 x 22.5”

PESO aproximado (Kg) 62,0

DIÂMETRO LIVRE (mm) 1.033

PROFUNDIDADE DE ESCULTURA (mm) 21,6

PROFUNDIDADE DE RESSULCAGEM (mm) 3,0


