
USO URBANO

Tecnología

MICHELIN
295/80 R22.5
X ® INCITYTM Z

MAIOR QUILOMETRAGEM
MAIS SEGURANÇA
PONTUALIDADE
ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Pneu desenvolvido 
especialmente para 
o transporte de 
passageiros em centros 
urbanos, em uso urbano 
tradicional e em 
corredores exclusivos de 
ônibus (BRT / BRS) em ônibus 
articulado, biarticulado e 
tradicional.

toda 
posiçãoZ

  -    COM NOVA TECNOLOGIA 
INFINICOIL



MICHELIN 295/80 R22.5 X® INCITYTM  Z
Para atender o crescimento e a evolução do transporte urbano 
e o número crescente de sistemas de corredores de ônibus (BRT 
ou BRS), a Michelin oferece o pneu MICHELIN 295/80 R22.5 X 
INCITY Z TL 154/149J.

As tecnologias utilizadas neste pneu X InCity Z proporcionam 
o melhor compromisso dos benefícios ao cliente do segmento. 
Redução do custo operacional: maior quilometragem em 1ª vida, 
menor consumo de combustível, SEGURANÇA e PONTUALIDADE.

MICHELIN 295/80 R22.5 X® INCITYTM Z

o maIS AVANÇADO CONJUNTO de tecnologias michelin 
agora com A REVOLUCIONARIA  INFINICOIL

MAIS  
SEGURANÇA

Seguro do primeiro ao último quilômetro 
em piso seco ou molhado e com a maior 
capacidade de carga do segmento

PONTUALIDADE

Carcaça mais robusta que proporciona 
MAIS RESISTÊNCIA A CHOQUES e MENOS 
paradas  por danos e furos

Menor resistência ao rolamento 
resultando em MENOS EMISSÕES DE 
CO2   nA ATMOSFERA

ECONOMIA DE 
COMBUSTÍVEL

Até +10% de quilometragem* 
contribuindo para redução 
doS seus custos operacionais

MAIOR 
QUILOMETRAGEM

NOVO COMPOSTO INTERNO DE BORRACHA

Maior resistência à choques, perfurações e infiltrações. 
Proporcionando maior quilometragem. Em caso de uma perfuração 
do pneu, o novo composto de borracha proporciona uma velocidade de 
propagação da fissura 5x menor, em comparação ao produto antecessor, 
permitindo a reparação antes da sua perda prematura, por 
oxidação dos cabos.

NOVA PROTEÇÃO EM NYLON EM VOLTA 
DO ARO, utilizada no talão do pneu, confere maior resistência ao 
aquecimento excessivo nessa região. Este novo produto em nylon, evita 
a deformação do aro durante o uso, reduzindo o seu movimento e 
o aquecimento excessivo, protegendo o talão do pneu e permitindo 
uma maior recapabilidade.

TECNOLOGIA INFINICOIL
ARQUITETURA INOVADORA INTEGRADA À CARCAÇA XCORE. Cabo único 
e continuo, que envolve a carcaça e proporciona ao pneu maior estabilidade 
da carcaça, desgaste mais uniforme da banda de rolamento, maior índice 
de carga, desgaste uniforme e menor consumo de combustível.

Os pneus sofrem muito com agressões térmicas e fortes solicitações na 
região dos talões por freadas, arrancadas, manobras e curvas. Para suportar 
estas solicitações, o pneu MICHELIN X INCITY Z possui: 

novo meia-vida fim 1a vida

CARCAÇA TECNOLOGIA  

BANDA DE RODAGEM TECNOLOGIAS  

BENEFÍCIOS:

NOVA
TECNOLOGIA

*Em relação ao Pneu Michelin 295/80 R22.5 XZU3+.

NOVO DESENHO DA BANDA DE RODAGEM COM A TECNOLOGIA 
REGENION

O pneu inicia sua vida com 3 sulcos expostos e termina com 5 sulcos. Durante o uso, o desenho se transforma 
garantindo o mesmo nível de aderência do primeiro ao último quilômetro

• Desgaste mais lento e uniforme da banda de rodagem

ESCULTURA BLOCANTE 3D 
DA BANDA DE RODAGEM

Nas arrancadas ou freadas, as lamelas (sulcos 
transversais) atuam com uma contra força que 
minimiza consideravelmente o processo de 
deformação dos tacos 

•  Mais aderência e rendimento quilométrico

ÁREA DE CONTATO DO PNEU 
COM O SOLO 7% MAIOR QUE 
O PNEU ANTERIOR (LBDR +5 MM): 
Proporciona melhora da dirigibilidade, da 
estabilidade do veículo e maior quilometragem.

FLANCO REFORÇADO
+ robustez da lateral do pneu
+ resistência contra choques e agressões no flanco
+ proteção contra choques no meio-fio

GRADING PRODUTO 

Resistência ao rolamento;  
frenagem solo molhado e nível sonoro. 

RRt = C Resistência ao Rolamento  
(Consumo de combustível)

Wet Grip = C              Frenagem Solo Molhado

Ruído = 3)))  73 dB Nível de Ruído.

SEM ESCULTURA BLOCANTE 3D COM ESCULTURA BLOCANTE 3D
MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O SOLO



SITE WEB
https://caminhoes-onibus.michelin.com.br

295/80 r22.5 MICHELIN X ® INCITY ™ Z  

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DIMENSÃO 295/80 R 22.5

Largura / SérieLargura / Série 295 / 80295 / 80

AroAro 22.522.5

EsculturaEscultura X INCITY ZX INCITY Z

Índice de Carga / Velocidade NominalÍndice de Carga / Velocidade Nominal 154 / 149 J154 / 149 J

Carga por eixo em SIMPLES (Kg)Carga por eixo em SIMPLES (Kg) 7.5007.500

Carga por eixo em GEMINADO (Kg)Carga por eixo em GEMINADO (Kg) 13.00013.000

PRESSÃO NOMINAL PSI- (kPa)PRESSÃO NOMINAL PSI- (kPa) 123 - (850)123 - (850)

Roda IndicadaRoda Indicada 8.25 x 22.5"8.25 x 22.5"

Largura da Banda de rodagem (mm)Largura da Banda de rodagem (mm) 245245

Seção Livre (mm)Seção Livre (mm) 302302

Seção com Carga (mm)Seção com Carga (mm) 327327

Diâmetro Livre (mm)Diâmetro Livre (mm) 1.0441.044

Raio com Carga (mm)Raio com Carga (mm) 484484

Circunferência de Rolamento (mm)Circunferência de Rolamento (mm) 3.1843.184

Distância Mínima entre Geminados (mm)Distância Mínima entre Geminados (mm) 336336

Profundidade de Escultura (mm)Profundidade de Escultura (mm) 16,516,5

Profundidade de Ressulcagem (mm)Profundidade de Ressulcagem (mm) 33

Peso ( Kg )  - IndicativoPeso ( Kg )  - Indicativo 64,564,5

A carcaça do 295/80 R 22.5 X INCITY Z dispõe da tecnologia X® CORETM, tornando a carcaça Michelin mais robusta, segura, resistente e durável, 
proporcionando uma excelente recapabilidade, principalmente quando recapada pelo processo de Recapagem Michelin, que faz o pneu usado ficar novo 
de novo, protegendo a carcaça e permitindo o máximo aproveitamento de sua vida.

Para isso, a Michelin dispõe de ofertas de Recapagem Michelin e Recamic desenvolvidas especialmente para o segmento urbano, conforme abaixo:

RECAPAGEM:

Oferta CAI BdR Largura 
(mm)

Prof. Escultura 
(mm)

Comp. BdR 
(m) Peso (Kg)

RECAMIC 024045 BR RM XZU2T 260 P 3,20 P 260 18,0 3,20 17,3

MICHELIN 307218 BR MI AS X INCITY XZU3+ 260 P 3,18 P 260 19,0 3,18 18,3

MICHELIN Em breve BR MI AS X INCITY Z 260 P 3,18 P 260 A definir A definir A definir

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

Nota: Ao realizar a ressulcagem, nunca esquecer de prever a manutenção dos 

testemunhos de desgaste (TWI), evitando passar a lâmina nos indicadores originais. 

Após a ressulcagem do pneu, reduzir a altura dos indicadores originais deixando-os 

com 1,6mm em relação ao fundo da escultura. Isto evitará problemas com fiscalização, 

já que os indicadores de desgaste são obrigatórios por lei, para qualquer pneu, em 

qualquer fase de sua vida.Observação: 

Para maiores detalhes, contatar um Responsável Comercial Michelin ou 

acesse o site: www.michelin.com.br.

A ressulcagem deve ser realizada de acordo com os parâmetros indicados abaixo:

RESSULCAGEM:

DIMENSÃO 295/80 R 22.5

LÂMINA R3 

LARGURA DE RESSULCAGEM 6,0 a 8,0 mm. 

PROFUNDIDADE 3 mm

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. 


