Paredzētas 4 × 4 automobiļiem ar augstām
tehniskām prasībām
MICHELIN
Latitude Alpin HP

Augstākā klase

Luksusa automobiļi
un automobiļi ar
augstām tehniskām
prasībām

Bezceļa
apstākļos

Uz ceļa
Ģimenes automobiļi

Džipi
un pikapi

Tā ir augstas klases ziemas
riepa, un to iesaka visprasīgākie
automobiļu ražotāji.

Kompakti pilsētas
automobiļi

Zemāka klase

MICHELIN
Latitude Alpin

Produktu klāsts

Automobiļu segmentācija

Augstas klases 4 × 4 automobilis
ir izcils automobilis, kas sniedz
braukšanas prieku lielā ātrumā,
vislabākajos drošības apstākļos,
līdzinoties sporta sedanu sniegumam.
Piemērotas riepas ļaus Jums saglabāt
šo sniegumu.

Kādēļ izvēlēties
• Novērtētas:

X3;

M un R klasei;

Cayenne;

Touareg.

• Vadāmība un bremzēšana sniegā: MICHELIN Latitude Alpin HP ir ziemas riepa,
kas apzīmēta ar piktogrammu «3 peaks mountain snow flake», kas liecina par tās izcilo
sniegumu apsniguša ceļa apstākļos.

MĪTS:
Vadāmība un bremzēšana sniegā
• Ļoti blīva apmale: 18 metri izciļņu

Ja samazinās saķeres līmenis,
(zobiņu efekts) uz 47 metri lameles
4 × 4 automobliļa lielais svars un
(nagu efekts) maksimālai saķerei sniegā.
ievērojamais klīrenss var traucēt
izcilajam sniegumam uz ledus,
sniegā, uz slapja ceļa zemā
temperatūrā. Tas ietekmē gan
bremzēšanu, gan noturību
pagriezienos.
Domājot par Jūsu drošību un
Bremzēšana uz slapja ceļa
braukšanas prieku, izvēlieties
MICHELIN Latitude
• Vislabāko bremzēšanu nodrošina jaunais gumijas sastāvs
Alpin HP, jauno Michelin
ar
autoadaptīvām īpašībām, kas absorbē ceļa negludumus,
riepu, kas piemērota 4 × 4
lai nodrošinātu vislabāko sniegumu pat
automobiļiem ar augstām
viszemākajā
temperatūrā.
tehniskajām prasībām.

Saķere uz slapja ceļa pagriezienos
• Progresivitāte pagriezienā noapaļota un lamelizēta
sāna dēļ.

• Labākā braukšanas precizitāte lielā ātrumā:
1) Struktūra, ko radījusi Michelin augstākās klases riepu tehnoloģija.
2) Gumijas tilts, kas attēlu padara stingrāku,
tātad arī precīzāku.

Pieejamie izmēri:
• 235/55 R 17 99H *
• 255/55 R 18 109V XL
• 255/55 R 18 109H XL * ZP

• 255/50 R 19 107V XL

• 235/65 R 17 108H XL

• 255/55 R 18 109V XL N0

• 265/55 R 19 109H MO

• 235/65 R 17 104H MO
• 255/55 R 18 105V MO

• 235/50 R 18 97H
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„Četri vadošie riteņi ļauj
iztikt bez ziemas riepām”

