Paredzēts izmantošanai bargos ziemas apstākļos
visa veida SUV automobiļiem
Augstākā klase

MICHELIN
Latitude Alpin HP
Luksusa automobiļi un
automobiļi ar augstām
tehniskām prasībām

Bezceļa
apstākļos

Šī ir testu uzvarētāja
– 4×4 riepas ziemeļu
ziemas versija!*

Uz ceļa
Ģimenes automobiļi

Džipi
un pikapi

Kompakti pilsētas
automobiļi

MICHELIN
Latitude Alpin

Zemāka klase

Automobiļu segmentācija

MICHELIN
Latitude Alpin X-Ice North

Produktu piedāvājums

LEDUS: maksimāla saķere ar ceļu un bremzēšana uz apledojuša ceļa
MICHELIN Latitude X-ICE North saglabā maksimālu
saķeri straujos pagriezienos, kā arī ļauj apstāties pirms
negaidīta šķēršļa uz apledojuša ceļa.
Divu tehnoloģiju dēļ:
• 1,2 mm radzes izcilnis
• Radzes noturība visā riepas kalpošanas laikā, tas
ir iespējams iedobju ar uzlabotu iekšējo ģeometriju dēļ.

Sniegs: maksimāla saķere uz apsnigušas virsmas
MICHELIN Latitude X-ICE North nedrošina izcilu sniegumu uz sniegaina ceļa,
bremzējot un izvairoties no neparedzētiem šķēršļiem, nezaudējot automobiļa
kontroli un vadāmību.

Jauna lameļu tehnoloģija
BDS: Divvirzienu lameles jeb „Z lameles”
– V iļņaina protektora virsma (bremzēšana/vadāmība)
– d ziļas viļņotas lameles, kas nodrošina labāku stabilitāti sānu
virzienā (noturība uz ceļa pagriezienos)
VG: Mainīga ģeometrija
– L ameles ar stingru pamatni, labākai noturībai pret
ievērojamu noslodzi (lielceļa ātrumi)

*Michelin X-ICE North testa uzvarētājs Test-world 2005

LABA NOTURĪBA UZ CEĻA SLAPJDRAŅĶA LAIKĀ
ļauj saglabāt noturību
uz ceļa arī tad, kad temperatūra ir paaugstināta (kūstošs sniegs):
jo īpaši apdzīšanas manevra laikā.
Tehnoloģija, kas paredzēta
līderei, braucot slapjdraņķī (Test world 2005)

,

V-veida virziena attēls:
Ūdens aizvadīšana, kas iespējama trīsžubura efekta dēļ.
Galvenā rieva un blakusrievas efektīvi aizvada kūstošo sniegu.

Liels rievojums (līdz 39%):

Lamelizēts sānu aizsargs:
Sānu lameles uzlabo vadāmību dziļā
sniegā un šķīdonī

VIDE: samazināts ceļu nolietojums
Vieglāka un ceļu segumam mazāk kaitīga radze.
MICHLIN Latitude X-ICE North ir pielāgota darbībai ar jaunās paaudzes
radzēm, «8-10-2», par 10% vieglākām nekā parasti tirgū izmantotās,
nezaudējot lielisko sniegumu.

Pieejamie izmēri:
235/75 R 15 109 Q XL
215/70 R 16 100 Q
245/70 R 16 107 Q

235/75 R 15 109 Q XL
215/70 R 16 100 Q
245/70 R 16 107Q

225/70 R 16 103 Q
225/65 R 17 102 T
235/65 R 17 108 T XL
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Paplašinātās rievas veicina ūdens
uzkrāšanos un aizvadīšanu.

