
Zowel nieuw (2)  als versletenuitstekende remprestaties
op nat wegdek dankzij EverGrip-technologie (3)
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(a) Brandstofeffi ciëntie (van A t/m G). (b) Grip op nat wegdek (van A t/m G). (c) Extern rolgeluidsniveau (van 1 t/m 3).
(d) Gemeten waarde extern rolgeluidsniveau (in decibel)
(1) Voor grip op nat wegdek zit een MICHELIN Primacy 4 in de afmeting 205/55 R16 91V, nieuw en versleten, boven de drempelwaarde van de Europese 
reglementering R117.  «Versleten» betekent ‘afgesleten’ op een machine (geschaafd) tot aan de slijtage-indicator volgens de Europese regelgeving voor slijtage-
indicator ECE R30r03f’.
(2) De MICHELIN Primacy 4 heeft een A-classifi catie voor grip op nat wegdek in de tabel met Europese labelklassen.
(3) Remtest op nat wegdek, tussen 80 en 20 km/u, uitgevoerd op verzoek van Michelin door TÜV SUD Product Service in juni en juli 2017, in de afmeting 205/55 
R16 91V op een VOLKSWAGEN Golf 7. Vergelijking van de MICHELIN Primacy 4 met het gemiddelde van de concurrerende bandenmerkende  CONTINENTAL 
PREMIUM CONTACT 5,  DUNLOP BLURESPONSE, GOODYEAR EFFICIENT GRIP PERFORMANCE, PIRELLI CINTURATO P7 BLUE. «Versleten» betekent ‘afgesleten’ 
op een machine (geschaafd) tot aan de slijtage-indicator volgens de Europese regelgeving voor slijtage-indicator ECE R30r03f’.
(4) Test uitgevoerd door DEKRA Test Center op aanvraag van Michelin tussen juni en juli 2017 in de afmeting 205/55 R16 91V op een VOLKSWAGEN Golf 
7. Vergelijking van de MICHELIN Primacy 4 met het gemiddelde van de concurrerende bandenmerken CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5, DUNLOP 
BLURESPONSE, GOODYEAR EFFICIENT GRIP PERFORMANCE, PIRELLI CINTURATO P7 BLUE.  Representatieve test van de levensduur uitgevoerd over een afstand 
van 10.000 km, gerealiseerd onder gemiddelde werkelijke condities (Michelintest D50) en vervolgens geschat bij een restprofi eldiepte van 1,6 mm.
(5)Het volledige versleten profi el, vergeleken met het standaard profi el van de MICHELIN Primacy3.
(6) Meningen van consumenten (185) over de MICHELIN Primacy 4 gepubliceerd op 19-09-2018 op alle Europese websites van Michelin (informatie verzameld 
en samengevoegd op: www.michelin.fr en gecertifi ceerd door een notaris). 
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EEN GEOPTIMALISSEERD 
PROFIEL

Het nieuwe veiligheid georiënteerde profi el 
zorgt voor een uitstekende grip op nat wegdek, 
zelfs als de band is versleten.

STANDAARD
PROFIEL

VERGELIJKING RUIMTE WATER EVACUATIE

NIEUW VERSLETEN(1)

+22%

Het nieuwe profi el zorgt voor 22% 
meer ruimte en kan daardoor meer 
water afvoeren (5)

EEN LAATSTE GENERATIE, 
HIGH PERFORMANCE 
RUBBERMENGSEL

Dankzij een high performance rubbermengsel van 
de laatste generatie levert de MICHELIN Primacy 4 
uitstekende remprestaties op nat wegdek:

- zowel nieuw (2) als versleten (3)

- zonder de levensduur van de band te verminderen

NIEUWE «MICHELIN» 
MARKERING

De MICHELIN Primacy 4 band heeft ook een 
nieuwe «MICHELIN» markering op de bodem 
van de groef zodat het niveau van de slijtage 
op de banden eenvoudig is te identifi ceren.
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