
Bespaar tot €80
aan brandstof
tijdens de levensduur van uw band dankzij een verbeterde 
rolweerstand (1-2).

Verminder uw CO2-uitstoot 
tot 174 kg
tijdens de levensduur van uw band (1-2).

Verbeter het rijbereik
van uw auto tot 7%   
gemiddeld ten opzichte van de voornaamste concurrenten op 
de markt (3-4), d.w.z. ongeveer 30 km meer voor een elektrische 
auto over een geschatte actieradius van 400 km.

Eco-verantwoord,
gemaakt om lang mee te gaan

Zeer veilig van de eerste
tot de laatste kilometer (5-6)  
Zelfs na 30.000 km heeft de MICHELIN e.PRIMACY
een kortere remweg dan maximaal toelaatbaar is voor
de homologatie van een nieuwe band (6). 

Uitstekende levensduur (7)

in lijn met de MICHELIN-beloftes en kilometrage
van de MICHELIN Primacy 4 (7).
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Zie wettelijke vermeldingen op keerzijde.
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(a) Brandstofeffi ciëntie (van A tot G). (b) Grip op nat wegdek (van A tot G). (c) Rolgeluidemissieklasse (van 1 tot 3). (d) Gemeten waarde van rolgeluidemissie (in decibel).

(1)  Rolweerstandstests op de machine uitgevoerd door Applus Idiada op verzoek van Michelin, in juni (nieuwe band) en augustus (afgeschaafd tot 2 mm) 2020, in de maat 205/55 R16 91V, waarbij de MICHELIN e.PRIMACY-band (nieuw: 
5,58 kg / ton en gebruikt: 5,13 kg / ton) werd vergeleken met de MICHELIN PRIMACY 4-band (nieuw: 7,74 kg / ton & gebruikt: 6,25 kg / ton); BRIDGESTONE TURANZA T005 (nieuw: 7,17 kg / t & gebruikt: 5,81 kg / ton); CONTINENTAL 
ECOCONTACT 6 (nieuw: 6,39 kg / ton & gebruikt: 5,49 kg / ton); CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 6 (nieuw: 8,93 kg / ton & gebruikt: 6,94 kg / ton); DUNLOP BLURESPONSE (nieuw: 7,97 kg / ton & gebruikt: 5,54 kg / ton); GOODYEAR 
EFFICIENTE GRIP 2 (nieuw: 7,01 kg / ton & gebruikt: 5,38 kg / ton); PIRELLI CINTURATO P7 BLUE (nieuw: 6,96 kg / ton & gebruikt: 6,30 kg / ton); PIRELLI CINTURATO P7 (nieuw: 8,79 kg / ton & gebruikt: 6,97 kg / ton). Ecologisch 
verantwoord rijden is gebaseerd op het rijgedrag, het voertuig en de bandenspanning.

(2)  Tijdens zijn levensduur genereert de MICHELIN e.Primacy-band gemiddeld 1,5 kg / ton minder rolweerstand dan zijn concurrenten. Dit komt neer op een brandstofbesparing tot € 80,-. Dit komt overeen met een verlaging van de C02-
uitstoot van ongeveer 175 kg. De verbeteringen tijdens de levensduur van de band zijn berekend op basis van het gemiddelde van de gegevens voor nieuwe banden en banden afgeschaafd tot op 2 mm, om zo rekening te houden met 
de werkelijke prestaties voor bandlevensduur. Alle besparingen zijn geraamd op basis van 35.000 km en een brandstofprijs van € 1,46 / l (https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en 6/1/2020, uitgaande van de 
10 belangrijkste landen inzake gemotoriseerde ritten op het nationale grondgebied en in het buitenland. https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database). De verlagingen in CO2-uitstoot en in het brandstofverbruik kunnen 
aanzienlijk variëren, afhankelijk van de rijgewoonten, het voertuig en de bandenspanning. 

(3)  De categorie waarin de MICHELIN e.Primacy-banden vallen, wordt gedefi nieerd als een Premium zomer gamma zoals merken zoals CONTINENTAL, GOODYEAR, BRIDGESTONE, PIRELLI, DUNLOP en die niet speciaal is ontwikkeld voor de 
eerste montage (d.w.z. dat wil zeggen, niet ontworpen om te voldoen aan de specifi eke behoeften van autofabrikanten) maar die kunnen worden gekocht bij retailers. 

(4)  De nieuwe MICHELIN e.PRIMACY-band genereert gemiddeld 2 kg / ton minder rolweerstand dan zijn concurrenten. Dit is het equivalent van een brandstofbesparing tot 0,21 l / 100 km, dus een verlaging van 5 g CO2-uitstoot voor een 
VW Golf 7 1.5 TSI-auto en een 7% langere actieradius voor een VW e.Golf-auto.

(5)  De MICHELIN e.Primacy heeft in de tabel met Europese labelklassen een B-classifi catie voor grip op een nat wegdek.
(6)  Een MICHELIN e.Primacy met de bandmaat 205/55 R16 91V presteert zowel in nieuwstaat als na slijtage boven de drempelwaarde voor grip op een nat wegdek zoals vermeld in de Europese Richtlijn R117. «Versleten» betekent 

«afgesleten» op een machine (geschaafd) tot aan de slijtage-indicatoren volgens de Europese regelgeving voor slijtage-indicatoren ECE R30r03f.
(7)  Levensduurtest uitgevoerd door DEKRA TEST CENTER op verzoek van Michelin in juni-juli 2020, op een VW Golf 7-voertuig uitgerust met de bandmaat 205/55 R16 91V, waarbij de MICHELIN e.Primacy-band (100%) is vergeleken 

met de banden MICHELIN Primacy 4 (102,1%); levensduurtest representatief voor een gemiddeld reëel gebruik (Michelin D50-test) over een afstand van 14.460 km, vervolgens geëxtrapoleerd naar 1,6 mm. Winnaar van de ADAC 
Zomertest 2020, test uitgevoerd door ADAC in 2020 met een Ford Kuga uitgerust met 235/55 R17. De Michelin Primacy 4 is de beste van de 12 geteste banden volgens de 
eigenschappen van de test (natte en droge weersomstandigheden, geluid, slijtage, brandstofverbruik). De Michelin Primacy 4 won de test met de volgende opmerkingen: 
«Zeer gebalanceerd met zeer goede cijfers onder natte weersomstandigheden, zeer langzame slijtage, zeer goed op droog wegdek» - 1e plaats wat betreft levensduur.

(8)  Michelin heeft zijn C02-uitstoot op zijn industriële locaties sinds 2010 met 25% verminderd en streeft naar CO2-neutraliteit tegen 2050. Michelin heeft geïnvesteerd in de 
fi nanciering van projecten om CO 2 -emissies verbonden aan de productie van e.Primacy-banden te vermijden en te absorberen tot de restemissies (van de winning van 
grondstoffen tot het transport naar de klant). (Zie Livelihoods Carbon Fund) - Zie https://www.michelin.com/en/sustainable-development-mobility/environment/ 
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Energy

Passive-compound

Een unieke rubbersamenstelling 
met hoge elasticiteit die minder 
energieverliezen geeft, zodat 
de rolweerstand en dus het 
brandstofverbruik afnemen.

Dunne gordel

De geringe dikte van de 
toplagen, met minder 
grondstoffen voor een 
gelijkwaardige degelijkheid, 
leidt tot verbetering in het 
brandstofverbruik of, bij 
elektrische voertuigen, een 
langere actieradius.

CoolRunning 

zijwand 

Energie die wordt geabsorbeerd 
door de zijwand als deze wordt 
vervormd bij het rijden is minder 
dan gebruikelijk, waardoor 
brandstofverbruik wordt 
verminderd en de autonomie 
van elektrische auto’s verbetert. 

MaxTouch 

Construction 

technologie

Geoptimaliseerd contactvlak 
op de weg voor een betere 
verdeling van de krachten bij 
accelereren, remmen en in 
bochten, waardoor de band 
langer meegaat. 

U-vormige 

groeven

Het nieuwe, op veiligheid 
gerichte pro� el maakt bij de 
MICHELIN e.Primacy band een 
hoge waterafvoer mogelijk, 
van de eerste tot de laatste 
kilometer.

EnergyAirShield

Nieuw rubberlagen, voor lagere 
energieverliezen en dus een 
beter brandstofverbruik, of een 
langere actieradius bij elektrische 
voertuigen. 

Eerste CO2-neutrale band bij aankoop (8)

 & eerste  milieuverantwoorde MICHELIN-band.

Voor meer informatie: www.michelin.nl | www.michelin.be
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