
Serie testresultaten bewijst opnieuw
betrouwbaarheid en kwaliteit Michelin 

Michelin kiest bij haar productontwikkeling en materiaaltechnieken consequent de weg van 
veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dat werd de afgelopen maanden nogmaals 

aangetoond in een serie uitvoerige testen. Deze werden onafhankelijk uitgevoerd door ADAC, 
Autobild, Auto Zeitung en Auto Motor und Sport, allen zéér gerenommeerde organisaties in de 
automotive sector die tevens de testresultaten publiceerden. 

“Het is geen sinecure om aan de hoge verwachtingen van de huidige automobilisten te 
beantwoorden. Dat onze opmerkelijke inspanningen wederom hun vruchten afwerpen is essentieel 
nieuws voor onze wederverkopers. Zij zijn immers de onmisbare schakel om onze producten aan 
te bevelen aan de eindgebruikers ”, aldus Herrold Boerma, Verkoopdirecteur Michelin Benelux.   

Dat 1 op de 5 nieuwe Europese auto’s in eerste montage is uitgerust met Michelin banden, is 
op zich een positief feit. Maar deze uitmuntende testresultaten bieden een bijkomend verkoop- 
argument: ze onderstrepen de kwaliteit en betrouwbaarheid van Michelin-producten. Voor de 
steeds veeleisendere en prijsbewustere Europese automobilisten zijn dit belangrijke aankoop- 
criteria.

Hoge prestaties
Tijdens de uitgebreide testen, kregen zowel de Pilot Sport 4, Pilot Sport 4 S, Primacy 4 en de 
CrossClimate+ de beste beoordelingen, gaande van “Test Winnaar” tot “Goed”, de hoogste 
kwalificatie die tot nu toe werd toegekend door de ADAC. De resultaten op het gebied van 
veiligheid, levensduur en milieu werden allen glansrijk behaald. Dit is nogmaals het bewijs dat 
Michelin het bandenpeloton leidt als technische innovator.

Clermont-Ferrand, mei 2020 

TESTWINNAARS   
Organisatie Product Afmeting Ranking 

AUTOBILD/AUTOWEEK CrossClimate+ 225/45 R17    

ADAC/ANWB Pilot Sport 4 225/40 R18   
    met Continental  

ADAC/ANWB Primacy 4 235/55 R17     

AUTOBILD/AUTOWEEK Pilot Sport 4 SUV 255/55R18    

AUTOBILD Pilot Sport 4 S 245/35R19 (voor)
  265/35R19 (achter)    
    met Continental
ANDERE PODIUMPLAATSEN   

AUTO ZEITUNG Primacy 4 225/50 R17   

Auto Motor und Sport Pilot Sport 4 225/45 R18   

AUTOBILD/AUTOWEEK Pilot Sport 4 245/45 R18 
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Voor meer info: www.michelin.be en www.michelin.nl

Testbevindingen 
MICHELIN Crossclimate+: « Overtuigende allrounder met dynamische rijeigenschappen 

onder alle weersomstandigheden, nauwkeurige besturing, korte remwegen op nat en droog 
wegdek, hoogste kilometerrendement, goed comfortniveau. » 

MICHELIN Primacy 4: « Zeer goede stabiliteit, heel veel tractie, zeer goed en stabiel remgedrag 
op nat en droog wegdek, lage rolweerstand, zeer goede prestaties op nat wegdek. »

MICHELIN Pilot Sport 4: « Zeer uitgebalanceerde band, overall goed op nat en droog wegdek, 
goed in brandstofverbruik. Beste balans in remmen op droog en nat. Beste in levensduur, de 
stuurinput is precies en comfortabel, biedt hoge veiligheidsreserves op de limiet. »

MICHELIN Pilot Sport 4 S: « Allround talent met de beste rijeigenschappen op nat en droog 
wegdek, de korste remwegen van alle kandidaten. Nauwkeurig instuurgedrag met een voorbeeldige 
feedback, goede aquaplaningseigenschappen. Weinig geluid bij voorbijrijden. »

MICHELIN PS4 SUV: « Overtuigende prestaties. Qua rijdynamiek een klasse op zich. Deze 
testwinnaar gaat op bijna alle testonderdelen op kop of hij eindigt in elk geval op het podium.»
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