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خ العالقة الطويلة األجل ِّ
 طيران الخليج تختار ميشالن مورًدا حصرًيا لإلطارات وترس 

 

يز اختارت طيران الخليج، شركة الطيران الوطنية ململكة البحرين، ميشالن، الشركة الرائدة في صناعة اإلطارات ومقرها جمهورية فرنسا، لتجه

من إيرباص  320neoمن بوينغ و Dreamliner 9-787كافة أنواع الطائرات ضمن أسطولها، بما في ذلك أسطولها الجديد من طائرات 

 اص.من إيرب 321neoو

ا وفع
ً
ا لعالقة طويلة األجل مكللة بالنجاح بين الشركتين. وكانت "طيران الخليج" قد شهدت بالفعل دعًما موثوق

ً
 من جاء هذا االختيار ترسيخ

ً
اال

بة على أسطولها من طائرات إيرباص خالل العقد املاض ي.
َّ
 إطارات ميشالن املرك

فرصة مثالية لتقديم  -2018كجزء من استراتيجيتها الخمسية والتي تم إطالقها في عام -يمثل التحديث الكامل ألسطول طيران الخليج الجديد 

 )التمدد شبه الصفري( املسجلة ببراءة اختراع باسم ميشالن. Near Zero Growth" القائم على تقنية Michelin Air Xإطار "

تمدد اإلطارات ضمن حدوده الدنيا. وتتميز إطارات الطائرات  ألول مرة في إطارات "كونكورد" وهي مصممة إلبقاء NZGتم استخدام تقنية 

حتى تتحمل أوزان الطائرات املرتفعة.  -بار( 2.5مثل إطارات سيارات الركاب )-باًرا( مقارنة باإلطارات األخرى  20بضغوط نفخ مرتفعة للغاية )

تمدد قطر اإلطار،  NZGقوى الطرد املركزي العالية. تقلل تقنية  فعند سرعات اإلقالع والهبوط العالية، يمكن أن "يتمدد" إطار الطائرة بسبب

 للتلف بواسطة األجسام الغريبة.
ً
 ومقاومة

ً
 وبالتالي يصير أكثر متانة

 باإلطارات الشعاعية  NZGوتقنية  Michelin Air Xتعمل التوليفة الجديدة من إطارات 
ً
على تقليل التكاليف التشغيلية اإلجمالية مقارنة

% تقريًبا( وتحسين كفاءة استهالك الوقود واملقاومة 30ة. ويتم تحقيق هذه النتيجة من خالل زيادة عدد عمليات الهبوط )زيادة بنسبة القياسي

أيًضا على زيادة متانة اإلطارات وتقليل استهالك الوقود، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد  NZGاالستثنائية للتلف. وتعمل تقنية 

 ن.الكربو 

من إيرباص املجهزة  320neoمن بوينغ وطائرات  Dreamliner 9-787بدأت "طيران الخليج" فعلًيا في تشغيل أسطولها الجديد من طائرات 

بها على طائرات  ِّ
 
 .2020من إيرباص التي من املقرر أن تبدأ الشركة في تسلمها في أوائل عام  321neoبإطارات ميشالن، وسوف ترك

 

 

 
بتعزيز مرونة واستدامة حلول النقل لدى عمالئها من خالل تصميم وتوزيع اإلطارات والخدمات والحلول األكثر  -الشركة الرائدة في صناعة اإلطارات-تلتزم ميشالن  

وجعلها تجارب فريدة ال ُتنسى، وتطوير مواد عالية مالءمة الحتياجات عمالئها، وموافاتهم بالخدمات والخرائط واألدلة الرقمية التي تساعد في إثراء الرحالت والسفريات 

منشأة  121موظف وتدير  117،400دولة، وتضم أكثر من  170فيران بفرنسا، وتتواجد في -التقنية تخدم صناعة النقل. يقع القر الرئيسي لشركة ميشالن في كليرمون

 لك المجموعة مركًزا لألبحاث والتطوير في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.. تمت2017مليون إطار في عام  190دولة أنتجت مًعا حوالي  17إنتاج في 

(www.michelin.com) 

http://www.michelin.com/

