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De nieuwe Angel GT, de motorband die Pirelli in april 2013 op de markt bracht en die 
de ster was van een unieke perspresentatie op het dek van het Italiaanse marine 
vliegdekschip Cavour, is door Motorrad magazine uitgeroepen tot de beste sportieve 
toerband. 

De 12/2013-editie van het Duitse tijdschrift vergeleek de nieuwe Pirelli Angel GT met 
de Metzeler Roadtec Z / 8 Interact M/O, Bridgestone T30, Continental Road Attack 2, 
Dunlop Roadsmart 2 en Michelin Pilot Road 3. Al deze banden, (120/70 ZR 17 voor 
de voorzijde en 180/55 ZR17 voor de achterkant), werden op zes Suzuki Bandit 
1250 S motorfietsen gemonteerd. 

[Link: lees de eerste test van de Pirelli Angel GT op Testmotor.nl] 

Het Motorrad personeel nam in de evaluatie parameters mee als handling, 
stuurprecisie, stabiliteit in bochten, stabiliteit in bochten bij sportief rijgedrag, grip bij 
hellingshoek, grip bij acceleratie, stabiliteit in een rechte lijn, prestaties bij maximale 
omstandigheden en het blijven volgen van een lijn tijdens het aanremmen in bochten. 
Hier is het eindresultaat van de vergelijkingstest, die de Angel GT bovenaan de lijst 
plaatst, gevolgd door de Metzeler Roadtec Z8 Interact op gelijke hoogte als de 
Bridgestone T30 en alle andere banden in de test op een gedeelde vierde plaats. 
1. Pirelli Angel GT 
2. Metzeler Roadtec Z8 Interact 
2. Bridgestone T30 
4. Continental Road Attack 2 
4. Dunlop Roadsmart 2 
4. Michelin Pilot Road 3 

De Angel GT werd de winnaar dankzij zijn topprestaties op nat wegdek, 
gecombineerd met de sportieve kenmerken die altijd een eigenschap van 'het merk 
met de lange P' zijn geweest. De nieuwe Angel GT is het kroonjuweel van het Pirelli 
sporttouring gamme en de opvolger van de Angel ST, ook al een band met meerdere 
overwinningen in vergelijkingstests die werden uitgevoerd door de meest 
prestigieuze internationale motortijdschriften, alsmede de houder van 7 
duurwereldrecords. Vergeleken met zijn voorganger verhoogt de Angel GT het aantal 
kilometers met 30%, vermindert de remafstand met ongeveer 1 meter (bij een 
snelheid van 75 kilometer per uur), verbetert grip en handling op een nat wegdek en, 
belangrijker nog, slaagt ze erin om deze kenmerken langere tijd vast te houden. 
Pirelli duidt dit laatste kenmerk aan met de kreet "Performance Mileage". 

Na door het prestigieuze onafhankelijk bureau Motorrad Testcenter als de nummer 1 
sporttouring band voor kilometers te zijn gecertificeerd, en na de uitstekende 
recensies die in de meest gezaghebbende internationale motormedia verschenen, is 
het resultaat van deze vergelijkingstest een verdere bevestiging van de waardering 
voor het werk van Pirelli . 
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