Novo Fiat Argo é equipado com pneus “super verdes”
Enasave EC300+
Pneu é produzido na fábrica brasileira com tecnologia sustentável para reduzir o
consumo de combustível

Os pneus Enasave EC300+ produzidos na fábrica brasileira da Dunlop no
Paraná desde abril de 2016 foram escolhidos pela Fiat para equipar os novos
automóveis Argo, lançados pela montadora italiana no mês de junho. Os
EC300+ equipam a versão de entrada do modelo, o Argo 1.0 Drive, que utiliza
a medida 175/65R 14 82T.
O modelo é considerado um dos pneus de maior eficiência energética e
ecologicamente corretos do mercado e atende às diretrizes que a montadora
estabeleceu para oferecer aos consumidores um veículo com altos níveis de
conforto, segurança e economia.
“Os pneus são um dos itens cruciais para garantir ao veículo uma baixa
resistência ao rolamento do conjunto roda e pneu, resultando em menor
consumo de combustível. Essa foi uma das demandas da Fiat, que já usa esse
pneu nos Mobi, Pálio e Uno desde o ano passado”, explica Leandro Baruta,
Gerente Sênior de Equipamento Original da Dunlop Pneus.
Entre os principais diferenciais dos pneus “super verdes” é a utilização da sílica
e de compostos a base de carbono diferenciados na borracha e a construção
de uma carcaça bem estruturada para diminuir o peso final do produto. Assim,
o pneu gera temperaturas mais baixas e, consequentemente, apresenta
menores
índices
deformação.
Além disso, o perfil otimizado e a melhor distribuição da área de contato ao
solo aumentam a aderência, auxiliam na capacidade de absorver impactos e
reduzem desgastes irregulares causados pela superfície, tornando o EC300+,
ao mesmo tempo, mais confortável e seguro ao dirigir e mais resistente às
adversas condições das ruas e estradas brasileiras.
Sobre a Dunlop

A Dunlop é uma marca do grupo Sumitomo Rubber Industries, com sede mundial no
Japão, onde possui um moderno centro de P&D e três campos de prova. Os pneus
Dunlop são produzidos em treze fábricas e estão presentes em mais de 100 países,
incluindo Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China, Turquia e Europa.
A fábrica da Dunlop no Brasil é a mais moderna unidade fabril de pneus do País,
sendo a única a produzir os pneus sem emenda Sun System, garantem maior precisão
e segurança.
Localizada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, foi inaugurada
em outubro de 2013 com investimentos de R$ 750 milhões. A empresa comercializa
pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs e caminhões por meio de 165
lojas. Visite e acompanhe Dunlop Brasil: www.dunloppneus.com.br e
www.facebook.com/dunlopbrasil.
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