Dunlop amplia seu portfólio de pneus de carga
• Os novos pneus SP571 e SP925 foram desenvolvidos para aplicação mista;
• Investimento na linha faz parte da estratégia para aumento na participação de
mercado no setor de pesados;
• Em 2016 Dunlop anunciou a construção de sua primeira fábrica de pneus de
carga no Brasil.

A Dunlop, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo,
anuncia a ampliação de seu portfólio para o segmento de
carga, com dois novos modelos de uso misto. O SP571
chega na medida 275/80R22.5 e é fabricado com um
composto especial com tecnologia japonesa que ajuda a
reduzir picotamentos, cortes e arrancamentos na banda de
rodagem, além de possuir protetores de sulco que auxiliam
na proteção da carcaça para recapagem. Já o SP925 vem
em duas medidas: 275/80R22.5 e 295/80R22.5 e conta com
sulcos profundos que permitem maior aproveitamento da
SP 571

banda de rodagem original, além de desenho com blocos
largos e abertos, que proporcionam excelente autolimpeza e

alto nível de tração em estradas de terra
“O segmento de pneus de carga, para nós, é extremamente importante e estratégico.
Embora 2016 tenha sido ano difícil para o setor, conseguimos crescer e atingir 4% de
mercado”, afirma Rodrigo Alonso, Gerente Sênior de
Vendas e Marketing da Dunlop. “Para os próximos anos,
esperamos crescer ainda mais. Estamos investindo na
instalação de uma planta para produção de pneus para
veículos de carga e vamos investir na formação de equipes
de venda, bem como no aumento de Truck Centers”,
completa Rodrigo.
Pensados para condições de baixa a moderada severidade,
os pneus SP925 e SP571 podem ser utilizados na
construção

civil

(caminhões

caçamba,

betoneiras,

transporte de equipamentos de obra), em caminhões de coleta

SP 925

de lixo e em serviço de apoio a atividade rural (transporte das vias de acesso à
plantação para os armazéns, pecuária, florestal).
Os modelos começaram a ser vendidos em abril e podem ser encontrados através da
rede de distribuidores da Dunlop em todo território brasileiro.
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 e Europa.
A fábrica da Dunlop no Brasil é a mais moderna unidade fabril de pneus do país,
sendo a única a produzir pneus sem emenda, que garantem maior precisão e
segurança. Localizada na Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, a
fábrica foi inaugurada em outubro de 2013 fruto de um investimento de R$ 750
milhões. A empresa comercializa pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs e
caminhões

através

165

lojas.
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www.dunloppneus.com.br e www.facebook.com/dunlopbrasil.
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