Pneus em dia para a viagem das férias
Calibrar, alinhar e balancear são os preparativos indispensáveis para aproveitar
o período de descanso
Julho se aproxima e, com ele, cresce o número de pessoas viajando pelas estradas
brasileiras. Seja para praia ou interior, sempre há um destino escolhido pelas famílias
para aproveitar o descanso no período de férias escolares.
Com o aumento na quantidade de veículos nas estradas, cresce pelo país a
preocupação com a segurança de quem utiliza os veículos para viajar. Por essa razão,
fazer uma boa revisão do automóvel antes de iniciar o passeio é a melhor opção para
garantir o descanso e os outros bons momentos das férias.
Os pneus desempenham papel fundamental na segurança da viagem, uma vez que são
os únicos pontos de contato do veículo com o solo. A Dunlop Pneus escolheu três dicas
especiais de manutenção que evitam imprevistos desnecessários, para quem quer, de
verdade, aproveitar o período de férias:
1) Calibragem: a checagem da pressão dos pneus deve respeitar a calibragem indicada
pelo fabricante do veículo, localizada no manual do proprietário ou em pontos
estratégicos, tais como na coluna da porta do motorista, tampa do reservatório de
gasolina ou tampa do porta-malas. Lembre-se de que o processo deve ser feito
preferencialmente com os pneus frios.
2) Alinhamento: responsável por manter a estabilidade e a correção dos ângulos da
suspensão e da direção do veículo, o procedimento é indispensável para a segurança
e dirigibilidade, e para manter o desgaste dos pneus uniforme, garantindo maior
durabilidade;
3) Balanceamento: maneira de equilibrar o peso do conjunto de rodas, tem como
objetivo eliminar as vibrações do volante e o consequente desgaste prematuro dos
pneus.
As boas condições dos pneus proporcionam um melhor aproveitamento total dos
sistemas de suspensão, transmissão, tração, direção e frenagem do veículo.
“Calibragem, alinhamento e balanceamento são rotinas básicas e muito eficientes que
estão ao alcance de todos os proprietários, e sempre que houver dúvidas sobre as
condições de seus pneus, passe em uma loja Dunlop mais próxima. Nos preparativos
para o período de férias, a Dunlop ressalta que todos os cuidados valem a pena quando
nos lembramos de que os pneus são itens que transportam vidas”, resume Rodrigo
Alonso, Gerente Sênior de Vendas e Marketing da Dunlop no Brasil.

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 do
grupo Sumitomo 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 com a tecnologia TAIYO (Sun) System,
garantindo maior precisão e segurança. Localizada em Fazenda Rio Grande, região
metropolitana de Curitiba, recebeu mais de R$ 1,42 bilhão em investimentos desde sua
inauguração em outubro de 2013 e suas expansões. A empresa comercializa
pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs e caminhões. Visite e acompanhe a
Dunlop Brasil: www.dunloppneus.com.br e www.facebook.com/dunlopbrasil.
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