Hilux é o primeiro veículo a sair de fábrica com pneus
Dunlop produzidos no Brasil
Os três modelos da Toyota recebem os novíssimos AT20 e AT25 da Dunlop com alto
conforto e baixo consumo de combustível

A Dunlop, uma das principais fabricantes de pneus do mundo, passa a equipar as
novas versões da Hilux - Cabine Simples, Cabine Dupla e SW4 - que saem da fábrica
da Toyota e abastecem as concessionárias brasileiras a partir de novembro.

Para equipar esses veículos potentes e que enfrentam qualquer tipo de piso, a Dunlop
lança os modelos AT20 e AT25, que além da segurança e conforto, garantem menor
consumo de combustível. “Esses pneus chegam ao mercado nacional equipando
veículos de alta tecnologia e potência que, exigem muito mais performance dos
pneus”, comenta Leandro Baruta, gerente de Equipamento Original da Dunlop.

O executivo afirma que se engana quem pensa que o proprietário de grandes veículos
não se preocupa com o consumo de combustível ou custo de manutenção. Os
modelos AT20 e AT25 oferecem menor resistência ao rolamento sem abrir mão de
segurança, aplicação e conforto. “Isso só é possível graças a mais nova tecnologia de
fabricação”, explica Baruta. “Ganha o proprietário do veículo que gasta menos em
combustível e manutenção, ganha o meio ambiente com a menor emissão de gases
decorrentes da combustão.”

Mesmo com apenas três anos de operação no Brasil, além das novas Hilux, os pneus
da marca Dunlop já equipam veículos novos importados da Europa e Japão, como
Audi A4, VW Passat, VW Golf, BMW, Lexus, Subaru Impreza, Toyota RAV4, Toyota
Prado, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Lancer, Suzuki Grand Vitara, Nissan March SR e
Nissan Infinity Q60.

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 onze 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 mais de 60 lojas oficiais.
Visite e acompanhe Dunlop Brasil:
http://dunloppneus.com.br/
https://www.facebook.com/dunlopbrasil
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