
                            
  

Novo Suzuki Jimny Sierra chega ao Brasil equipado 
com pneus Dunlop 

 
O Suzuki Jimny Sierra acaba de ser lançado no Brasil com pneus Dunlop. A quarta 
geração do SUV compacto desembarca no país em três versões: Jimny Sierra 4You 
MT, Jimny Sierra 4You AT e Jimny Sierra 4Style AT. 
 
Os modelos serão equipados com o pneu Dunlop Grandtrek AT20, na medida 
195/80R15 96S. Desenvolvido pela Sumitomo Rubber Industries, no Japão, o pneu foi 
criado para atender aos requisitos específicos da Suzuki do Japão. 
 
Com esta parceria, a Dunlop vê a oportunidade de aumentar sua presença no segmento 
4x4 com pneus de uso misto, apresentando um produto que atende os clientes mais 
exigentes no mercado nacional. 
 
“A Dunlop se antecipa e disponibiliza os pneus originais do veículo para garantir aos 
clientes Suzuki a satisfação plena com possibilidade de substituir os pneus assim que 
necessário, seja por desgaste e fim de vida, tanto como por dano irreparável mediante 
ao uso, entre outros fatores”, explica Leandro Baruta, Gerente Sênior de Equipamento 
Original da Dunlop. 
 
O Dunlop Grandtrek AT20 foi desenvolvido para ser usado em todos os tipos de terreno, 
acompanhando os proprietários do Jimny em situações on e off-road. Para isso, conta 
com proteção extra contra cortes e perfurações, sendo o parceiro ideal para qualquer 
aventura. 
  
Estabilidade, aderência e excelente dirigibilidade são algumas das características do 
Dunlop Grandtrek AT20, além de ser também a escolha de outros fabricantes de 
veículos para equipamento original. 
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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 doze 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 com a tecnologia TAIYO (Sun) System, Sistema de 
Fabricação de Pneus Sem Emendas, 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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