
 

 

  

  

O queridinho dos originais  

Pneus Dunlop Enasave EC300+ fecham o ano como equipamento de fábrica 

em sete carros   

A Dunlop Pneus tem muito que comemorar em 2017. O pneu Enasave EC300+, 

produzido na fábrica brasileira da marca, vem atingindo os mais altos requisitos das 

montadoras e fecha o ano como um dos principais modelos de equipamento original dos 

compactos e médios do Brasil. Lançados no ano passado, o modelo conta com 

tecnologia sustentável que garante baixo consumo de 

combustível, contribuindo para a conservação do meio 

ambiente.    

Atualmente, o EC300+ pode ser encontrado como original de 

fábrica em sete veículos tanto da FCA (Fiat Crhysler 

Automobiles) como da Volkswagen. O primeiro a receber os 

pneus foi o Novo Uno, em março, o Up! da Volkswagen 

também saiu de fábrica com o modelo. Deu tão certo que a 

parceria com a gigante alemã foi ampliada e foi a vez de Gol 

e Voyage também recebê-los.   

Logo na sequencia, os pneus Dunlop foram escolhidos para 

calçar o Mobi e o Argo e por fim, em outubro, o novo Polo – 

que também ficou conhecido como Mini Golf – também 

recebeu o Enasave EC300+.   

“Até 2020 a expectativa é que a Dunlop comercialize 1,5 milhão de pneus para o 

Equipamento Original e a projeção é que as vendas alcancem até 2 milhões em 2022”, 

afirma Leandro Baruta, gerente de vendas de equipamento original da Dunlop.  

Além do excelente conforto ao dirigir, o Enasave EC300+ também oferece maior 

durabilidade e aderência em superfícies secas e molhadas. Com perfil arredondado e 

melhor distribuição da área de contato ao solo, auxilia na capacidade de absorver 

impactos e reduzir desgastes irregulares causados pela superfície, tornando-o mais 

resistente e preparado para o solo brasileiro.    

Além de serem comercializados como Equipamento Original, os pneus também são 

vendidos na reposição e podem ser encontrados nas melhores lojas do 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 

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 184 lojas.   

Visite  e  acompanhe  Dunlop  Brasil:  www.dunloppneus.com.br  e 

www.facebook.com/dunlopbrasil.    

     



 

  

  

 

    

  

  


