
 

 
 

  

Falken traz para o Brasil pneu off-road que é sucesso 
mundial  

Wildpeak M/T 01 desembarca no país com tecnologia DURASPEC™ 
 
Os brasileiros apaixonados por trilhas off-road agora poderão contar com a experiência 
e tecnologia da Falken. Criada no Japão, a marca pertencente à Sumitomo Rubber do 
Brasil traz para o mercado nacional o modelo Wildpeak M/T 01, novidade da empresa 
para o 1º semestre de 2020. 
 
Com forte presença nos mercados europeu e norte-americano, a Falken é líder mundial 
em tecnologia e reconhecida pelo foco em produtos de alto desempenho, 
principalmente, nos segmentos UHP (Ultra High Performance), LT (Light Truck), além 
de pneus para vans e utilitários. 
 
Destinado para aplicação off-road, o Wildpeak M/T 01 foi especialmente desenvolvido 
para veículos 4x4 preparados para enfrentar as trilhas mais desafiadoras e também para 
aqueles que apreciam a sensação de liberdade que uma trilha ao ar livre proporciona. 
Não importa o terreno, a diversão a bordo do seu 4x4 está garantida com o Falken 
Wildpeak M/T 01. 
 
Contribuindo para a alta performance quando o assunto é aplicação fora-de-estrada, o 
Wildpeak M/T 01 apresenta a tecnologia DURASPEC™ composta por três lonas de 
carcaça na lateral. A tecnologia, exclusiva da Falken, foi desenvolvida para suportar as 
condições off-road mais severas, contando também com duas viradas altas de lona de 
carcaça que fornecem proteção adicional ao pneu, e consequentemente, maior 
durabilidade.  
 
O pneu também possui blocos agressivos na parte superior da lateral, que garantem 
tração adicional em condições de baixa pressão no uso off-road e "off-camber", além de 
apresentar um ótimo desempenho em estradas pavimentadas, graças ao desenho da 
banda de rodagem e tecnologia de fabricação de alta precisão. 
 
Veja abaixo alguns dos diferenciais do modelo. 
 
Blocos rígidos para superar qualquer obstáculo 
 

Blocos centrais da banda garantem a rigidez quando há o contato com o solo, 
maximizando a estabilidade do veículo e minimizando a retenção de pedras. 
 
 

Ombros com visual agressivo 
 
Ombros intercalados maximizam a tração nos mais diversos terrenos off-road 
e em situações de “off-camber”.  
 
 
 
 



 

 
 

 
Protetor de pedras 
 

Protetor na base do sulco ajuda a expulsar a lama, garantindo máxima tração 
e proteção contra cortes e danos na base do sulco. 
 
 

 
Banda de rodagem com padrão otimizado 
 
Com três tamanhos diferentes, os blocos são posicionados de modo a 
minimizar o ruído do pneu quando utilizado em vias asfaltadas.  
 
 
“A Sumitomo Rubber do Brasil vê o segmento off-road nacional com grande potencial, 
por isso decidimos trazer para o país o novo modelo Wildpeak M/T 01, oferecendo novas 
tecnologias e alto desempenho para os apaixonados pelo mundo fora-de-estrada”, diz 
Rodrigo Alonso, Gerente Sênior de Vendas e Marketing da Dunlop no Brasil. 
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Sobre a Falken  
A Falken 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 
Falken 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 Sumitomo Rubber do Brasil, que também produz os pneus Dunlop, 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 
Falken Brasil: www.falkenpneus.com e www.instagram.com/falkenbrasil/. 
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