
 
 

 

Palio, Siena e Uno se preparam para sair de fábrica  
com pneus Dunlop produzidos no Brasil 

 
Os veículos da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) recebem os novíssimos Enasave 

EC300+ da Dunlop com tecnologia sustentável e baixo consumo de combustível. 

   

A partir de fevereiro, a Dunlop, uma das principais fabricantes de pneus do 

mundo, vai equipar os veículos zero quilometro da FCA (Fiat Chrysler Automobiles): 

Palio, Siena e Uno . Desenvolvido para veículos de passeio pequenos e médios, o 

EC300+ conta com tecnologia sustentável que garante baixo consumo de  

combustível  contribuindo para a conservação do meio ambiente.  

 

Além do excelente conforto ao dirigir, o modelo 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 EC300+ mais resistente e preparado para o solo 

brasileiro .  

 

A medida que equipará os veículos é a 175/65R14 82T e 

será fabricada nacionalmente , na planta da Dunlop localizada 

na Grande Curitiba (PR). Em breve, o EC300+ também estará 

disponível nas revendas da marca.  

 

O EC300+ é mais um modelo produzido nacionalmente pela Dunlop a equipar 

veículos de fábrica. Antes da FCA, outros novos modelos de pneus da marca 

passaram a equipar as novas Hilux da Toyota , e são fabricados na planta brasileira 

desde novembro de 2015. A Dunlop está em negociações para o fornecimento de 

pneus com outras montadoras e pretende anunciar novidades ainda no primeiro 

semestre de 2016. 

 



 
 

 

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 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 de 125 lojas oficiais.  
 
Visite e acompanhe Dunlop Brasil: 
http://dunloppneus.com.br/ 
https://www.facebook.com/dunlopbrasil 

 
Informações à imprensa 
LVBA Comunicação 
Raquel Canineu 
11 3092-3906 / 9 8504 1112 
raquel.canineu@lvba.com.br 

Thaís Germano 
11 3092-3905 / 9 8821-8029 
thais.germano@lvba.com.br 

 


