
DUNLOP LANÇA O LM 704, NOVO PNEU DE

ALTA PERFORMANCE PARA VEÍCULOS DE

PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE 

Após sucesso do precursor LM 703, o modelo atual já está a venda em
toda a rede de revendedores autorizados

A Dunlop, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, acaba de

lançar o LM 704, que veio substituir a versão anterior, LM 703. Destinado a

veículos sedãs, SUV’s e compactos, o modelo é vendido em todas as revendas

da marca pelo mesmo valor de seu antecessor.

Dentre os principais diferenciais do produto está seu revestimento, que

utiliza blocos de borracha unidos por uma faixa circunferencial, responsável por

garantir mais estabilidade e conforto ao rodar. O desenho otimizado da banda

de rolagem oferece ao modelo atual redução de 13% do ruído de rodagem e

durabilidade 25% maior, em comparação ao modelo anterior. 

Além do compromisso no atendimento a altas velocidades, sem

prejudicar o conforto ao rodar, o LM 704 oferece, ainda, rodagem com sílica,

para melhoria dos índices de consumo de combustível. Segundo Renato Baroli,

gerente sênior de vendas e marketing da Dunlop no Brasil, as mudanças no

desenho e o aumento da quilometragem, comparado ao

LM703, são diferencias que chamam a atenção e,

certamente, auxiliam no sucesso da comercialização.

“O LM 704 será fabricado na recém-inaugurada

planta da Dunlop, localizada na cidade de Fazenda Rio

Grande (PR). As vendas, iniciadas recentemente, das

cinco medidas do produto já representam 4% do total.

Nós acreditamos muito no modelo, que concentra as principais necessidades

dos brasileiros no que se refere a pneus: durabilidade, segurança e preço

acessível”, finaliza Renato.



SOBRE A DUNLOP

A Dunlop é considerada uma das principais fabricantes de pneus do mundo. Com

sede mundial no Japão e gestão de produção e vendas comandada pela Sumitomo

Rubber Industries, a marca está presente em mais de 100 países, incluindo Estados

Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China e diversos países da Europa, somando o

total de nove fábricas. A Dunlop possui uma equipe especializada que trabalha para

oferecer produtos com o apoio de um moderno centro de P&D em Kobe, no Japão, e

três campos de prova.

Em outubro de 2013, a Sumitomo Rubber do Brasil, produtora dos pneus Dunlop,

inaugurou sua primeira fábrica no Brasil, em Fazenda Rio Grande, no Paraná. Com

um investimento de R$ 750 milhões, a unidade produtiva fortalece a empresa no

cenário automotivo nacional, que antes importava os produtos comercializados no

Brasil. A empresa comercializa pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs e

caminhões através de 40 lojas oficiais.
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