
 
 

 

Dunlop produz pneu exclusivo para o novo 

superesportivo Nissan GT-R 
 

 

O pneu run-flat Sport Maxx GT600 será importado da fábrica japonesa da 

Dunlop. 

 

O pneu ultra high performance Dunlop Sport Maxx GT600 foi produzido 

exclusivamente para equipar o novo Nissan GT-R. O carro superesportivo 

começa a ser vendido este ano no Brasil e foi uma das grandes atrações do 

estande da montadora durante o Salão do Automóvel 2016 – maior evento 

automotivo da América Latina realizado em São Paulo.  

 

O GT-R é o representante moderno de uma tradição de mais de 50 anos, que 

nasceu com o modelo Skyline -  carro de luxo lançado na década de 60. 

Apelidado de Godzilla, devido a sua origem japonesa e seu grande potencial, o 

Nissan GT-R já está em sua sexta geração e traz novidades no design, na 

cabine e no conjunto mecânico.  
 



 
 

 

O pneu não poderia ser 

diferente, o Sport Maxx 

GT600 foi desenvolvido 

para atender às 

necessidades individuais 

do superesportivo – e tem 

como característica altos 

padrões de segurança e 

performance, graças à 

redução nas distâncias de 

frenagem em pista seca e 

molhada, aderência precisa nas retas e curvas, boa dirigibilidade e aliadas ao 

conforto. 

 

A Dunlop e Nissan alinham tradição de performance e tecnologia em mais uma 

parceria, “A colaboração com a Nissan no Brasil, começou em 2012 e continua 

com a missão de proporcionar uma experiência personalizada a cada condutor. 

A nossa missão é proporcionar sempre o prazer de dirigir sem deixar de lado a 

segurança e a alta performance. Para o modelo 2017 NISSAN GT-R, a nossa 

nova versão do DUNLOP SPORT MAXX GT600 mantém o excelente desempenho 

dos modelos anteriores, enquanto persegue um sentido ainda mais refinado de 

conforto de condução, mesmo sob condições adversas” afirma Leandro Baruta, 

Gerente Sênior de Equipamento Original da Dunlop Pneus no Brasil.  

 

O pneu ultramoderno emprega a tecnologia DSST de pneus run flat que permite 

rodar sem ar concedendo maior segurança ao manejar com baixa pressão de 

inflação, sua banda de rodagem multifuncional também propicia uma 

otimização de performances reversas.   
 

SOBRE A DUNLOP 
A Dunlop é uma marca do grupo Sumitomo Rubber Industries, chegou ao Brasil em 2011 e hoje tem 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 145 lojas oficiais.  
A Dunlop pneus tem sua sede mundial no Japão, onde possui um moderno centro de P&D e três campos 
de prova. Os pneus Dunlop já são produzidos em treze fábricas e estão presentes em mais de 100 
países, incluindo Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China e Europa.  



 
 

 

 
http://dunloppneus.com.br/ 
https://www.facebook.com/dunlopbrasil/?fref=ts 
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http://www.lvba.com.br 

  

  

Raquel Canineu 
+55 (11) 3218-7806 | 98504-1112 

Skype: raquel_canineu 

 
 


