
 

 DUNLOP PNEUS APRESENTA LINHA EC 201 
COM TECNOLOGIA DIGI-TYRE 

 

A Dunlop, uma das principais fabricantes de pneus do mundo, aposta na linha 
EC 201, desenvolvida com a inovadora tecnologia Digi-Tyre, que simula de forma 
digital testes de durabilidade em diversos tipos de terrenos. 

Os principais diferenciais da nova linha, voltada para veículos standard (que 
utilizam rodas de aro 13” e 14”), são menor custo de aquisição aliado ao melhor 
desempenho, ou seja, economia de combustível e conforto de rodagem. 

“Isso é possível graças à utilização de compostos de banda de rodagem com 
sílica em sua composição, que diminuem a resistência ao rolamento, e contribuem 
para a redução do consumo de combustível”, explica Renato Baroli, Gerente 
Comercial e de Marketing da Dunlop. 

“O Brasil é um mercado exigente, que sempre busca a melhor relação custo-
benefício. Nossa linha atende perfeitamente essas características por se tratar de 
um produto acessível fabricado por uma marca reconhecida mundialmente por sua 
excelência”, complementa Baroli. 

O EC 201 pode ser encontrado através dos distribuidores Dunlop presentes 
em todo território nacional. 

  



 

Sobre a Dunlop 

A Dunlop é a pioneira na fabricação de pneus infláveis em todo o mundo. 
Com sede mundial no Japão, com a gestão de produção e vendas comandada pela 
Sumitomo Rubber, 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 a qualidade que o cliente deseja, com o apoio de modernos centros de P&D 
em Kobe, no Japão, e três campos de prova. 
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