
 
 

 

Dunlop Pneus equipa o UP! da Volkswagen  
 

 
A Dunlop, marca pioneira na tecnologia de pneus, é a nova parceira da Volkswagen 

para fornecimento de equipamento original. Dando sequência à sua estratégia de 

ampliar o suprimento de seus pneus para os maiores fabricantes de veículos 

instalados no país, a Dunlop, desde abril, equipa de fábrica o Up! da Volkswagen com 

o pneu ENASAVE EC300+ na medida 185/60R15. Além deste produto a fabricante de 

pneus ainda está em negociação para oferecer mais medidas de pneus para atender a 

montadora. 

 

“Continuamos acreditando no Brasil, e investindo no mercado 

nacional. Iniciamos a comercialização de pneus diretamente 

com as montadoras de veículos no ano de 2015 e pretendemos 

continuar a ampliar estes negócios” comenta Leandro Baruta, 

gerente de equipamento original da Dunlop. 

 

Produzido na fábrica da Dunlop localizada em Fazenda Rio 

Grande (PR), o EC300+ é mais um modelo nacional a equipar 

veículos de fábrica. Graças a sua alta tecnologia, o modelo tem 

em uma rodagem durável e confortável, com tempo de resposta 

em manobras otimizado. Na linha de montagem automatizada 

da marca, os pneus são desenvolvidos a partir da tecnologia 

Sun System, que permite a produção de pneus sem emendas, garantindo uma 

condução de alta performance, com muito mais conforto e segurança. 

 

Reconhecida como uma das principais marcas de pneus do mundo, a Dunlop iniciou 

em 2015 a comercialização de pneus diretamente com as montadoras de veículos, já 

equipando modelos da Toyota e da FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Os pneus do 

equipamento original do Up! Já poderão ser encontrados no mercado de reposição na 

rede oficial da Dunlop em todo Brasil. 

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.  
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http://www.lvba.com.br 

  

  

Raquel Canineu Thaís Germano 
+55 (11) 3092-3906 | 98504-1112 +55 (11) 3092-3905 | 98821-8029 

Skype: raquel_canineu Skype: thais_germano 

  
 


