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Levorin destaca ORBITREAD, o camelback em tiras, na Fenatran 2013
A Levorin marca presença no 19º Salão Internacional do Transporte – Fenatran, que será realizado no
Anhembi, em São Paulo. Em 2013, a empresa completa 70 anos de fundação e firma a sua liderança no
mercado brasileiro como uma das principais produtoras de material para Reforma de Pneus a quente e
a frio. De 28 de Outubro a 1º de Novembro, a empresa mostra a sua linha completa de bandas prémoldados, camelback e acessórios.
O destaque no evento é o ORBITREAD, o camelback em tiras, produto voltado para reformadores
empreendedores que buscam competitividade e redução de custos operacionais. A tecnologia
ORBITREAD oferece versatilidade de aplicação, pois permite ampla utilização com apenas uma largura
de tira (70 mm) para todas as medidas de pneus desde veículos leves a OTR (fora de estrada), como
tratores, escavadeiras, motoniveladoras, entre outros.
Também será lançada a banda LTC 01 na largura 270 mm desenvolvida para a aplicação em
mineradoras. O produto já vem sendo utilizado com excelentes resultados pela Cia. Vale do Rio Doce
desde o início do ano.
“A Reforma é um importante segmento para a Levorin. A empresa tem contribuído significativamente
para o crescimento do setor, oferecendo qualidade, segurança e longevidade aos pneus”, afirma o
superintendente Henning von Koss.
Desde a década de 60, quando foi inaugurado o Parque Industrial em Guarulhos, a Levorin tem se
dedicado à Reforma de Pneus. Atualmente, a empresa oferece uma diversificada gama de produtos e
seus respectivos acessórios, que podem ser utilizados em veículos de grande potência em serviços
severos, como agricultura, indústria ou mineração; ônibus urbanos ou rodoviários, além de carros de
passeio, caminhonetes e veículos de tração moderada.
Sobre a Levorin
Fundada em 1943, por Hércules Levorin, a Levorin é uma empresa 100% brasileira que produz mais de 20
milhões de pneus e consome mais de 40 mil toneladas de borracha por ano. É a única fábrica de pneus de
bicicletas das Américas e líder no mercado nacional de bicicletas e de motocicletas. Ao longo de sua trajetória, a
Levorin passou de uma fábrica modesta no bairro da Mooca, em São Paulo, para um parque industrial em
Guarulhos, instalado em uma área de 65.000 m², e outro em Manaus, com 252.000 m². Atualmente, as duas
unidades empregam diretamente cerca de 2.000 colaboradores.
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