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Levorin participa do 8º Salão Nacional e Internacional das Motopeças
Empresa lançará duas novas medidas dos pneus Dual Sport e Matrix
São Paulo, 4 de agosto de 2014 – A Levorin, uma das maiores fabricantes de pneus para
motocicletas e líder nacional no segmento, estará presente no 8º Salão Nacional e Internacional
das Motopeças, no Expo Center Norte, entre os dias 13 e 16 de agosto.
No evento, serão apresentadas duas novas medidas dos pneus para motos:
Dual Sport 130/80-17– Pneu traseiro para motos de 600 a 660cc com características
ON/OFF. Devido a um excelente composto de rodagem aliado a um desenho arrojado, este pneu
apresenta ótimo rendimento quilométrico e alta regularidade de desgaste, garantindo assim
excelente desempenho e dirigibilidade.
Matrix 100/90-18 – Pneu traseiro para motos até 150cc com características para uso
predominantemente ON. Caracteriza-se por um desenho de rodagem moderno que proporciona
conforto, dirigibilidade, alto rendimento quilométrico e uma excelente aderência, tanto em piso
seco quanto no molhado.
“Nossa linha de pneus é muito diferenciada. Utilizamos os melhores materiais e investimos muito
em inovação e tecnologia para produzir o que há de melhor no mercado”, afirma o CEO da Levorin,
Henning von Koss.
Os pneus da Levorin são desenvolvidos com tecnologia de ponta e os mais elevados padrões de
qualidade. Todos possuem certificação do Inmetro e são homologados pelas principais montadoras.
Projetados para diversas situações de uso, oferecem maior controle, segurança, aderência,
durabilidade e dirigibilidade.
Mais informações sobre as linhas, como especificações técnicas e desenhos, estão disponíveis no
catálogo pelo link http://www.levorin.com.br/catalogo.php

Sobre a Levorin
Fundada em 1943, 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 moto. A Levorin é a única empresa no mundo a
produzir pneu a partir de borracha natural da Amazônia. 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.
Mais informações pelo site: www.levorin.com.br
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