VEÍCULOS + ACESSÓRIOS E INSUMOS
(Pneus)

CANTU PNEUS
A Cantu Pneus foi fundada em 2006 e hoje é a maior importadora de pneus do Brasil. Oferece
pneus para carga, passeio, agrícola, pneus industriais e OTR, além de rodas para caminhão,
protetores e câmaras de ar. A Cantu Pneus está presente em todo o Brasil por meio de seus
dez centros de distribuição em RS, SC, PR, SP, ES, MG e PE. Atualmente, a Cantu Pneus
importa os pneus de carga CEAT, Ranger e DRC, além do contrato de exclusividade com a
Marshal e Aeolus, mundialmente conhecidas por sua tecnologia e durabilidade.
PRODUTOS
Pneu Marshal KRS50:

Pneu DRC D601:

Pneu Aeolus AGB20:

Possui banda de rodagem mais
larga e profunda. Com a nova
tecnologia ICOS, possibilita
uma melhora no composto de
borracha e reduz o consumo de
combustível em até 5%. O pneu
possui uma amarração nas lonas
de carcaça que proporciona
maior recapabilidade e reforço
adicional no talão, aumentando a
durabilidade.

Compostos de alta tecnologia
aumentam o desempenho da
primeira vida, carcaça com
reforço especial e sulcos com
16mm de profundidade. Ideal
para caminhões e ônibus que
percorrem grandes trajetos.

Feito para micro ônibus e
pequenos caminhões. O projeto
da carcaça otimizado prolonga
a vida útil. Composto da banda
de rodagem favorece a baixa
resistência ao rolamento. O
excelente desenho da banda de
rodagem com padrão de largura
e profundidade proporciona
ótima estabilidade. Composto
de borracha especial, melhora a
dirigibilidade e a segurança em
distâncias curtas de frenagem.
Proteção lateral contra danos
causados por impacto nas guias.

VANTAGEM/DIFERENCIAL
A empresa oferece um desconto especial de 5% adicional aos associados ABAD/Filiadas Estaduais.
A empresa oferece um desconto especial de 5% adicional aos associados ABAD/Filiadas Estaduais.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Consórcio Belo Monte
Contato:
www.cantupneus.com.br
Contato:
www.cantupneus.com.br

• Grupo Ambipar
Juliano Silva
juliano@cantupneus.com.br
(47) 3046-2550

• Rodonorte
Redes Sociais:
Facebook: Rede Cantu Pneus
Redes Sociais:
Facebook: Rede Cantu Pneus
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