


 Benvindo ao mundo Pirelli: a conhecida marca italiana que atua 

no Brasil há quase 100 anos. A empresa oferece uma gama cada vez 

maior de produtos: pneus para automóveis, motos, bicicletas, 

caminhões e ônibus, agro, OTR além dos pneus para competições. Essa 

ampla variedade de pneus de diversas medidas e características, 

consegue garantir um encaixe perfeito do pneu no seu carro.
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MANUTENÇÃO TWI
CUIDADOS COM O PNEU

A partir desta edição, o Via Marangoni vai 
apresentar nesta coluna importantes 
assuntos ligados á manutenção de pneus de 
veículos de grande pote, como ônibus e 
caminhões. O primeiro tema diz respeito a 
uma relevante identificação presente no 
próprio pneu, que indica o momento certo 
de troca do item: o TWI (Tread Wear 
Indicator). Ele instirui sobre o desgaste do 
pneu que, segundo o Código Nacional de 
Trânsito, não pode ser inferior a 1,6 
mm,medido da base do sulco até a parte 
mais externa da banda de rodagem. Quanto 
maior o desgaste da banda de rodagem, 
menor será a profundidade do sulco, 
tornando a saliência do TWI mais próxima 
da superfície do pneu. Quando ela se iguala 
à banda de rodagem é o momento indicado 
para a troca do pneu. Essa profundidade 
mínima permite a dirigibilidade e o controle 
d o  v e í c u l o ,  j á  q u e  a b a i x o  d e s s a 
especificação, o pneu terá dificuldade de 
expelir as impurezas e a água acumuladas 
sobre a pista. A realização periódica de 
manutenção preventica do veículo é 
essencial para trafegar com segurança, por 
isso não deixe de fazê-la.

Para os pneus utilizados nos segmentos 
misto e off road, aconselhamos retirá-los 
para reconstrução com, no mínimo, 5 mm de 
sulco, para prolongar a vida da carcaça.

 O desgaste máximo do pneu (limite de segurança) é de 1.6 mm 

de profundidade dos sulcos. Abaixo dessa medida, o pneu já passa a 

ser considerado "careca". A resolução do Contran 558/80 estabelece 

que trafegar com pneus abaixo do limite é ilegal. O veículo pode ser 

apreendido. Os pneus vêm com ressaltos na base dos sulcos para 

indicar o limite de segurança sem ter que se usar um medidor. Por isso, 

o motorista pode vistoriar bem o pneu periodicamente, sem 

necessidade de se deslocar a um estabelecimento comercial.

DICAS DE SEGURANÇA

STEFFEN PNEUS PENSANDO NO SEU BEM ESTAR APRESENTA:

PNEU NORMALPNEU NORMALPNEU NORMAL

PNEU DESGASTADOPNEU DESGASTADOPNEU DESGASTADO
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Cadastre sua nota fiscal e consulte 
o regulamento da promoção

Promoções válidas de 12 de Agosto de 2016 a 30 de 

Setembro de 2016. Sorteio dia 1º de Outubro de  2016. 

Consulte condições de participação e regulamentos 

completos em www.pirellieconenogpbrasil.com. 

Certificados de Autorização

CAIXA 1-1687/2016 e 5-1688/2016, 
Imagens meramente ilustrativas.

INÍCIO DA PRODUÇÃO COM
A TECNOLOGIA BRACKLINE

O setor de produção da Marangoni já 
começou a fabricação dos novos produtos 
utilizando a exclusiva tecnologia Blackline. As 
projeções da companhia apontam que as 
novidade estarão disponíveis para os 
autorizados da rede entre os meses de maio e 
junho. Segundo Fabiano Santos, gerente de 
produtos da empresa, o planejado é que sejam 
direcionados 25% da produção mensal para a 
série RINGtread Blackline. ‘‘A previsão é que, 
daqui a três anos, metade dos produtos da 
Marangoni  se jam produzidos com a 
tecnologia Blackl ine, aumentando os 
benefícios da atividade de reconstrução de 
pneus para o meio ambiente, já que a inovação 

utiliza menos componentes de petróleo para 
a elaboração das bandas de rodagem’’, 
assegura.

A Maragoni é a única detentora da tecnologia 
no brasil e devido a esse diferencial, consegue 
produzir com padrão internacional de 
qualidade. ‘‘As novidade cegam para 
revolucionar o mercado e possibilitar aos 
consumidores a escolha de um produto que 
aumente a  performance dos  pneus 
reconstruídos, com segurança no controle 
em pistas secas e molhadas’’, afirma Santos.
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VISTA EXTERNA DAS 
INSTALAÇÕES DA RECAPAGEM
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GRUPO MARAGONI E STEFFEN PNEUS 
TRAÇANDO CAMINHOS

 A Steffen Pneus recebeu visita de ávio Bettiol Jr, Diretor 

Comercial e Marketing, e Geraldo Majela, Gerente Comercal, do Grupo 

Marangoni do Brasil. Na ocasião, foram traçadas novas metas e 

diretrizes de trabalho de produtividade para a empresa. A reunião 

ocorreu ontem, 24, e teve a participação de Pedro João Steffer, Gerente 

Administrativo, Rogério de Oliveira Fonseca, Supervisor Comercial, e 

Lais Fernanda Juzwiak Muller, Inspetora de Qualidade da Steffen 

Pneus.

25/08/16

STEFFEN PNEUS 59 ANOS

Pedro Steffen, Rodrigo Hoffmann - Gerente 

Comercial da Marangoni e Fernando 

Saling - Sítio Eletrônico

Cesar André Simor da Rocha, colaborador,

fazendo a entrega de presente a Pedro Steffen

Em 15 de Março de 1957 foi Fundada a STEFFEN PNEUS, com o ramo 

de atividade de Posto de Gasolina, venda de acessórios para 

veículos automotores em geral. Hoje sendo uma das maiores 

distribuidoras Pirelli no estado, destacam-se também pelas amplas 

e modernas instalações de Recapagem.
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