Levorin anuncia novidades para a linha de
bicicletas
Marca líder na produção de pneus para bicicletas e motocicletas investe na
renovação de toda sua linha ciclo com produtos modernos e inovadores.
São Paulo, 15/5/2014 - Após conquistar as principais montadoras do país através de sua linha
de pneus e câmaras para motocicletas, a Levorin vem apostando para este ano de 2014 na
renovação de toda sua linha Ciclo. A base dessa inovação é a tecnologia e o design, criando
novos desenhos, modelos, diâmetros e compostos, produzindo no Brasil o que há de melhor
em termos de pneus e câmaras para motos e bicicletas. A estratégia faz parte do plano de
ações da marca para os próximos anos e os resultados já começam a aparecer.
A reestruturação da linha de pneus para bicicleta se deve também ao fato de que os
consumidores estão cada vez mais exigentes. Isso permite que os fabricantes invistam em
tecnologia para garantir a entrega de um produto ainda melhor. Com isso, a Levorin pretende
sair do conceito de preço e entrar também no disputado mercado de valor agregado.
Para apresentar toda essa mudança a Levorin reuniu sua linha de pneus de bicicletas nas
categorias Mountain Bike, Urbano e Speed, e separou as modalidades nas cores prata,
vermelha e dourada, cada uma com tecnologias específicas.
Para entender melhor:
PRATA - Estrutura em nylon 28 TPI e composto da rodagem otimizado para resistência e
durabilidade em todo tipo de desenho, oferecendo ótima relação custo-benefício ao usuário.
VERMELHA - Estrutura em nylon 50 TPI de elevada resistência e baixo peso, para aplicações
esportivas. Compostos projetados para elevada durabilidade e reduzida resistência ao
rolamento (facilidade de pedalar). Talão em aço com proteção antiabrasiva na região de
montagem no aro.
DOURADA - Estrutura em nylon 60 TPI de alta resistência e mínimo peso, para aplicações
competitivas de alto desempenho. Compostos projetados para garantir alta durabilidade,
resistência a perfurações e mínima resistência ao rolamento. Talão flexível em Kevlar®, que
permite dobrar o pneu para facilitar o transporte. Proteção antiabrasiva na região de montagem
no aro.
Para Henning Von Koss, CEO da Levorin Pneus e Câmaras, essa renovação só está
acontecendo pelo fato de que a Levorin se preocupa com os consumidores e quer oferecer a
eles mais qualidade e inovação em seus produtos. "O mais importante é entender que toda a
nossa linha de pneus para bicicleta está mudando para oferecer novidades ao mercado.
Estamos numa evolução gradativa, com o objetivo de que no final de 2014 toda a nossa linha
de pneus para bicicletas esteja totalmente renovada", declarou.
Com 70 anos de história, a Levorin Pneus e Câmaras é uma empresa brasileira que produz
pneus para bicicletas, motocicletas e veículos industriais, além de elementos para reconstrução
de pneus. A empresa conquistou um status de qualidade e durabilidade para seus produtos,
superando a marca de produção de vinte milhões de pneus por ano. Sua produção é feita com
matéria-prima e tecnologia de ponta, sendo a única brasileira, que emprega em seus
componentes, borracha natural da Amazônia, gerando sustentabilidade no processo de
extração da matéria-prima.

