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Levorin aumenta produção de pneus para bicicleta elétrica
São Paulo, 21 de fevereiro de 2014 – A partir deste mês de fevereiro, a Levorin vai entregar a nova
produção de pneus para bicicleta elétrica. Seguindo a identidade visual de toda a linha de pneus e
câmaras para bicicletas, o pneu leva o nome de Brucke, que significa Ponte em Alemão e remete ao
universo próprio da área urbana.
Além da retomada da parceria com a Dafra, a Levorin vai equipar os modelos da Wind, Easy e Breeze da
Sense Bike, do grupo LM, que atua há 30 anos no mercado brasileiro de bicicletas. Em março, a Sense
Bike deve inaugurar uma fábrica recém-construída em Manaus.
O pneu para a bicicleta elétrica tem estrutura em nylon de alta resistência para aplicações de carga e
tração. Além disso, o composto foi projetado para alta durabilidade e mínima resistência ao rolamento e
o talão possui proteção antiabrasiva.
A etiqueta identifica o emprego, as diferentes especificações e as tecnologias utilizadas:

Entenda a Diferença:
Bicicleta elétrica – praticamente uma bicicleta normal com motor elétrico que funciona alimentado por
uma bateria recarregável e controlado por um regulador de potência que faz a vez do acelerador.
E-bike – permite ao ciclista escolher três diferentes maneiras de usar a assistência elétrica. Só no pedal,
sem ajuda do motor; pedalada com ajuda do motor; ou somente com o motor elétrico.
Pedelec – conceito europeu para identificar a bicicleta elétrica com pedal assistido, sem acelerador.
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 entre os primeiros no de moto. 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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