
Novo
BRIDGESTONE  R163

Pneu  comum

Mercado urbano
da ordem de

700 mil
pneus por ano

Busca por produtos 
de alta performance

Segurança, 
economia e 

confiança

SEGURANÇA, APARÊNCIA E  
ECONOMIA SÃO ESSENCIAIS.

O COOLING FIN  
redireciona o fluxo de ar  
tornando mais eficiente  
o resfriamento da região  
do talão, proporcionando   

diversos benefícios  
para a sua frota.

O novo Bridgestone R163 chegou para oferecer performance, 
segurança e economia para as grandes frotas de veículos urbanos  
do Brasil. Em um mercado competitivo, onde aproximadamente  
700 mil pneus são comercializados por ano, não basta ser  
um pneu bom, é preciso ser o melhor. 

MERCADO

www.bridgestone.com.br

www.bridgestone.com.br

sem
COOLING
FIN
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CHEGOU
A NOVA
GERAÇÃO 
BRIDGESTONE
DE PRODUTOS 
PARA O
SEGMENTO
URBANO.

CENÁRIO ATUAL
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O novo Bridgestone R163 
para o segmento urbano 
chega até você com a 
exclusiva e inovadora 
tecnologia COOLING FIN, 
que por meio de aletas 
de refrigeração, reduz a 
temperatura do talão em 
serviço, proporcionando  
uma maior durabilidade  
da carcaça, contribuindo   
com uma maior  
recapabilidade e maior 
economia para sua frota.

Conheça e surpreenda-se 
com o Bridgestone R163.

A exclusiva e inovadora tecnologia COOLING FIN, por meio de suas  
aletas de refrigeração, reduz a temperatura do talão, proporcionando 
uma maior durabilidade da carcaça e recapabilidade, excelente 
quilometragem e melhor aderência em piso molhado.

• A tecnologia COOLING FIN reduz em até 5ºC a temperatura  
 da região do talão quando em trabalho. 

• Sua baixa resistência  ao rolamento traz uma maior economia  
 de combustível.

• Efeito do COOLING FIN: comparação entre a diferença de   
 temperatura na região do talão:

Pneu  Bridgestone R163

com
COOLING

FIN

Aletas de refrigeração COOLING FIN

Sem COOLING FIN Com COOLING FIN

TESTES EM 6 GRANDES FROTAS DO BRASIL,
com excelente performance em todas as condições climáticas:

• Recife
• Brasília
• Belo Horizonte
• Rio de Janeiro
• São Paulo
• Porto Alegre

Maior 
recapabilidade

Excelente 
quilometragem

Melhor aderência 
em piso molhado

km

Maior eficiência
energética

Quilometragem 
(maximização  
do ciclo total)

km

Menor custo  
por quilômetro

km

Confiabilidade

Segurança + aparência

Múltiplas reformas

SOLUÇÃO COMPLETA.
Lançamento simultâneo do Pneu R163 e da Banda B163.Novo

BRIDGESTONE  R163
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