	
  	
  

INFORMAÇÃO DE IMPRENSA
20/02/2014

Laurent Retread chega à Península
Nova marca de pneu recauchutado para
uma gestão ecológica e económica da carcaça
Laurent Retread distribuir-se-á na Península Ibérica no mercado de pneus
recauchutados para camiões, camionetas e autocarros a partir do próximo mês de
março de 2014. Deste modo, a Laurent Retread pretende proporcionar novas
soluções sustentáveis para o setor do transporte rodoviário.
Com esta nova oferta de pneus recauchutados e serviços associados, a Laurent Retread
quer responder às novas expetativas dos utilizadores que procuram produtos
recauchutados fiáveis e acessíveis em todos os segmentos.
A marca Laurent Retread, que se caracteriza pela sua fiabilidade, qualidade e notoriedade,
distribuiu-se em 10 países da Europa. Empresa com mais de 62 anos de experiência e
savoir-faire, líder indiscutível do mercado europeu da recauchutagem em carcaças de
diversas marcas.
Os pneus recauchutados Laurent Retread fabricam-se com a tecnologia mais avançada
para cumprir os mais altos padrões de qualidade. Assim pois, os seus produtos beneficiam
de compostos de borracha especialmente selecionados para resistir ao desgaste e das
esculturas mais inovadoras. Os centros de produção Laurent Retread têm certificação de
qualidade ISO 9001-2008, meio-ambiental ISO 14001 e uma homologação ECE para os
processos de recauchutagem.
Atualmente, a Laurent Retread conta com um quadro de pessoal composto por mais de
800 pessoas, repartidas em duas fábricas em Avallon, França, e Orienburg, Alemanha.
Graças ao mesmo, a companhia é capaz de fabricar por dia mais de 1.800 unidades de
pneus de camião e de engenharia civil, assim como bandas pré-moldadas para outras
marcas de recauchutagem.
Desde o início, a Laurent Retread distinguiu-se por pôr ao serviço dos seus clientes os
conhecimentos dos seus técnicos, especialistas em recauchutagem, que verificam e
selecionam as carcaças, aconselhando os clientes. Além disso, dispõe de um Centro de
Atenção ao Cliente para gerir a recolha e entrega do produto com máxima flexibilidade. A
empresa oferece aos seus clientes a máxima fiabilidade, graças à exaustiva
rastreabilidade dos produtos durante todas as etapas do processo.
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A oferta da Laurent Retread está focada para a redução dos custos operacionais, com um
aconselhamento personalizado que permite às frotas encontrar as melhores soluções,
otimizando o consumo de bandas e carcaças para diminuir o custo quilométrico. Isto
consegue-se, entre outros meios, com a recauchutagem sucessiva da mesma carcaça em
função do tipo de utilização, que se realiza sobre 20 marcas diferentes.

Uma tecnologia para recauchutagem de fiabilidade demonstrada
A companhia utiliza as tecnologias mais avançadas para comercializar pneus
recauchutados que proporcionem as máximas performances. Deste modo, a tecnologia
RCL (Recauchutagem com banda Laurent Retread), com banda fria pré-moldada, permite
a fabricação das séries mais pequenas para responder a necessidades específicas,
garantindo uma recauchutagem de qualidade.
Com a tecnologia SEPL (Seção Alargada Pneu Laurent Retread), a companhia obtém
sempre um pneu com a máxima largura da banda de rolamento, independentemente da
carcaça, que oferece um maior rendimento quilométrico, graças a 15% adicional de
borracha, uma melhor aderência e uma melhor aparência.

Uma vasta oferta dimensional
Com um compromisso de renovação constante das suas gamas de esculturas, tanto para
o eixo motor como para os eixos de reboque, a Laurent Retread dispõe de uma extensa
oferta de dimensões que engloba todos os usos do transporte: longo curso, percursos
nacionais/regionais, obra, transporte de passageiros por estrada e urbano. Isto significa
que a oferta cobre 90% da procura de pneus recauchutados.
A marca Laurent Retread é uma aliada perfeita que se adapta às diferentes frotas em
complementos dos seus equipamentos em pneus novos para contribuir para a redução de
custos e acompanhar o transportador e as empresas de transporte em todas as suas
necessidades, sem esquecer o valor acrescentado que a marca fornece aos distribuidores
de pneus.
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Algumas metas atingidas pela Laurent Retread
1946: Fundação, por Léon Laurent, de uma estação de serviço com manutenção de
pneus.
1952: Nasce a sociedade "Pneu Laurent”.
1973: A MFPM passa a ser a principal acionista da Pneu Laurent.
1998-2003. Certificação ISO 9001, Certificação ISO 14001. Reorganização da
logística.
2004: Extensão da marca Pneu Laurent no mercado norte-europeu. Aquisição da
fábrica de Oranienburg (Berlim, Alemanha). Paragem da atividade de
recauchutagem
para pneus de ligeiro.
2007: O volume de negócio atinge pela primeira vez os 100 milhões de euros.
2010: Paragem da atividade de recauchutagem para os pneus de camioneta.
2014. Lançamento na Península Ibérica da marca Laurent Retread.

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Avda. de los Encuartes, 19
28760 Tres Cantos – Madrid – ESPANHA
Tel.: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293
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