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Acordo Riken e o Grupo Andrés  
A Riken assina um acordo para a distribuição dos seus pneus 
de camião na Península Ibérica com o Grupo Andrés 
A Riken e o Grupo Andrés chegaram a um acordo através do qual o grupo se torna no 
distribuidor oficial da gama de pneus de camião Riken para a Península Ibérica. 
Graças a esta parceria, serão ampliadas as facilidades para a distribuição em Espanha 
e Portugal dos produtos da marca, o que reverterá, por sua vez, num melhor serviço 
para os utilizadores. 

A Riken decidiu apostar na solidez, experiência e extensa rede do Grupo Andrés, grossista de 
referência e principal distribuidor independente do mercado peninsular, para distribuir os seus 
pneus de camião em Espanha e Portugal. Ao tornar-se no fornecedor oficial da Riken, o Grupo 
Andrés disporá de maior amplitude de oferta de pneus para camião graças à completa gama da 
Riken, desenvolvida para responder às necessidades de quem procura produtos fiáveis e 
acessíveis para todos os segmentos de utilização. 

Os pneus Riken beneficiam de uma avançada tecnologia e de uns recursos industriais que 
oferecem resultados demonstrados em toda a Europa. Graças à sua conceção e qualidade de 
fabricação, com carcaça radial metálica, são reesculturáveis e recauchutáveis. Fabricados na 
Europa, todas as dimensões da gama Riken cumprem as exigentes normativas e diretivas 
europeias. 

A gama de pneus Riken de camião articula-se em dois segmentos de utilização: ROADS, com a 
gama EXTENGO, para uma utilização em qualquer tipo de estrada para percursos de curta a 
longa distância; e ON/OFF, com a gama GRIPSTAR, para utilização mista, em estrada, obra e 
pedreira. A oferta dimensional é composta de 28 referências para jantes de 15, 17.5, 19.5 e 22.5 
polegadas, com pneus fiáveis e robustos que respondem às exigências e necessidades das 
empresas de transporte.  



 

 

 

Com uma experiência de mais de 30 anos no setor e uma carteira de mais de 10.000 clientes, o 
Grupo Andrés destaca pelo seu profissionalismo e savoir-faire, capaz de otimizar as suas 
entregas para chegar a qualquer profissional do setor no menor tempo possível. Atualmente, a 
sua rede logística e o seu potente e versátil B2B permitem ao Grupo Andrés gerir mais de 1.500 
encomendas diárias através do seu site, tanto de marcas premium, como quality ou budget. O 
seu site profissional atingiu em menos de quatro anos um milhão de encomendas, o que o situa 
como principal distribuidor on line da Península. 
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