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Novos lançamentos da Riken
A Riken renova a sua oferta de camião e autocarro nas
dimensões mais vendidas do mercado
A marca Riken, distribuída na Península Ibérica pelo Grupo Andrés, apresentou
uma renovação do seu pneu EXTENGO, com a denominação EXTENGO 2, para
utilização na estrada (ROADS) para equipar os eixos de direção e motriz dos
principais camiões e autocarros. Estas novidades encontram-se disponíveis no
mercado desde o passado dia 1 de setembro.
A renovada oferta centra-se em quatro referências nas dimensões 295/80 R 22.5 e 315 R
22.5, com os modelos EXTENGO 2F, para o eixo de direção, e EXTENGO 2D, para o eixo
motriz.
Como parte do processo de renovação e desenvolvimento dos seus produtos, a Riken
lançou estes novos modelos cujas performances oferecem um alto nível de robustez e
fiabilidade. Cabe destacar também como melhoramento significativo, a nova conceção das
esculturas, que adota uma imagem mais em conformidade com as tendências atuais e
sempre sem perder de vista o aperfeiçoamento das principais performances, como a
otimização da forma de desgaste para aproveitar todo o potencial de borracha disponível
ou as suas qualidades de reesculturado e recauchutagem.
O novo EXTENGO 2 destaca também pelo aumento da polivalência invernal nos pneus
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para o eixo motriz. A marcação 3PMSF demonstra a capacidade do pneu para se
deslocar com neve.

Os pneus Riken beneficiam de uma avançada tecnologia e 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.
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3PMSF: 3 Pics Mountain Snow Flake. Pneu homologado em conformidade com o regulamento UN ECE R 117.

	
  

