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BFGoodrich ACTIVAN 4S: o novo pneu All Season  
da BFGoodrich para veículos comerciais ligeiros  

 
• Um pneu All Season que oferece segurança e aderência durante todo o ano 
• Agilidade e poupança para os profissionais, com um jogo de pneus para todo o 

ano 
• Controlo do veículo em todo o tipo de terrenos 

 
 
Desde 1 de fevereiro, a BFGoodrich comercializa um novo pneu All Season para veículos 
comerciais ligeiros, o BFGoodrich ACTIVAN 4S. Um pneu que responde na perfeição às 
expectativas dos profissionais que procuram segurança, agilidade e poupança de tempo. 
 
O BFGoodrich ACTIVAN 4S permite aos condutores usufruírem de uma maior 
segurança em estrada durante todo o ano. Este pneu All Season oferece uma excelente 
performance em piso molhado, com um nível de classe B na etiquetagem europeia; 
também conta com a certificação 3PMSF para a mobilidade ma neve.  
 
Os pneus All Season soão uma ótima solução para o segmento dos pequenos furgões, ao 
oferecerem a polivalência de utilização procurada pelos utilizadores nos diferentes ofícios 
que fazem uso deste tipo de veículo. Uma polivalência não só em termos do tipo de 
terreno por onde circulam, mas também para poderem fazer frente aos diferentes tipos 
de condições climatéricas e, inclusivamente, circularem sobre neve.  
 
O BFGoodrich ACTIVAN 4S destaca-se pela sua eficiência, independentemente das 
condições climatéricas, sem n que seja necessário substituir os pneus nas regiões com 
invernos severos. Por isso, estes pneus oferecem aos condutores uma maior 
tranquilidade e uma verdadeira poupança de tempo.  
 
Em termos da estrutura do pneu, cumpre destacar:  
 

ü Um desenho direcional, com largos canais interconectados, para um melhor 
escoamento da água 

ü Grande quantidade de lamelas orientadas nos tacos, para aderência em piso 
molhado e sobre neve 

ü Ombros com tacos robustos e largos recortes, para resistir aos choques contra 
os bordos e oferecer, ao mesmo tempo, uma boa motricidade na lama e sobre 
neve 

 
Disponível em 18 medidas, para jantes de 15 e 16 polegadas, o novo pneu BFGoodrich 
ACTIVAN 4S cobre, atualmente, 85% das vendas de pneus para veículos comerciais 
ligeiros. Até 2023, a gama será complementada com mais medidas, para jante de 17". 
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Sobre a BGoodrich® 
Com 150 anos de história, a BFGoodrich® oferece pneus de alta performance para os utilizadores que têm a 
paixão pela condução. Combinando o conhecimento técnico com 45 anos de presença em competições 
desportivas, a BFGoodrich oferece pneus para uma ampla variedade de experiências, desde a condução 
diária à utilização off-road ou em circuito, com um lema comum: a performance extrema. Para mais 
informação: www.bfgoodrich.es. 
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