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Novos BFGoodrich Advantage All Season  
e BFGoodrich Advantage SUV All Season   

 
• Pneus para Todas as Estações especialmente concebidos para cobrir um muito 

amplo leque de veículos 
• Melhor aderência em qualquer situação climatérica, graças à nova tecnologia 

utilizada em ambos os pneus 
 

 
A BFGoodrich renova a sua gama de pneus para Todas as Estações com o 
lançamento dos novos BFGoodrich Advantage All Season e BFGoodrich Advantage 
SUV All Season. Estas duas novas incorporações permitem aos condutores não 
terem que preocupar-se com o clima ou com a mudança de estação, oferecendo 
segurança e controlo em caso de queda de neve repentina (e mesmo não tendo 
disponíveis correntes), ou de uma descida inesperada da temperatura, assim 
melhorando o prazer de conduzir durante todo o ano. 

O comportamento em estrada sobre piso molhado melhorou graças ao avançado 
desenho do piso, aplicado numa banda de rolamento com maior rigidez, o qual 
proporciona maior estabilidade em curva e em travagem. Os canais de largura 
progressiva e o desenho em forma de V favorecem o escoamento da água e a 
aderência. Também foi melhorada aderência sobre neve através da utilização de 
compostos de última geração.  

Os pneus BFGoodrich Advantage All Season e BFGoodrich Advantage SUV All 
Season oferecem uma excelente performance durante todo o ano, seja em piso 
molhado, seco ou coberto de neve. O BFGoodrich Advantage All Season oferece 
melhores prestações de travagem1 sobre piso molhado e seco do que a anterior 
geração de pneus All Season da BF Goodrich. Ambos contam com a certificação de 
inverno 3PMSF, que garante a mobilidade sobre estradas com neve. 

O novo BFGoodrich Advantage All Season está disponível em 73 medidas. O 
BFGoodrich Advantage SUV All Season conta com uma gama com 13 medidas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Simulações levadas a cabo internamente. Simulação em piso molhado realizada em janeiro de 2021, simulação em piso 
seco realizada em novembro de 2020, utilizando a medida 205/55R 16. O pneu BFGoodrich Advantage All-Season reduziu em 
1 metro a distância de travagem 80 km/h-20 km/h sobre piso molhado, e em 1,6 metros a distância de travagem 100-0 km/h 
sobre piso seco, face ao pneu BFGoodrich g-Grip All-Season 2. 
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Sobre a BFGoodrich® 
Com 150 anos de história, a BFGoodrich® oferece pneus de alta performance para os utilizadores 
que têm paixão pela condução. Combinando o conhecimento técnico com 45 anos de presença 
em competições desportivas, a BFGoodrich oferece pneus para una 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.pt 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 
Ronda de Poniente, 6  
28760 Tres Cantos – Madrid – ESPAÑA 
Tel: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293 
 
 


