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Conceito

Reconstruir pneus de caminhões e ônibus com processos e materiais de tecnologia avançada, com a mesma
performance e qualidade do pneu novo.

A Pirelli conta com uma linha completa de pré-moldados, obedecendo sempre a originalidade dos desenhos
dos pneus Pirelli.

Vantagens NOVATECK

Garantia

Critérios da reforma e garantia Novateck no mercado:

Primeira Reconstrução

• A carcaça deve ser Pirelli que ainda não tenha sido reformada.
• Apresentar banda de rodagem, talões e flancos em perfeitas condições.
• Apresentar no máximo duas perfurações de 8mm distanciadas à 90º já escareados.
• Apresentar sobra de RBR (Resíduo de Banda de Rodagem) mínimo de 1.0mm.
• Ter no máximo dois anos da data de fabricação (DOT).
• Ter matrícula e DOT visíveis e íntegros.

Segunda Reconstrução

• Deverá seguir as especificações técnicas com relação ao bom estado da carcaça definido para a 1ª
reconstrução.

• Só terá garantia quando foi também garantido na 1ª reforma.
• Não apresentar ou receber nenhum conserto de qualquer dimensão.

Principais condições técnicas que excluem os pneus de garantia

• Envelhecimento natural da borracha.
• Fadiga causada por sobrecarga ou baixa pressão.
• Ebonitização nos talões causado por superaquecimento e rachadura circunferencial.
• Avarias acidentais maiores que os tolerados pelas normas brasileiras.
• No caso de primeira reconstrução não poderá ter mais que dois consertos.
• No caso de segunda reconstrução a carcaça não poderá ter nenhum conserto.
• Descolamento em qualquer das regiões do pneu.
• Cinturas expostas em função de desgaste excessivo da banda.
• Apresentar picotamento excessivo e oxidação na banda de rodagem.
• Apresentar Canaletas e extração de cinturas.

Banda Original

Através do software utilizado no desenvolvimento do pneu novo a Pirelli alcança a melhor opção de banda
que deverá ser produzida para obter a perfeita relação de compatibilidade com o desenho original.

Assim consideramos a banda Novateck como sendo a peça original na hora de reconstruir um pneu Pirelli.

Essa igualdade é conseguida através dos pontos abaixo:

• Especificação de composto Pirelli.
• Dimensionamento equivalente ao pneu novo.
• Peso adequado às características do segmento.

Novateck (Tecnologia Pirelli)
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na Promoção
Compre e Concorra
lona 10x4

Ganhador da lona
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Há 61 anos a Steffen Pneus está a
serviço da comunidade regional.
Neste momento, queremos desejar a
intenção de que o melhor aconteça.
Acreditamos no potencial que cada
cliente e amigo possui, para construir-
mos um caminho significativo que per-
mita florescer.
Que 2018 seja um ano recorde em um
marco de crescimento!
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Pedro João Steffen - Gerente Administra-
tivo da Steffen Pneus, Flavio Bettiol Jr. -
Gerente de Negócios e Flavio Aiolfi - Con-
sultor Técnico/Comercial do Grupo Unique

Pedro João Steffen, Ivanir Canevese –
Gerente Regional Sul e Sidnei Arlei
Begossi – Consultor Comercial da
Borrachas Vipal

Leao Evandro  Rafael – Gerente Comercial
- Pirelli e Pedro João Steffen

Steffen Pneus traça metas e diretrizes para 2018 juntamente
com seus fornecedores em reuniões realizadas neste início
de 2018
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Treinamentos e programas de
valorização de talentos
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Manter uma gestão treinada em busca
de resultados é uma constante preo-
cupação da Steffen Pneus. A empre-
sa conta com a instrutora e psicóloga
Claudia Schulz para identificar talentos
neste programa.

Atendendo ao cronograma de atividades da
gestão da saúde ocupacional, a  empresa
realiza Treinamento Sobre o Uso de EPIS,
ministrado pelo Técnico de Segurança da
UNIMED, Bruno Bogler Aimi.

Programas desenvolvidos
beneficiando sua equipe

A Steffen Pneus mantem
programas para valorizar e desenvolver sua equipe:

1) Programa de Valorização de Talentos: o programa contempla anual-
mente todos os funcionários que completam durante o ano cinco, dez, 15,
20, 25, 30 ou sendo a cada 5 anos de empresa o funcionário é agraciado com
uma viagem de turismo com um acompanhante.

2) Programa Funcionário Destaque:

CRITÉRIOS
TODOS OS FUNCIONARIOS RECEBERÃO UMA PONTUAÇÃO DE 1 A 10 NOS
ITENS DE AVALIAÇÃO
OS FUNCIONÁRIOS COM MAIOR PONTUAÇÃO ou sendo 1º 2º e 3º serão
agraciados com um almoço juntamente com acompanhante.
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DE 27 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2018 EM SANTA ROSA/RS
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Reforma
de pneus
agrícolas
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Novo equipamento
para realizar o
alinhamento de
carros e
camionetas, agora
em 3D!
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Rodovia RS 344, 1095

(55) 3512-5711

steffen@steffenpneus.com.br

Santa Rosa

Av. David Jose Martins, 673

(55) 3333-0900

ijui@steffenpneus.com.br

Ijuí

Rodovia BR 471, km 56

(51) 3715-6766

santacruz@steffenpneus.com.br

Santa Cruz do Sul
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