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EXCLUSIVO



SEWP 
SUPER EXTRA WOODLAND PREMIUM – LS2
 
CARACTERÍSTICAS

Alta resistência 
Robustez 

Ângulo de 45º

Perfil reforçado

Proteção da flange do aro

Parede lateral revestida com 
cinta de aço para maior 
resistência aos obstáculos 
do terreno.

Desenvolvido para suportar
 operações em terrenos 
mais dificeis .
Possui maior resistência.

O mais moderno pneu 
florestal do mercado.

SL1
 SUPER LOGGER-1– LS2

CARACTERÍSTICAS

Ângulo de 45º.

Tração superior

Proteção da flange do aro

Parede lateral revestida 
com cinta de aço para 
maior resistência aos 
obstáculos do terreno.

Design da carcaça 
desenvolvida com 
proteção de cinta de 
aço proporcionando 
maior durabilidade 
do pneu.

APLICAÇÃO “FORWARDER, HARVESTER 
E HEAVY LOG LOADERS “–
LS-2

CARACTERÍSTICAS

 Maior poder de tração

 Auto limpante

 Desenvolvido para 
grande circulação

 
Maior Robustez

 Parede lateral flexível e 
resistente de alta flutuação

 Carcaça reforçada com aço, 
proporcionando maior 
durabilidade do pneu.

FG FOREST GRIP
APLICAÇÃO “SKIDDER” LS-2

CARACTERÍSTICAS

Adequado para solos com 
maior compactação.

Alta resistência ao desgaste

Auto  limpante

Parede lateral com maior 
resistência

Carcaça reforçada com aço 
proporcionando maior 
durabilidade do pneu

FF X1  
FORESTY LORTATION X1 - HF-2 

CARACTERÍSTICAS

Desenvolvido para 
grande circulação

Melhor distribuição de 
peso sobre a área de 
contato do terreno.

Oferece menor dano para 
o solo e para a cultura

Auto limpante

Suporta deslizamento 
lateral

Carcaça reforçada com aço

Resistente a perfurações

Maior Durabilidade

Especialmente desenvolvido 
para linha de eixos tracionados

Auto poder de tração

FLOTATION FORESTRY 

LSMG-N 
LOG STOMPER METRIC GRIP – LS-2

Desenvolvido para 
grande circulação

Melhor distribuição de 
peso sobre a área de 
contato do terreno.

Oferece menor dano 
para o solo e para a 
cultura

Excelente poder de tração 

Suporta deslizamento 
lateral

Maior resistência a acidentes

Durabilidade

CARACTERÍSTICAS

Carcaça reforçada com aço 
proporcionando mais 
durabilidade do pneu

FLOTATION FORESTRY 

LSMG-T 
LOG STOMPER METRIC GRIP – LS-2

Desenvolvido para grande 
circulação

Melhor distribuição de peso 
sobre a área de contato 
do terreno

Oferece menor dano para 
o solo e para a cultura

Suporta deslizamento lateral

Maior resistência à acidentes

Excelente poder tração

Carcaça reforçada com aço 
proporcionando maior 
durabilidade do pneu

CARACTERÍSTICAS

SLF 
SUPER LOGGER FLOTATION – HF3
 

Desenvolvido para 
grande circulação

Melhor distribuição 
de peso sobre a área 
de contato do terreno

Menor dano ao solo 
e a cultura

Auto limpante

Excelente poder de tração

Suporta deslizamento 
lateral

Maior resistência a acidentes

Novo design

Carcaça reforçada com aço

CARACTERÍSTICAS

SU SXWP ULTRA 
 LS-3/HF4

CARACTERÍSTICAS

Ideal para aplicação em terrenos 
de baixo poder de tração

Design da carcaça com 
proteção de cinta de aço

Maior resistência a acidentes
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FF 
 FORESTY FLOTATION - HF-2

Desenvolvido para 
grande circulação

Melhor distribuição 
de peso sobre a área 
de contato do terreno.

 

Oferece menor dano 
para o solo e para a 
cultura.

Maior poder de tração

Melhor resistência 
a acidentes.

Design desenvolvido para 
melhor proteção do solo 
e durabilidade do pneu.

Carcaça reforçada 
com cinta de aço.

 
 

CARACTERÍSTICAS

FLOTATION FORESTRYSUPER EXTRA WOODLAND SUPER LOGGER

FLOTATION FORESTRY FLOTATION FORESTRY 

FLOTATION FORESTRY TERRA FLOTATION

TERRA FLOTATION
Desenvolvido para grande circulação

Excelente poder de tração


