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MS804S
Projetado para cargas pesadas e tempo de ciclos curtos
tipico de aplicações muito exigentes.
▪ Piso liso e suave associado ao composto resistente ao
corte e ao desgaste para resistência extrema às curvas
e maximização da vida útil do piso;
▪ Perfil extra largo e lateral reforçada para maior
estabilidade;
▪ Design multi esferas para suportar cargas extremas de
impacto e choque;
▪ Revestimento de alta qualidade que excelente
recauchutabilidade.

MS307

MS803
Projetado para cargas pesadas e longos tempos de ciclo
típicos de aplicações exigentes.
▪ Perfil extra largo e lateral reforçada para maior
estabilidade;
▪ Design multi esferas para suportar cargas extremas de
impacto e choque;
▪ Padrões de piso projetados para maximizar a vida útil;
▪ Composto resistente ao corte e aos desgaste;
▪ Revestimento de alta qualidade permintindo uma
excelente recauchutabilidade.

Aplicações:

MS801
Projetado para uso em várias aplicações, o MS801
oferece excelente tração e proteção contra furos, bem
como melhor estabilidade.
▪ Perfil extra largo e lateral reforçada para maior
estabilidade;

▪ Possui máxima resistência a perfuração sob o piso
grosso;

▪ Design de piso industrial auto-limpante proporciona
excelente tração;

▪ Composto resistente ao uso e ao corte.
Aplicações:

Pneu Radial Portuário projetado para cargas pesadas
e longos tempos de ciclo típicos de aplicações exigentes.
▪ Radial fabricado para serviços pesados de movimentação
de containers;
▪ Parede lateral reforçada e ampla para maior estabilidade no
perfil do piso;

▪ Padrões de piso projetados para reduzir a geração de calor;
▪ Composto especial do piso feito especificamente para
aplicações industriais resistentes ao corte e ao desgaste.

MS804
Projetado para cargas pesadas e longos tempos de ciclo
típicos de aplicações exigentes.
▪ Perfil extra largo e lateral reforçada para maior
estabilidade;
▪ Design multi esferas para suportar cargas extremas de
impacto e choque;
▪ Padrão de piso projetados para maximizar a vida útil.
▪ Composto resistente ao corte e ao desgaste;
▪ Revestimento de alta qualidade que permite excelente
recauchutabilidade.

NOVA ODESSA/SP - 19 3476.3477 / 3498.2706
SANTOS/SP -13 3222.8004
SÃO PAULO/SP - 11 2093.8004

BETIM/MG - 31 3597.8004
SERRA/ES - 21 3189.9700
CURITIBA/PR - 41 3229.8004

ITAJAI/SC - 47 3083.4488
GOIÂNIA/GO - 62 3092.8004
RIO DE JANEIRO/RJ - 21 3189.9700
ANANINDEUA/PA - 91 3724.4898WWW.COMERCIALRODRIGUES.COM /Comercial-Rodrigues-Pneus-Esteiras

MS407
Pneu Radial Portuário projetado para cargas pesadas e
tempos de ciclo curtos típicos de aplicações exigentes.
▪ Radial fabricado para serviços pesados de
movimentação de containers;
▪ Parede lateral reforçada e ampla para maior
estabilidade no perfil do piso;
▪ Padrões de piso com profundidade extra, projetado
para maximizar a vida útil;
▪ Composto especial do piso feito especificamente para
aplicação industrial;

▪ Resistente ao corte e aos desgate.
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