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Estrutura física de

183 mil m²
3.000
funcionários

fábricas que 
atendem

o mundo todo

Capacidade 
instalada de 

mais de 

19.000 
toneladas/mês

Centro Técnico 
e Centro de 

Pesquisa
e Tecnologia

13
Centros de 

distribuição
que atendem os 

5 continentes

A Vipal Borrachas é uma das principais fabricantes mundiais de produtos para 
reforma e reparos para pneus e câmaras de ar. Atualmente, mais de 90 países 
têm produtos Vipal Borrachas rodando pelas estradas, em todos os 
continentes.

Pneu reformado é tão seguro quanto o novo.

Reforma custa cerca de 60% menos.

O desempenho é igual ou superior.

Qualquer pneu pode ser reformado. 

A reforma é uma atividade sustentável,
pois evita o descarte prematuro do pneu. 

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO 
EM 47 ANOS 
DE REFORMAS DE PNEUS 
NO MUNDO TODO

POR QUE REFORMAR 
O PNEU EM VEZ DE 
COMPRAR UM NOVO?

Fábrica em Feira de Santana /BA – Brasil



composto de borracha de alta 
tecnologia

soluções para diversas 
aplicações, tipos de piso
e eixos de tração e livre

redução do impacto ambiental 
devido ao menor consumo de 
combustível

Bandas Eco: com ela, sua frota pode 
reduzir em até 10% o consumo 
de combustível dos veículos.

VL110LA VRT2 DV-RM
VLWDV-UM3B

O RQG é o mais abrangente programa de 
garantia em reforma de pneus do mercado. 
Nosso objetivo é proporcionar qualidade e 
segurança para prolongar ao máximo a vida útil 
do pneu. Por isso, além da reforma, os pneus com 
RQG também tem garantida a carcaça. Rodar 
seguro, rodar mais, rodar com você!

O selo 3PMSF atesta quando o pneu é indicado 
para condições severas de neve. Para obter essa 
qualificação, as bandas passaram por rigorosos 
testes, sendo reconhecidas pela certificação de 
acordo com a norma ECE R109.
A qualidade e a segurança da Vipal foram 
comprovadas pela certificação, onde algumas 
bandas obtiveram índices 70% superiores à 
aderência requerida.

Quando a neve é o desafio, 
conte com as bandas 
certificadas Vipal.

BANDAS ALPINE



A Vipal Borrachas conta com uma nova plataforma 
que permite controlar, medir e gerenciar os pneus 
da frota, realizando transações inerentes ao 
processo de manutenção e administração do pneu. 
Com um exclusivo módulo para frotas, é possível 
conferir o registro de todas as ações realizadas 
pelas empresas parceiras, como inspeções 
completas e análise de pilha de sucata. 

SOFTWARE EXCLUSIVO 
DE GESTÃO DE PNEUS

Através do Vipal Fleets, você consegue, também, calcular o CPK (Cost Per Kilometer) 
da sua frota facilitando na tomada de decisão de novas reformas ou controle de 
carcaças. 

$ 1.000,00 + 400,00

 220.000 km
$ 0,006/km

1ª 
REFORMA

CPK (pneu novo + reforma)

 km percorrido

$

km

FÓRMULA

$ 1.000,00

 110.000 km
$ 0,009/km

PNEU NOVO

$ 1.000,00 + 800,00

 330.000 km
$ 0,005/km

2ª 
REFORMA

CONFIRA OUTRAS FACILIDADES DA PLATAFORMA:

Controle
custo x km

Manutenção preventiva
de veículos

Controle do ciclo
de vida do pneu

Controle do gerenciamento 
de frota e inventário de pneus

Análise 
de sucata

Controle de
montagem/desmontagem

Teste de
rendimento

Análise dos
pneus da frota

www.vipal-eu.com
sales@vipal-eu.com
+34 963 259 510
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