Perfil
A Marangoni está presente no mercado global há mais de 70 anos, sendo a responsável pelo
desenvolvimento de muitas inovações que ajudaram a formar a história do segmento de
pneus no mundo, consolidando-se como referência global.

No Brasil, a Marangoni se instalou em Lagoa Santa, Minas Gerais, ao final da década de 1990.
De lá, distribui sua ampla gama de produtos para toda a América Latina.
A unidade brasileira é totalmente voltada para a reconstrução de pneus para ônibus e
caminhão, e conta com rede autorizada em diversos pontos do país. Atualmente, tem o foco
voltado para o atendimento do mercado interno, primando pela prestação de serviços
agregados a venda com entrega pontual e constância na qualidade.

Vista aérea da planta no Brasil
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Fachada do escritório administrativo no Brasil
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Nossas Marcas

A linha Blackline é produzida pelo exclusivo
sistema de anéis Ringtread, utilizando compostos
inovadores e que diminuem a quantidade de
petróleo na fabricação, atendendo às novas
exigências globais.
Blackline é um produto premium para um
mercado que preza pela qualidade, durabilidade e
o melhor resultado custo-benefício por quilômetro
rodado.
Menor consumo de combustíveis
Maior quilometragem

Maior aderência
Maior tração

Nossos Produtos › Banda de Rodagem

Anéis Ringtread
Os anéis Ringtread exclusivos da Marangoni são
projetados com uma conformação estrutural a
360º, o que permite a aderência total ao pneus.
Feitos sob medida, sem cortes ou ajustes, o anel
centraliza perfeitamente na carcaça, gerando
vantagens aos clientes, como maior economia de
combustível e mais segurança, recuperando a
qualidade de um pneu novo, com mais durabilidade
e menor custo.
A linha Ringtread possui uma gama completa de
desenhos para atender a qualquer tipo de
exigência.

Certificações

INMETRO
A Marangoni possui a certificação INMETRO
para as suas bandas de rodagem (Anéis
Ringtread e Banda Plana Unitread) e ligação.
Esta certificação tem significativa importância
para o segmento de reconstrução, garantindo
que a empresa esteja trabalhando em total
conformidade com os mais rigorosos padrões de
qualidade de produtos.

Certificações

ISO
Recentemente, a Marangoni obteve a
atualização de sua certificação quanto às
normas ISO 9001:2015 e 14001:2015,
atestando a solidez de seus processos e o
cuidado constante para com o alinhamento
aos melhores padrões mundiais em termos
de qualidade e meio ambiente.

