
 
 

CEAT Specialty apresenta linha avançada de pneus agrícolas na LAMMA 2023 
 
Birmingham, Reino Unido (13 de janeiro de 2023): CEAT Specialty, fabricante líder de pneus, 
apresentou sua mais recente linha de pneus agrícolas, Yieldmax, Floatmax RT e Farmax R70 na 
LAMMA 2023, a maior feira agrícola e de máquinas do Reino Unido. O evento aconteceu no NEC 
Birmingham de 9 a 10 de janeiro de 2023. 
 
A linha de pneus agrícolas é projetada para atender às necessidades em constante mudança dos 
agricultores e ajudá-los a maximizar seus rendimentos e produtividade. A gama é projetada para 
fornecer máxima tração, estabilidade e durabilidade. 
 

A CEAT Specialty fez parceria com a Nordic Tires (distribuidora no Reino Unido) para exibir sua 
mais recente linha de pneus agrícolas na LAMMA 2023. "Na CEAT Specialty, estamos orgulhosos 
de exibir nossa linha de pneus inovadores e de alto desempenho na LAMMA deste ano. Nosso 
compromisso à qualidade é evidente em todos os pneus que produzimos e estamos 
entusiasmados em apresentar pneus de alto desempenho que garantem maior produtividade e 
eficiência a preços acessíveis ", disse o Sr. Amit Tolani, Diretor Executivo da CEAT Specialty. 
 
"Estamos muito satisfeitos por fazer parceria com a CEAT Specialty para o LAMMA 2023. 
Acreditamos que a gama de pneus avançados da CEAT é um divisor de águas para os 
agricultores no Reino Unido", disse Alan Lindsay, diretor administrativo da Nordic Tires (UK) 
Limited. 
  
Sobre o CEAT 
O CEAT foi fundado em 1924 em Turim, Itália. Hoje, é um dos principais fabricantes de pneus da 
Índia e os pneus CEAT são vendidos em mais de 115 países em todo o mundo. 
 
A marca chegou à Índia em 1958 e, posteriormente, passou a fazer parte do RPG Group. A RPG 
está entre as principais casas comerciais da Índia, com um faturamento de grupo de US$ 3,7 
bilhões. 
 
No segmento de especialidades, a CEAT fabrica pneus agrícolas, de mineração e terraplenagem, 
industriais e para equipamentos de construção, além de pneus de aplicações especiais fora de 
estrada. Para mais informações visite https://www.ceatspecialty.com/pt/ 
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