
 
 
 

ESPECIALIDADE CEAT ADICIONA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE AG RADIAIS 
 
Mumbai, Índia (12 de dezembro de 2022) – A CEAT Specialty aumentou sua capacidade de 
produção de pneus radiais agrícolas em 50% este ano para atender à crescente demanda por 
seus pneus radiais agrícolas em todo o mundo. Além disso, a empresa planeja aumentar sua 
capacidade de produção de radiais agrícolas em 55 toneladas por dia nos próximos 2 anos. 
 
O CEAT recebeu o prestigioso Prêmio Deming de Gestão da Qualidade Total (TQM), um dos 
prêmios de qualidade mais respeitados do mundo. Sua fábrica em Ambernath (perto de 
Mumbai), na Índia, é uma das fábricas de pneus radiais agrícolas mais avançadas do mundo. 
 
“Investimos em tecnologias de fabricação de classe mundial e nos melhores talentos para 
projetar pneus agrícolas CEAT”, disse o diretor executivo de especialidades da CEAT, Amit 
Tolani. “Portanto, é muito gratificante ver a forte demanda por nossos produtos desde que 
entramos no mercado global há cinco anos.” 
 
Além do crescimento da participação de mercado no mercado de reposição de pneus agrícolas, 
a CEAT Specialty também está fazendo incursões significativas nos principais OEMs em todo o 
mundo, principalmente AGCO, CNH, John Deere e JCB. Tolani disse que a CEAT está trabalhando 
para ganhar equipamentos OE no mercado internacional. 
 
“A CEAT está em uma boa posição com os agricultores que lidam com altos custos de insumos, 
mas ainda exigem as mais recentes tecnologias de pneus agrícolas”, disse Tolani. “Podemos 
fornecer tecnologias aos agricultores, como pneus VF e IF, a preços acessíveis, para permitir que 
reduzam os custos operacionais gerais da fazenda.” 
 
A gama de pneus agrícolas FARMAX, TORQUEMAX e SPRAYMAX da CEAT tornou-se muito 
popular em todo o mundo. 
 
 

Sobre o CEAT 
 
O CEAT foi fundado em 1924 em Turim, Itália. Hoje, é um dos principais fabricantes de pneus da 
Índia fabricantes, 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. 
 

https://www.ceatspecialty.com/pt/product/agriculture-tyres/farmax-r65/
https://www.ceatspecialty.com/pt/product/agriculture-tyres/torquemax/
https://www.ceatspecialty.com/pt/product/agriculture-tyres/spraymax/


No segmento de especialidades, a CEAT fabrica pneus agrícolas, de mineração e terraplenagem, 
industriais e para equipamentos de construção, além de pneus off-road de aplicações especiais. 
Para mais informações, visite https://www.ceatspecialty.com/ 
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