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Nos mais de 50 anos de trajetória, a Rinaldi 
entende a necessidade de estimular, além do 
crescimento econômico local, o aprimoramento 
de processos para atender com mais eficiência e 
segurança às exigências e evoluções do mercado. 

Neste processo, a empresa localizada em Bento 
Gonçalves (RS) passou da produção de material de 
recauchutagem, em 1969, às câmaras de ar para 
linhas automotivas, transporte e industrial em 
1974. 

Já na década de 80, tal crescimento foi 
potencializado com a fabricação de pneus e 
câmaras de ar para linhas de motocicletas, 
agrícola, industrial e charretes. Um novo horizonte 
de possibilidades frente à qualidade e segurança 
tão desejadas por seus clientes e fornecedores. 

Hoje a Rinaldi conta com uma área de 35mil m², 
com a contribuição de 700 colaboradores no 
processamento de 800 toneladas de matérias-
primas ao mês. O que resulta na produção de 220 
mil câmaras de ar e 250 mil pneus. Desta forma, 
sua presença global consolida-se em mais de 
25 países, confirmando a liderança no mercado, 
principalmente, na reposição de pneus para 
motocicletas on e off-road. Afinal, o mundo roda 
com Rinaldi.



Linha Agrícola

Pneus de garra alta, com grande 
poder de tração e elevada 
capacidade de flutuação e 
autolimpeza.

RGA34

RGA36

EB35

Medidas: 6.00-12 e 6.00-14
Cap. carga: C
Pressão lbs/pol² min.: 6
Pressão lbs/pol² máx.: 32
Carga por pneu min.: 110
Carga por pneu máx.: 350
Câmara Rinaldi: 600-12 e GT14

Medida: 6-12
Cap. carga: B
Pressão lbs/pol² min.: 6
Pressão lbs/pol² máx.: 30
Carga por pneu min.: 110
Carga por pneu máx.: 225
Câmara Rinaldi: 5.00/6-12

PARA USO EM CHARRETE

Medida: 4.50-21
Cap. carga: B
Pressão lbs/pol² min.: 28
Pressão lbs/pol² máx.: 32
Carga por pneu min.: 315
Carga por pneu máx.: 360
Câmara Rinaldi: 4.50-21

Medida: 7.00-18
Cap. carga: C
Pressão lbs/pol² min.: 24
Pressão lbs/pol² máx.: 40
Carga por pneu min.: 570
Carga por pneu máx.: 795
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Linha Industrial

Pneus desenvolvidos para uso 
exclusivo em veículos não-
motorizados.

BS20

PS36

RI37

Medida: 3.00-8
Cap. carga: B
Pressão lbs/pol² máx.: 33
Carga por pneu máx.: 170 
Câmara Rinaldi: 2.50-8

Medida: 3.50-8
Cap. carga: B
Pressão lbs/pol² máx.: 33
Carga por pneu máx.: 240 
Câmara Rinaldi: 3.50-8

Medida: 2.50-8
Cap. carga: B
Pressão lbs/pol² máx.: 36
Carga por pneu máx.: 97.5kgf
Câmara Rinaldi: 2.50-8

Medida: 4.80/4.00-8
Cap. carga: B
Pressão lbs/pol² máx.: 70
Carga por pneu máx.: 435
Câmara Rinaldi: 4.00-8

Medida: 4.00-8
Cap. carga: B
Pressão lbs/pol² máx.: 33
Carga por pneu máx.: 270 
Câmara Rinaldi: 4.00-8
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