
PNEUS 
OFF-ROAD

ATV’s

Mini Pneus

Ignorante Baby
Disponível nas medidas 
24-9x11 ou 24-8x12. Re-
comendado para UTV, 
ATV, Honda Fourtrax

Anormal
Medida 17/7.5x8 - Pneu 
desenvolvido para veloci-
dade em kart Cross, Mini 
Bugguies e carrinhos in-
fantis

Genius Park 2
Pneu de  18x8.5x8 - Ideal 
p/ carrinho elétrico ou de 
Golf. Excelente composto 
de borracha e estrutura 
reforçada, 4 lonas/cap 8 
lonas- 800k de capacida-
de de carga.

Desbravador
Pneu de quadriciclo 
18x8.5x8 Indicado para 
quadriciclo e mini qua-
driciclo e mini bugguies.

Eletric Road
Pneu de  18x8.5x8 - ideal p/ 
carrinho elétrico ou de Golf. 
Excelente composto de bor-
racha e estrutura reforçada, 
4 lonas/cap 8 lonas - 800k 
de capacidade de carga.

Kcross
Medida 17/7.5x8 - Modelo 
similar ao original do an-
tigo fapinha tipo concha. 
Consagrado no Kart Cross 
e campeão em várias pis-
tas. Para ser usado com 
câmara.

Desbravador 2
Ótimo pneu 22/10x10 no uso 
extremo ou condomínios em 
baixas velocidades. Alta du-
rabilidade e estrutura forte. 
Pode ser montado sem câ-
mara c/ roda apropriada.

Genius Park
Medida 155/50x8
Para mini Buguies e car-
rinho de parque de diver-
são. Alta durabilidade e 
estrutura forte. Para ser 
usado com câmara.

Kart Cross Plus
Medida 17/7.5x8 - Inspi-
rado no Kcross tem maior 
profundidade e do seu de-
senho e gomos maiores. 
Consagrado no Kart Cross 
e campeão em várias pis-
tas. Para ser usado com 
câmara.

Atendimento 
via Whatsapp
(15) 981820382

Baixe nosso 
Catálogo 
de Pneus 
Off-Road

Av. Dr. Armando Pannunzio, 1.409 
Sorocaba/SP - CEP 18050-000

(15) 3222.9222 -      (15) 98182.0382 
www.geniustyres.com.br
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Cada vez mais os veículos 4x4 estão evoluindo suspensão, 
potência, etc tudo para superar o que antes era impensável, e 
a Genius Tyres acompanha toda essa evolução, estamos  
sempre inovando nos desenhos de seus pneus e utilizando 

tecnologia a favor do desempenho no off-road. Por isso fabri-
camos pneus robustos e de alto desempenho, tração e contro-

le nos piores tipos de piso, terra, pedra, lama, erosões, etc. 

Genius Mascote
Medida 145/70x6 - Para 
mini quadriciclo, ótimo p/ 
deslocamento em condo-
mínios e em uso extremo. 
Tem a melhor estrutura 
e composto do mercado. 
Pode ser montado sem câ-
mara com roda apropriada.
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Sem Limites Genius 1000

Sem Fronteira

Cross e Super Cross1001

Sem Fronteira +

VersátilSem Fronteira +

NÃO É RECAPADO

RECAPADO A FRIO
Esse modelo pode ser produzido em 
carcaças á partir de 265 mm(10.5 pole-
gadas) de largura nominal até 285 mm 
(11.5 polegadas) em vários alturas.
Excelente no uso misto, com foco prin-
cipal no uso fora de estrada

RECAPADO A FRIO
Gomos com 25mm de profundidade. 
disponível em largura nominal de 
até 265 mm e real de 230mm.

RECAPADO A FRIO
Esse modelo pode ser produzido em car-
caças á partir de 265 mm(10.5 polegadas) 
de largura nominal até 285 mm (11.5 pole-
gadas) em vários alturas.
Excelente no uso misto, com foco princi-
pal no uso fora de estrada

RECAPADO A FRIO
É um modelo bem agressivo, ide-
al para quem tem dois jogos de 
pneus. 
Ótimo para provas de velocidade 
e pisos molhados como rallys, 
autocross, buggys, gaiolas e 4x4.
Este modelo pode ser produzido 
em medidas estreitas, e o mo-
delo Super Cross para medidas 
mais largas.Seu desenho é bi-
direcional, garantindo o mesmo 
desempenho de tração nos dois 
sentidos (frente e ré).

RECAPADO A FRIO
Sem dúvida um dos modelos mais vendi-
dos pela Genius Tyres a décadas.

Um desenho Mud terrain que realmente 
cumpre seu propósito de tração com lim-
peza do pneu a cada volta, diferente da 
maioria do mercado
Tem o maior numero de opções de largura 
e altura, podendo atender pneus desde 
190 mm até 315 mm de largura nominal.

RECAPADO A FRIO
Tração com centro continuo é garantia de su-
cesso neste modelo.
Diversas opções de largura que atendem 
pneus estreitos desde um pneu estreito de 
quadriciclo até um pneu largo da versão  
Genius Sem Fronteira Mais Bigger que pode 
reformar um pneu largo a partir de 285 mm ou 
12.5 polegadas.
Muito bom no uso extremo e razoável no deslo-
camento. Pode ser usado sem câmara.
Ótima opção para  ATV, UTV, Suzuki Vitara, Jimny, 
Samurai, gaiolas em geral e outros 4x4 maiores.

Disponível na medida

30/9,5x15

Modelo consagrado no recapado 
agora feito novo.
Muito bom no uso extremo e razoá-
vel no deslocamento.
Pode ser usado sem câmara.
Ótima opção para Suzuki Vitara, Jim-
ny, Samurai, gaiolas em geral e ou-
tros 4x4 leves.

RECAPADO 
Consulte medidas

NOVO - SEM RECAPE
35” e 37”x12.5 

nos aros 15, 16 e 17


