
Esta linha de pneus foi criada para os pilotos mais 
radicais do off-road, são pneus com uma “pegada” 
de alto desempenho para trilhas realmente 
pesadas (extreme) e competições. Oferece 
boa durabilidade, mas seu foco principal é o 
desempenho e resistência.

OGRO
O nome já diz 

que o desenho foi 
concebido para levar 
a tração de qualquer 

veículo ao máximo,  
com cravos laterais 

que aumentam 
ainda mais seu 

desempenho em 
atoleiros fundos, 

facões e também 
reforçam a lateral 

do pneu contra cortes causados por galhos e 
pedras pontiagudas. 

Modelo 60mm (Profundidade dos sulcos) 
Pneu desenvolvido para  uso extremo em off-
road, fabricado pelo processo de recape a frio, 
vulcanizado em autoclaves.

Modelo 35mm (Profundidade dos sulcos)
Pneu desenvolvido para uso extremo em off-
road, fabricado pelo processo de recape a frio, 
vulcanizado em autoclaves.

TABELA DE MEDIDAS DISPONÍVEIS:
 Medida da carcaça Medida final do pneu

Aro 15
 225/70r15 28/9r15
 225/75r15  29/9r15
 235/75r15  30/9r15
 255/75r15 ou 265/70r15  31/10.5r15
 31/10.5r15  32/11,5r15
 32/10.5r15 33/11.5r15
 33/10.5r15  34/11.5r15
 35/12.5r15  36/13r15
 Carcaça nova Genius Tyres  34/12X15

Aro 16
 225/70r16  28/9r16
 225/75r16  29/9r16
 235/70r16  30/9r16
 265/70r16  31/10.5r16
 265/75r16  33/11.5r16
 285/75r16  35/12r16
 295/75r16  36/13r16
 315/75r16  37/13r16

Aro 17
 225/70r17  28/9r17
 235/70r17  30/9r17
 265/65r17  32/10.5r17
 265/70r17  33/10.5r17
 285/75r17  35/12r17
 315/70r17 ou 35/12.5r17  37/13r17
 37/12.5r17  39/13r17
 Carcaça nova Genius Tyres   41.5x13.5xr17
 Carcaça nova Genius Tyres   45x13.5xr17

Além dessas medidas podemos ainda 
reformar várias carcaças grandes existente no 
mercado com esse desenho. Consulte nosso 
departamento de vendas.

Modelo 40mm (Profundidade dos sulcos)
Pneu desenvolvido para  uso extremo em off-
road, fabricado pelo processo de recape a frio, 
vulcanizado em autoclaves.

TABELA DE MEDIDAS DISPONÍVEIS:
 Medida da carcaça Medida final do pneu

Aro 17
 Carcaça nova Genius Tyres  42x13.5x17
 Carcaça nova Genius Tyres  45x13.5x17

Além dessas medidas podemos ainda 
reformar várias carcaças grandes existente  
no mercado com esse desenho. Consulte 
nosso departamento de vendas.

TABELA DE MEDIDAS DISPONÍVEIS:
 Medida da carcaça Medida final do pneu

Aro 17
 Carcaça nova Genius Tyres  43x15xr17
 Carcaça nova Genius Tyres  47x15xr17

Além dessas medidas podemos ainda 
reformar várias carcaças grandes existente no 
mercado com esse desenho. Consulte nosso 
departamento de vendas.

A Família Genius Ignorante
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TABELA DE MEDIDAS DISPONÍVEIS:

TABELA DE MEDIDAS DISPONÍVEIS:

Aros 15 e 17

Aros 15, 16 e 17

40x15xr15
40x15xr17

• 35x12,5R15 • 37x12,5R15
• 35x12,5R16 • 37x12,5R16
• 35x12,5R17 • 37x12,5R17

• Um pneu mais leve que exige menos do 
conjunto mecânico.

• Desenho aprimorado com cravos  redimensio-
nados, o desenho lateral é incorporado ao de-
senho central tudo em um único processo de 
fabricação.

• O quesito design merece destaque, é um pneu 
com acabamento impecável com visual muito 
arrojado. Acrescenta muito estilo ao veículo.

• É excelente no uso extremo, com  ótimos 
resultados em competições no Brasil e no 
exterior.

IGNORANTE 5

Este é um pneu que 
tem um processo de 

fabricação diferenciado, 
apesar de utilizarmos a 
recapagem, ela é feita 

em uma carcaça de 
pneu nova fabricada 

pela Genius Tyres, ou 
seja, pneu e banda são 

novos e montados por re-
capagem pela Genius Tyres.

Seguindo o estilo IGNORANTE, o modelo 5 é 
um pneu totalmente pensado para uso extremo, 
sua banda tem um desenho com centro fechado 
que melhora o deslocamento em baixas veloci-
dades nos deslocamentos no asfalto.

As carcaças novas são muito flexíveis e apro-
priadas para esse processo.

GENIUS  
VERSÁTIL

A Genius Tyres 
americana investiu 

na fabricação de 
um pneu totalmente 
NOVO  (sem o 

antigo processo de 
recapamento) com 

desenho do modelo 
VERSÁTIL que já é 

consagrado no Brasil. 
 
Essa estratégia foi adotada para aumentar a 
qualidade dos pneus e otimizar a logística de 
exportação para outros países na Europa e 
América do Sul.
 
Com muito orgulho trazemos ao mercado off-
road um pneu robusto, equilibrado que garante 
um rodar macio e sem trepidações no asfalto 
com grande poder de tração e controle nas 
trilhas  leves, médias e pesadas.
 
Sua estrutura é composta por 6 lonas e a borracha 
tem composto que proporciona durabilidade.
 
Vale ressaltar que mesmo assim, trata-se de um 
pneu feito para o off-road, e nos percursos em 
asfalto deve-se rodar em baixas velocidades por 
motivos de segurança.

O Ignorante 5 também pode ser construído em 
outras medidas, podemos ainda reformar várias 
carcaças grandes existente no mercado com 
esse desenho.

TABELA DE MEDIDAS DISPONÍVEIS:
Aros 15 e 17
36x12.5xr15 
42.5x15xr17
46x15xr17

Esta linha de pneu é  sucesso em 12 países:
Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, 
Equador, Colômbia, Venezuela, Indonésia, 
Estados Unidos (USA), Canadá, Barbados, 
Porto Rico e Índia

IGNORANTE 2

Com sua tração 
extrema ele é um 

pneu off-road, 
perfeito para os 

maiores desafios, 
feito com cravos 
sutilmente mais 

baixos, com 3,5 cm 
de profundidade, 

oferece desempenho 
bem aceitável (para 

veículos off-road) no asfalto em pequenos 
trechos com baixa velocidade, oferece relativo 
conforto se considerarmos que trata-se de um 
pneu para uso extremo, por ser feito com uma 
banda mais estreita tornou-se um pneu mais 
fino, leve e ágil.

A “pegada” lateral continua forte ajudando muito 
em situações críticas. Modelo bidirecional, não 
importando o sentido de rotação, ele traciona 
bem nos dois sentidos. Fabricado pelo processo 
de recape a frio e vulcanizado em autoclaves.

IGNORANTE 3

Seguindo a linha de 
sucesso Ignorante, 
a versão 3 evoluiu 

trazendo ainda mais 
desempenho no off-road. 
Fabricado pelo processo  
de recape a frio e, vulca-

nizado em autoclaves.

Destaques para esta versão:
A - Pontos de tração foram invertidos, agora não 
estão mais lado a lado, isso melhora a tração 
em situações extremas e no deslocamento.

B - Pequenas ventosas, em forma de cones 
invertidos, que ajudam na aderência, mantém 
a borracha mais ventilada e ainda auxiliam no 
processo de vulcanização. 

C- Os gomos  laterais são incorporados a 
banda pré moldada, com um design melhorado, 
garante maior precisão na distribuição do peso 
do conjunto oferecendo melhor desempenho em 
trilhas extremas. 

D - Com cravos de 4 cm de altura eleva seu 
poder de tração, dissipação de lama absoluta 
e garante muito mais controle de direção em 
atoleiros e lama. 

E - Seu centro fechado melhora a rodagem 
durante deslocamentos em asfalto

Sem dúvidas é uma ótima opção para veículos 
4x4 em trilhas pesadas.

Seu desenho é bidirecional, garantindo o mesmo de-
sempenho de tração nos dois sentidos (frente e ré).

IGNORANTE 4

Este é o único pneu para 
uso extremo fabricado 

NOVO no Brasil, 
exatamente isso! Ele é 

fabricado sem o processo 
de recape, o pneu é 

prensado e vulcanizado 
da mesma forma que as 

marcas multinacionais 
mais conhecidas fazem.

Estamos sempre investindo em novas tecnologias, 
pois acreditamos no off-road nacional!

A Genius Tyres encara os desafios do 
off-road há mais de 20 anos, pioneira 

no mercado em diversos momentos de 
sua história, sempre focou neste seg-

mento, investindo em tecnologia  
como ferramenta para obter desempe-

nho e durabilidade em seus pneus.

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

www.geniustyres.com.br

Se fosse fácil, qualquer um chegava.

Fone: (15) 3222-9222 

• Tem bom desem-
penho na trilha e é 
superior a qualquer 
fronteira antigo.

• Banda pré moldada 
na lateral que ajuda 
no desempenho da 
tração.

• Modelo bidirecional  
(tração nos dois sen-
tidos)

• Nesta versão o pneu 
oferece um bom de-
sempenho na trilha e 
mais equilíbrio no uso 
em asfalto graças ao 
centro fechado 

• Banda pré moldada 
na lateral que ajuda no 
desempenho da tração.

• Modelo bidirecional  
(tração nos dois senti-
dos)

• Para uso misto em 
veículos 4x4 ou 4x2

• Seu desenho é bidi-
recional, garantindo o 
mesmo desempenho 
de tração nos dois 
sentidos (frente e ré)

• Com rodar macio este 
pneu garante conforto 
e bom desempenho 
no asfalto.

• Ótimo para provas 
de velocidade e pisos 
molhados como rallys, 
autocross, buggys, 
gaiolas e 4x4.

• Seu desenho é bidi-
recional, garantindo o 
mesmo desempenho 
de tração nos dois  
sentidos (frente e ré).

• Ótimo para provas de  
velocidade e pisos 
molhados como rallys, 
autocross, buggys, 
gaiolas e 4x4.

• Seu desenho é bidi-
recional, garantindo o 
mesmo desempenho 
de tração nos dois 
sentidos (frente e ré).

• Conforto no asfalto sem 
abrir mão do desempe-
nho em trilhas médias 
ou pesadas

• Centro fechado e cravos 
de média altura este mo-
delo oferece exatamente 
o melhor rendimento em 
todos os pisos

• Cravos laterais ajudam 
nas situações extremas

• Boa dissipação que ga-
rante tração contínua.

Os pneus Genius Tyres sempre tem como foco principal o de-
sempenho em percursos fora de estrada como trilhas leves, 

médias, radicais, e extremas estradas rurais, por isso SEMPRE re-
comendamos a utilização em baixa velocidade no asfalto e alguns 
fatores como balanceamento podem não atingir 100% do ideal, 
mas costumam chegar bem próximo deste valor.

• Perfeito para o fora 
de estrada com velo-
cidade, competições 
como Rallys e Raids

• Rodar suave em des-
locamentos no asfalto. 

• Gomos com 25mm
• Ótima dissipação de 

barro

GENIUS 1000

GENIUS SEM FRONTEIRA

GENIUS SEM FRONTEIRA MAIS

GENIUS SEM LIMITES

Entenda mais so-
bre o processo de 
RECAPE A FRIO, 
assista o vídeo ao 
lado onde o Geninho 
explica mais sobre 
este assunto.

Neste vídeo o Geni-
nho explica mais de-
talhes sobre o pneu 
IGNORANTE 4, uma 
exclusividade Ge-
nius Tyres.

RECAPE A FRIO 
VOCÊ NÃO 
CONHECE MUITO  
S O B R E  ESTE 
P R O C E S S O ? ?

PNEU NOVO
Saiba mais sobre o 
único pneu para uso 
extremo fabricado 
como novo  no Brasil.

VÍDEOS

• Bom desempenho no 
asfalto 

• Alto desempenho em 
percursos de lama e 
pedra 

• Resistente e durável 
• Exclusivo acabamento 

arredondado na 
base dos gomos que 
aumenta a dissipação 
de lama

GENIUS VERSÁTIL

GENIUS 1001

GENIUS CROSS

GENIUS SUPERCROSS

VERSÃO RECAPADO A FRIO.

http://www.geniustyres.com.br
https://api.whatsapp.com/send?1=ptBR&phone=5515981820382
https://www.geniustyres.com.br
https://www.instagram.com/geniustyres/
https://www.facebook.com/Geniustyresglobal/
https://www.youtube.com/user/GeniusTyres
https://g.page/GeniusTyres?share
https://www.geniustyres.com.br
https://www.instagram.com/tv/CMuM3PMltDQ/
https://www.instagram.com/tv/CK6b11QlBMC/

