Comunicado de Imprensa
A Infinity Tyres entra no mundo do Drift!!

No que diz respeito a recomendações de produto, não poderíamos esperar melhor: o uso de uma
determinada marca de pneus por uma Equipa de Drift diz tudo sobre a crença e a confiança depositadas
na qualidade da marca de pneus escolhida.
O “Drift” é uma técnica de condução e uma forma de desporto motorizado em que o piloto faz derrapar
intencionalmente os pneus traseiros nas curvas, mantendo o controlo do veículo e uma elevada
velocidade de saída. Durante a década de 1990, tornou-se um passatempo popular no Japão e inspirou
uma banda desenhada chamada “Initial D”, na qual o herói era um piloto que utilizava técnicas de drift.
Está agora a atingir grandes dimensões na Europa e uma das principais equipas europeias, a Moskou Drift
Team, tem utilizado pneus Infinity em diversas importantes competições de drift.

Recentemente, a equipa competiu na Bélgica, em Portugal e no famoso circuito de Nurburgring, na
Alemanha.
Poderá ver um videoclipe do evento português no YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=4dUYImZjN5Y.
Visite também o website da equipa: www.ales-team-drift.com.

A equipa utiliza os pneus High Performance Infinity INF-050, fornecidos pela Eurotyre. O director da
equipa, Michael van Seggelen, comentou: “Estamos muito gratos pelo apoio da Eurotyre e da Infinity Tyres
(Europe); os pneus são altamente fiáveis e aumentam o efeito de drift. Recomendamo-los para qualquer
experiência que exija um desempenho ultra-elevado dos pneus.”

Os INF-050 estão disponíveis em 20 tamanhos, estando programado o lançamento de 4 novos tamanhos
em 2010. Oferecem as seguintes características:


Padrão distintivo de elevado desempenho com prevenção de derrapagem lateral.



Disponível em tamanhos até 18 polegadas.



Desempenho superior em estradas molhadas e resistência ao “aquaplaning” graças a uma boa
drenagem.



A resistência ao desgaste do piso do pneu aumenta o tempo de vida útil do mesmo.



Tracção versátil para corridas no asfalto e todo-o-terreno.

Para obter mais informações sobre a Infinity Tyres, visite www.infinity-tyres.com ou ligue para o número
0044 208 200 2344.
Para obter mais informações sobre a Eurotyre, visite www.euro-tyre.com ou ligue para o número 0031 773
2028 20.

