
O MAIS NOVO E AVANÇADO PNEU DE ULTRA ALTA
PERFORMANCE DE RUA

O novo ADVAN A052 foi desenvolvido para atender a 

paixão dos entusiastas do Motorsport por aderência 

extrema e altas velocidades, tanto no uso em pistas 

como nas ruas. A combinação da Tecnologia BluEarth 

e a experiência do Motorsport Yokohama nas corridas 

foram empregados para alcançar dirigibilidade 

precisa e aderência extrema em qualquer condição de 

pista, seja no seco ou no molhado, junpista, seja no seco ou no molhado, junto a eficiência 

de consumo de combustível para uso diário.

Adoção de perfil de blocos 
arredondados

Para controlar a pressão de contato de 
cada bloco. Tecnologia igual a do 
Advan Sport V105
Alcança ótimo desempenho em piso Alcança ótimo desempenho em piso 
molhado e estabilidade em alta 
velocidade.

Ranhuras de grande rigidez no ombro 
externo

Para expansão e eficiência da área de 
contato da banda de rodagem no lado 
externo de montagem
Proporcionando altíssima aderência 
em curvas.

Sulco estreito e reto

Posicionado na região que recebe 
grande pressão de contato em curvas
Dissipa eficientemente o calor gerado 
durante o uso, diminuindo o desgaste 
da banda.

Dois sulcos retos

Dois sulcos principais posicionados 
para o lado interno de montagem
Excelente estabilidade na direção
em linha reta e desempenho contra 
aquaplanagem.
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O Advan A052, pelo seu desempenho de alto nível e eficiência em consumo de combustível, é adequado a pessoa que 
deseja desfrutar da Alta Performance em uso esportivo como se fosse um piloto profissional, com a vantagem de utilizar 
o mesmo pneu para uso fora das pistas, nas ruas. Comparado ao pneu de categoria Semi-Slick Advan A048 de uso 
específico em pista (vedado uso nas ruas), está no mesmo patamar de performance (tempo de volta, aderência), com a 
vantagem de maior durabilidade e possibilidade de uso nas ruas. Em relação ao Advan Neova AD08R, está um degrau 
acima quanto a performance.
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