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Společnost Mitas rozšiřuje řadu TERRA FORCE-R 
o další velikosti pro velké motocykly pro 
dobrodružství 
 
Kranj, 1. říjen 2018 – Mitas, součást skupiny Trelleborg, doplňuje do své 

řady TERRA FORCE-R nové velikosti. Návštěvníci letošního veletrhu 

Intermot v Kolíně nad Rýnem budou mít možnost vidět tyto nové velikosti, 

vystavovat se budou ve dnech od 2. do 7. října 2018, v hale 6, na stánku D-

049. 

 

Pneumatiky Mitas TERRA FORCE-R ve velikostech 120/70ZR19 a 

170/60ZR17 jsou určeny speciálně pro velké motocykly pro dobrodružství. 

Zadní pneumatika (170/60ZR17) představuje zcela novou technologii Mitas 

s názvem MCTT (Multi Compound Tread Technology – technologie 

vícesložkového běhounu), s různými sloučeninami – obsahuje pokročilé 

elastomery, jako je například S-SBR, vysoce aktivní plniva a oxid křemičitý 

na střední části a ramenech pneumatiky. S technologií MCTT zajišťuje 

střední běhoun zvýšený počet najetých kilometrů a rameno běhounu 

zajišťuje vynikající přilnavost ve velkých náklonech.  

 

Toto odlišné rozložení sloučenin nabízí jezdcům optimální a bezpečný 

zážitek z jízdy za všech podmínek, včetně optimálního vyváženého 

opotřebení po celou dobu životnosti pneumatiky.  

 

Kombinace dezénu běhounu TERRA FORCE-R a speciálně vyvinutých 

sloučenin přináší jezdcům vynikající výkon, jelikož obě pneumatiky – přední 

i zadní – pracují společně v dokonalém souladu. 

 

Ksenija Bitenc, ředitelka výrobní oblasti motocyklových pneumatik a duší 

Mitas, říká: „Díky doplnění řady TERRA FORCE-R můžeme poskytnout 

více silničních dezénů běhounů pro rostoucí segment velkých motocyklů 

pro dobrodružství.” Vzhledem k vyšší orientaci na silnici zajišťuje nový 

dezén běhounů skvělejší jízdní vlastnosti na asfaltu a větší jistotu v lehkém 

offroad terénu.  
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Ksenija Bitenc uzavírá: „Kromě výše uvedených rozměrů bude v prvním 

čtvrtletí roku 2019 zahájena výroba nové velikosti 150/70R18. Po doplnění 

těchto tří nových rozměrů bude řada TERRA FORCE-R nabízet celkem 11 

velikostí.“ 

 

 

Rozměry pneumatik 

Přední 
100/90-19 57H TL Dostupné 
110/80R19 59V TL Dostupné 
120/70ZR19 60W TL  K dostání od listopadu 2018 
90/90-21 54H TL Dostupné 
90/90-21 54V TL Dostupné 
 

Zadní 
120/90-17 64H TL Dostupné 
130/80-17 65H TL Dostupné 
140/80R17 69V TL Dostupné 
150/70R17 69V TL Dostupné 
150/70R18 70V TL  K dostání od Q1 2019 
170/60ZR17 72W TL  K dostání od listopadu 2018 
 

Více informací o pneumatikách Mitas TERRA FORCE-R a dalších 

produktech najdete na www.mitas-moto.com.  

 
Společnost Mitas, která je součástí Trelleborg Group, je jedním z předních evropských 
výrobců pneumatik pro zemědělské stroje, stavební vozidla, motocykly, jízdní kola a jiné 
speciální segmenty. Mitas vyrábí a prodává pneumatiky pod značkou Mitas a Cultor. Mitas 
má výrobní závody v Česku, Srbsku, Slovinsku a USA a dále disponuje globální prodejní a 
distribuční sítí. 
www.mitas-tyres.com 
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