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A Mitas amplia a gama TERRA FORCE-R com 
tamanhos adicionais para grandes motociclos de 
aventura 
 
Kranj, 1 de outubro de 2018 – A Mitas, parte do Trelleborg Group, está 

adicionar novos tamanhos à sua gama TERRA FORCE-R já existente. Os 

visitantes da Feira Intermot deste ano em Colónia poderão ver estes novos 

tamanhos, em exibição de 2 a 7 de outubro de 2018, no hall 6, stand D-

049. 

 

Os tamanhos Mitas TERRA FORCE-R 120/70ZR19 e 170/60ZR17 estão 

especialmente concebidas para grandes motociclos de aventura. O pneu 

traseiro (170/60ZR17) dispõe de tecnologia Mitas totalmente nova, 

chamada MCTT (Tecnologia de piso multi-composto), com diferentes 

compostos–elastómeros avançados, como S-SBR, enchimentos altamente 

ativos e sílica–nas partes centrais e paredes. Com a MCTT, o piso central 

oferece maior quilometragem e o piso das paredes assegura uma maior 

tração em ângulos de inclinação.  

 

Esta distribuição de compostos distinta oferece aos motociclistas 

experiências de condução ideais e seguras em todas as condições, 

incluindo um desgaste equilibrado ideal ao longo da vida útil do pneu.  

 

A combinação do desenho de piso e dos compostos especialmente 

desenvolvidos da TERRA FORCE-R oferece aos motociclistas um 

desempenho excecional, uma vez que os pneus dianteiro e traseiro 

funcionam em conjunto, em perfeita harmonia. 

 

Ksenija Bitenc, Diretor de Tubos e Pneus de Motociclos na Mitas, afirma: 

"Com a adição da gama TERRA FORCE-R, podemos oferecer mais design 

de piso de estrada para o crescente segmento de grandes motociclos de 

aventura." Estando mais orientado para a estrada, o novo design de piso 

da gama assegura melhores propriedades de condução em asfalto e mais 

confiança em condições ligeiras de todo-o-terreno.  
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Ksenija Bitenc, conclui: "Para além dos tamanhos acima mencionados, 

será também lançado um novo pneu 150/70R18 no primeiro trimestre de 

2019. Com a adição destes três novos tamanhos de pneu, a gama TERRA 

FORCE-R oferecerá um total de 11 tamanhos." 

 

 

Tamanhos de pneu: 

Dianteiro 
100/90-19 57H TL Disponível 
110/80R19 59V TL Disponível 
120/70ZR19 60W TL  Disponível em novembro de 2018 
90/90-21 54H TL Disponível 
90/90-21 54V TL Disponível 
 

Traseiro 
120/90-17 64H TL Disponível 
130/80-17 65H TL Disponível 
140/80R17 69V TL Disponível 
150/70R17 69V TL Disponível 
150/70R18 70V TL  Disponível no 1.º trim. de 2019 
170/60ZR17 72W TL  Disponível em novembro de 2018 
 

Para mais informações sobre o Mitas TERRA FORCE-R e outros produtos, 

visite www.mitas-moto.com.  

 
A Mitas, parte do Trelleborg Group, é uma das principais produtoras europeias de pneus 
para máquinas agrícolas, veículos de construção, motociclos, bicicletas e outros 
segmentos especializados. A Mitas fabrica e vende pneus ao abrigo das marcas Mitas e 
Cultor. A Mitas dispõe de instalações de fabrico na República Checa, Sérvia, Eslovénia, 
Estados Unidos e uma rede global de vendas e distribuição. 
www.mitas-tyres.com 
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