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Mitas expanduje do segmentu cruiserů zcela novou 
řadou CUSTOM FORCE 
 
Kranj, 24. října 2019 – Mitas, člen skupiny Trelleborg, představí na 

veletrhu EICMA, konaném od 5. do 10. listopadu 2019 v italském Miláně, 

zcela novou řadu pneumatik pro cruisery na zakázku, nazvanou CUSTOM 

FORCE. 

Nová řada bude vystavena na stánku Mitas v hale 9, výstavní stánek č. 

I73. 

 
Mitas CUSTOM FORCE se mohou pochlubit všemi důležitými atributy 

vysoce výkonných pneumatik pro cruisery na zakázku: trvanlivostí, stálostí, 

pohodlím a atraktivním designem. Vstupem do segmentu pneumatik pro 

cruisery na zakázku začíná pro společnost Mitas nová kapitola na dlouhé 

cestě – stát se všestranným výrobcem pneumatik pro motocykly. 
 

Nová řada byla intenzivně testována za těch nejnáročnějších možných 

podmínek v USA i v různých zemích Evropy, aby byl zajištěn její nejlepší 

výkon. 

 
Ksenija Bitenc, ředitelka divize pneumatik pro motocykly, říká: "Vysoce 

kvalitní materiály spolu s robustní kostrou zajišťují skvělý jízdní výkon při 

různých rychlostech, za různých povětrnostních podmínek a na různých 

površích. Zvláštní pozornost jsme věnovali fázi vývoje, aby byl brzdný efekt 

a ovladatelnost za mokra nejlepší v dané třídě.  A aby byli řidič i 

spolujezdec naprosto spokojeni dokonce i na dlouhých cestách se 

zavazadly, neponechali jsme náhodě ani jeden detail." 

 
"Atraktivní design vzorku běhounu s elegantními drážkami má tvar 

pohybujícího se hada – skvělý doplněk pneumatiky pro správné řidiče 

cruiserů na zakázku." 

 
Pneumatiky Mitas CUSTOM FORCE budou v prodeji od ledna 2020 

v následujících rozměrech: 
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Přední Zadní 

130/90-16 67H TL 170/80B15 77H TL 
100/90-19 57H TL 130/90B16 73H TL 
80/90-21 54H TL 150/80B16 77H TL 

 
Více informací o produktech Mitas naleznete na stránkách www.mitas-

moto.com.  
 

Mitas, člen skupiny Trelleborg, je jedním z předních evropských výrobců pneumatik pro 
zemědělské stroje, stavební vozidla, manipulační zařízení, motocykly, kola a další 
specializované segmenty. Pneumatiky Mitas se vyrábějí v České republice, USA, Srbsku a 
Slovinsku a své zákazníky nacházejí prostřednictvím globální sítě prodejců a distributorů. 
www.mitas-tyres.com 
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