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Mitas představuje zbrusu nové motokrosové 
závodní pneumatiky TERRA FORCE-MX 
 
Kraň, 26 března 2019 – Mitas, jakožto součást skupiny Trelleborg, 

představuje zcela novou sadu motokrosových závodních pneumatik Mitas 

TERRA FORCE-MX. Kompletní sada bude dostupná od dubna 2019. 

 

“Sada Mitas TERRA FORCE-MX je určena jak pro profesionální, tak pro 

začínající závodníky, kterým záleží na vysokém výkonu. Nahrazuje tak 

předchozí závodní sortiment, přičemž na jejím vývoji spolupracovalo 

mnoho profesionálních motokrosových závodníků na různých tratích a 

odlišných typech terénu. Nová sada je nabízena se třemi odlišnými 

dezénovými vzory: TERRA FORCE-MX SAND, TERRA FORCE-MX SM a 

TERRA FORCE-MX MH, které vyhovují požadavkům všech závodníků a 

typům terénu,” vysvětluje Ksenija Bitenc, ředitelka divize Mitas Motorcycle 

Tires. 

Nová motokrosová závodní sada ukazuje angažovanost Mitasu v 

motokrosovém závodění. Ta za poslední roky vzrostla díky partnerství 

s MXGP (FIM Motokrosový světový šampionát) a spolupráci s mnoha 

motokrosovými týmy a závodníky. 

 

TERRA FORCE-MX SAND 

Motokrosové pneumatiky pro písčitý a zvláště měkký terén.  

Zadní pneumatika má zčásti lopatkovou konstrukci s širokým řádkovým 

rozestupem, což zajišťuje maximální čistotu. Velký středový vzor zajišťuje 

trakci a rozvržení bočních vzorů zajišťuje vynikající zatáčení, přičemž 

vnější blokové obrysy mají největší vliv na trakci.  

Přední pneumatika zahrnuje vyhloubený středový dezén, který funguje 

jako lopatka k odstranění písku a zajištění trakce. Ostrý lopatkový design 

s posíleným ramenem zmírňuje tvrdý dopad po skoku  ostrými výstupky ve 

střední části, které zvyšují životnost dezénu. Složení se vyznačuje vysokou 

tvrdostí a během závodu nedochází ke změkčování. 
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TERRA FORCE-MX SM 

Motokrosové pneumatiky pro měkký až střední terén (SM – Soft/Medium).  

Tyto pneumatiky zahrnují zúžený výstupkový design, díky kterému si 

pneumatika vytlačuje cestu měkkým terénem za účelem trakce. Vysoké 

rozestoupené výstupky jsou v základu spojeny pro vyšší životnost. Složení 

je měkčí než u verze SAND. 

 

TERRA FORCE-MX MH 

Motokrosové pneumatiky pro střední až tvrdý terén (MH – Medium/Hard).  

Výstupky na zadní pneumatice poskytují maximální trakci ve všech 

možných terénech a nové složení dezénu zajišťuje rovnováhu mezi 

pevností, spolehlivostí a dlouhodobým výkonem.  

Vzor dezénu a široký rozestup mezi středními výstupky zajišťuje  maximální 

trakci i při měnících se podmínkách terénu, přičemž poskytuje maximální 

rychlost a ovládání. Výstupky na přední pneumatice mají rozvržení ve tvaru 

šipky a postranní výstupky poskytují směrovou přesnost. Přilnutí k tvrdšímu 

terénu je docíleno převážně typem tvaru dezénu a větším vyplňováním 

kontaktního povrchu. Složení je měkčí než u verze SM. 

 
Dostupné velikosti pneumatik: 
TERRA FORCE-MX SAND 

Přední Zadní 
80/100-21 51M* TT 100/90-19 57M* TT 

 110/90-19 62M* TT 

 120/80-19 63M* TT 
*NHS 
 
TERRA FORCE-MX SM 

Přední Zadní 
70/100-14 40M* TT 100/100-18 59M* TT 
80/100-21 51M* TT 110/100-18 64M* TT 
90/90-21 51M* TT 120/90-18 65M* TT 

 100/90-19 57M* TT 

 110/90-19 62M* TT 

 120/80-19 63M* TT 
*NHS 
 
TERRA FORCE-MX MH 

Přední Zadní 
80/100-21 51M* TT 100/100-18 59M* TT 
90/90-21 51M* TT 110/100-18 64M* TT 

 120/90-18 65M* TT 
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 100/90-19 57M* TT 

 110/90-19 62M* TT 

 120/80-19 63M* TT 
*NHS 
 

Sada TERRA FORCE-MX zahrnuje značení červeným pruhem, které je 

používáno na pneumatikách pro motokrosové závodění. 

 

  Více informací týkajících se Mitas TERRA FORCE-MX a dalších produktů 

najdete na www.mitas-moto.com.  
 

Mitas, jakožto součást skupiny Trelleborg, je jednou z předních evropských značek 
pneumatik pro zemědělské stroje, konstrukční vozidla, zařízení pro manipulaci 
s materiálem, motocykly, kola a ostatní specializované segmenty. Pneumatiky Mitas jsou 
vyráběny v České republice, USA, Srbsku a Slovinsku a jsou propagovány  prostřednictvím 
sítě globálního prodeje a distribuce.  www.mitas-tyres.com 

http://www.mitas-moto.com/

