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A Mitas expande-se ao segmento de motas cruiser 
com a novíssima gama CUSTOM FORCE 
 
Kranj, 24 de outubro de 2019 – A Mitas, parte do Grupo Trelleborg, 

apresentará a novíssima gama de pneus cruiser personalizados sob o 

nome: CUSTOM FORCE, na EICMA, que se realizará entre 5 e 10 de 

novembro de 2019 em Milão, Itália. 

A nova gama será apresentada no stand I73 da Mitas no Pavilhão 9. 

 
A gama CUSTOM FORCE da Mitas abrange todas as características de 

um pneu cruiser personalizado de elevado desempenho: durabilidade, 

estabilidade, conforto e um design atrativo. A entrada no segmento de 

pneus cruiser personalizados representa um novo capítulo no percurso da 

Mitas, que tem como objetivo tornar-se num fabricante de pneus para 

motas de todas as gamas. 
 

A nova gama foi amplamente testada sob as condições mais rigorosas 

possíveis nos Estados Unidos e em diferentes países europeus, para 

garantir o melhor desempenho. 

 
Ksenija Bitenc, diretor da divisão de Pneus para Motas da Mitas, explica: 

"Materiais de excelência, juntamente com uma carcaça robusta, garantem 

um ótimo desempenho de condução a diferentes velocidades, sob todas 

as condições meteorológicas e em diferentes superfícies de estrada. A 

fase de desenvolvimento foi alvo de especial atenção, que garante 

travagens e manobras de topo da gamma mesmo em pisos molhados.  

Nenhum detalhe foi deixado ao acaso para garantir a total satisfação dos 

motoclistas, mesmo em viagens mais longas com um passageiro e 

bagagem. 

 
"O design atrativo do padrão do piso, com sulcos elegantes, representa a 

forma de uma cobra em movimento; um premenor fantástico para os 

verdadeiros motoclistas de cruisers personalizadas." 

 
A gama CUSTOM FORCE da Mitas estará disponível para venda a partir 

de janeiro de 2020 com as seguintes dimensões: 

Comunicado de Imprensa 
MITAS Motorcycle Tires & Tubes 
Škofjeloška cesta 6 
4000 Kranj, Eslovénia 
www.mitas-moto.com 
 
Relações Públicas 
Janja Likar Čarman 
Gestor de Marketing 
Telemóvel: +386 41 599 764 
janja.likar-carman@mitas-tyres.com 
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Frente Traseira 

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 

 
Para mais informações sobre a gama de produtos da Mitas, visite 

www.mitas-moto.com.  
 

A Mitas, parte do Grupo Trelleborg, é uma das marcas de pneus líderes na Europa para 
máquinas agrícolas, veículos de construção, equipamento de manuseamento de materiais, 
motas, bicicletas e outros segmentos especializados. Os pneus da Mitas são produzidos 
na República Checa, nos Estados Unidos, na Sérvia e na Eslovénia e são promovidos 
através de uma rede global de vendas e distribuição. www.mitas-tyres.com 

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

