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Mitas rozšiřuje extrémně populární řadu pneumatik 
E-07 
 
Kranj, 28. dubna 2020 – Mitas, člen skupiny Trelleborg, rozšiřuje svou 

nabídku v segmentu motocyklových pneumatik na stezky / dobrodružné 

cesty a díky vysoké poptávce znovu zavádí několik velikostí pro řadu E-07 

spolu s úspěšným modelem E-07+, aby tak jezdcům v tomto dynamickém 

segmentu nabídl ještě větší výběr. 

 

Gustavo Pinto Teixeira, viceprezident pro pneumatiky pro dvoukolové stroje 

a speciální pneumatiky, vysvětluje: „Typ E-07 je skutečně z 50 % silniční 

a z 50 % terénní pneumatika vhodná pro dobrodruhy. Po dlouhou řadu let 

zůstává nadále jedním z nejžádanějších řešení pro dobrodružné jezdce díky 

ideální kombinaci jízdního výkonu a opotřebení na silnici s ještě 

dobrodružnějším zážitkem z terénních cest. Díky své odolné směsi 

a optimálnímu výkonu na silnici i v terénu zůstává pneumatika E-07 

preferovanou volbou na cestách po celém světě.“ 

 

Typ E-07+ představuje z 60 % silniční a z 40 % terénní dobrodružnou 

pneumatiku, která je špičkou ve své třídě. Je určena pro jezdce větších 

cestovních motocyklů s vyšším zdvihovým objemem motoru a větší 

výkonností, kteří požadují skvělý výkon v terénu a ještě lepší jízdu na silnici. 

Protože vzorek běhounu je o něco více přizpůsoben pro silnici než je tomu 

u původního modelu E-07, pneumatika splňuje oba výše uvedené 

požadavky. Vyšší konstrukce zaručuje dostatek volného prostoru mezi bloky 

běhounu tak, aby docházelo k vytlačení písku, bláta a vody z kontaktní 

plochy, přičemž zachovává dostatek gumy v kontaktu mezi vozovkou a 

rotující pneumatikou. 

 

Vybrané velikosti E-07 a E-07+ jsou k dispozici ve verzi „Dakar“ (označeno 

žlutým pruhem) s vyztuženou kostrou, větší odolností proti propíchnutí 

a tvrdší směsí. Pneumatika je ideální pro vyšší zátěž, delší dobrodružné 

cesty a extrémní podmínky. 
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Oba dezény zůstávají plně zaměnitelné a kompatibilní mezi předním 

a zadním kolem (např. E-07 vepředu a E-07+ vzadu), čímž umožňují určitou 

míru přizpůsobení, jakou na trhu může nabídnout pouze značka Mitas. 

 

Všechny bezdušové (TL) verze E-07 a E-07+ lze použít s duší na dušové 

ráfky. 

 

Dostupné velikosti: 

Přední E-07 E-07+ 

100/90-19 
100/90-19 57T TL   
100/90-19 57T TL DAKAR   

110/80-19 
110/80-19 59T TL  110/80B19 59T TL 
110/80-19 59T TL DAKAR  110/80B19 59T TL DAKAR 

120/70-19   120/70B19 60T TL 
  120/70B19 60T TL DAKAR 

90/90-21 
90/90-21 54T TL  90/90B21 54T TL 
90/90-21 54T TL DAKAR  90/90B21 54T TL DAKAR 
  90/90B21 54T TT 

   
Zadní E-07 E-07+ 

120/90-17 120/90-17 64S TL   
130/80-17 130/80-17 65T TL  130/80B17 65T TL 

140/80-17 
140/80-17 69T TL  140/80B17 69T TL 
140/80-17 69T TL DAKAR  140/80B17 69T TL DAKAR 

150/70-17 
150/70-17 69T TL  150/70B17 69T TL 
150/70-17 69T TL DAKAR  150/70B17 69T TL DAKAR 

170/60-17 
  170/60B17 72T TL 

  170/60B17 72T TL DAKAR 

120/80-18   120/80B18 62T TL 

130/80-18 130/80-18 72T TL   

140/80-18 
140/80-18 70T TL  140/80B18 70T TL 
140/80-18 70T TL DAKAR 140/80B18 70T TL DAKAR 

150/70-18 
150/70-18 70T TL  150/70B18 70T TL 
150/70-18 70T TL DAKAR  150/70B18 70T TL DAKAR 

 

 

Další informace o sortimentu produktů Mitas najdete na stránkách 

www.mitas-moto.com.  
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Mitas, patřící do skupiny Trelleborg, je jednou z předních evropských značek pneumatik pro 
zemědělské, stavební a průmyslové stroje, manipulační zařízení, motocykly a další speciální 
segmenty. Pneumatiky Mitas jsou vyráběny v České republice, ve Spojených státech 
amerických, v Srbsku a ve Slovinsku a jsou propagovány prostřednictvím globální prodejní 
a distribuční sítě. www.mitas-tyres.com 


