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Mitas rozšiřuje závodní motokrosovou řadu TERRA 
FORCE-MX o juniorské velikosti  
 
Kranj, 28 září 2020 –  Mitas, součást skupiny Trelleborg, rozšiřuje svou 

řadu závodních motokrosových pneumatik TERRA FORCE-MX, která byla 

uvedena na počátku roku 2019, o juniorské velikosti určené pro motocykly 

s objemem motoru od 50 do 85 cc. Tyto další velikosti budou k dispozici od 

října. 

 

Gustavo Pinto Teixeira, viceprezident sekce Two Wheels and Specialty 

Tires, vysvětluje: „Je opravdu vzrušující rozšířit naši nabídku závodních 

motokrosových pneumatik Mitas o nové juniorské velikosti pro mladé 

jezdce. Naše nadšení a angažovanost v off-roadových závodech neustále 

roste a přidáním juniorských velikostí do stávající řady TERRA FORCE-MX 

vytváříme pevný základ pro další rozvoj mladých motokrosových talentů. 

Je nám ctí, že držitel titulu juniorského mistra světa FIM v kategorii 85 cc 

pro rok 2019, Valerio Lata, dosáhl tohoto výjimečného úspěchu na 

pneumatikách Mitas, a chceme pomoci mladým jezdcům na cestě do 

vyšších pater motokrosového sportu.“ 

 

Vývoj juniorské řady vycházel ze stávající řady závodních motokrosových 

pneumatik TERRA FORCE-MX a podíleli se na něm juniorští jezdci, kteří 

závodí v různých evropských a národních šampionátech v kategoriích 65 a 

85 cc. Je k dispozici ve třech verzích, z nichž každá je určena pro různé 

typy terénu. 

 

Mitas TERRA FORCE-MX MH (***označení červeným a zeleným pruhem) 

je nová generace juniorských motokrosových pneumatik pro střední až 

tvrdý terén. Tvar a uspořádání řádků zajišťuje maximální trakci a kontrolu. 

Řádky přední pneumatiky přinášejí dokonalou stabilitu, zatímco řádky zadní 

pneumatiky zajišťují větší kontakt se zemí. 

 

Mitas TERRA FORCE-MX SM (**označení červeným a žlutým pruhem) je 

nová generace juniorských motokrosových pneumatik pro měkký až střední 

terén. Vzor běhoun je navržen tak, aby zajistil zvýšenou trakci na měkkém 
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podloží. Zúžené řádky se dokážou zakousnout hluboko do měkkého terénu 

a nabídnout jezdci lepší zrychlení, zatáčení a brzdění bez ztráty trakce. 

Pneumatika má vynikající samočisticí funkci díky řádkům s širokými 

mezerami. 

 

Mitas TERRA FORCE-MX SAND (*označení dvojitým červeným pruhem) je 

nová generace juniorských motokrosových pneumatik pro písčité povrchy. 

Provedení běhounu se vyznačuje napůl lopatkovým tvarem dezénu s 

mezerami mezi řádky, což zajišťuje maximální samočištění. Velké středové 

žebrování a agresivní postranní řádky zajišťují trakci. Složení běhounu se 

vyznačuje vysokou tvrdostí a během závodu nijak neměkne. TERRA 

FORCE-MX je k dispozici pouze na zadní kolo a lze ji kombinovat s 

pneumatikou TERRA FORCE-MX SM na přední kolo. 

 

Dostupné velikosti: 

 SAND SM MH 
Přední 
60/100-12 36J TT  • • 
60/100-14 29M TT   • 
70/100-14 42M TT  •  
70/100-17 40M TT  • • 
70/100-19 42M TT  • • 
Zadní 
70/100-10 41J TT  • • 
80/100-12 50M TT • • • 
90/100-14 49M TT  • • 
90/100-16 51M TT • • • 
 

*Dvojitý červený pruh – Závodní motokrosová pneumatika s běhounem z nejtvrdší 
směsi pro měkký a písčitý terén. 
**Červený a žlutý pruh – Závodní motokrosová pneumatika s běhounem ze 
středně tvrdé směsi pro měkký až střední terén. 
***Červený a zelený pruh – Závodní motokrosová pneumatika s běhounem z 
měkčí směsi pro střední až tvrdý terén. 
 

Další informace o sortimentu produktů Mitas najdete na www.mitas-

moto.com.  
 

Mitas, součást skupiny Trelleborg, je jednou z předních evropských značek pneumatik pro 
zemědělské a stavební stroje, zařízení pro manipulaci s materiály, motocykly a další 
speciální segmenty. Pneumatiky Mitas se vyrábějí v České republice, Spojených státech, 
Srbsku a Slovinsku a prodávají prostřednictvím celosvětové prodejní a distribuční sítě. 
www.mitas-tyres.com  
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