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Společnost Mitas obohacuje řadu extreme enduro o 
pneumatiky pro juniorské motocykly 
 
Kranj, 5. listopadu 2020 – Společnost Mitas, která je součástí Trelleborg 

Group, přidává do řady pneumatik extreme enduro také pneumatiky pro 

juniorské motocykly s novými rozměry navrženými pro stroje s objemem 

motorů 50 až 85 cm3. 

 

Gustavo Pinto Teixeira, viceprezident divize pneumatik pro jednostopá a 

speciální vozidla, říká: „Vždy jsme byly na špici v oboru extreme enduro a 

nyní jsme prvním výrobcem, který k této řadě přidal juniorské rozměry 

pneumatik. Poprvé v historii budou mít mladí jezdci šanci používat již od 

začátku své závodní kariéry pneumatiky navržené pro extremní enduro. 

Jsem přesvědčen, že tato novinka pomůže mnoha mladým talentům v tom, 

aby se z nich stali úspěšní jezdci.“ 

 

Vývoj těchto rozměrů byl možný díky znalostem, které společnost Mitas 

získala během několika desetiletí, v kombinaci s neustálým praktickým 

testováním ze strany mnoha špičkových jezdců extreme enduro. Testovací 

jezdec společnosti Mitas, Tristan Hedgcock z Jižní Afriky, k tomu dodává: 

„Největší dojem na mne udělalo to, jak jsou tyto pneumatiky univerzální pro 

všechny povrchy. Od bahna přes kameny po les, mladí jezdci hard enduro 

z celého světa mají nyní k dispozici pneu, které je dostane kamkoliv.“ 

 

Pneumatiky Mitas extreme enduro junior zajišťují neuvěřitelnou přilnavost a 

stabilitu za všech podmínek, kterým může být jezdec extreme enduro 

vystaven. Díky jejich dokonalému chování a přilnavosti je mohou využívat 

jak nováčci, tak závodní jezdci. 

 

Dostupné dezény a  rozměry: 
 

Přední Zadní 

70/100-19 42M TT 
TERRA FORCE-MX MH Super* 

90/100-16 51M TT 
TERRA FORCE-MX MH Super soft** 

90/90-14 40M TT 
C-21 Super* 

90/100-12 46M TT 
C-20 Super soft** 
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*Super (žlutý pruh) – Pneumatika je vyrobena z měkké složky pro závody enduro a 

cross country. Protože se při těchto závodech střídají měkké až tvrdé povrchy, byla 

použita středně tvrdá složka, která zajistí výkon na jakémkoliv terénu. 

**Super soft (dvojitý zelený pruh) – Pneumatika s měkčí kostrou a extra měkkým 
běhounem pro kamenitý terén a nejnáročnější závody extreme enduro. 
 
Více informací o řadách výrobků Mitas naleznete na adrese www.mitas-

moto.com.  

 
Společnost Mitas, která je součástí Trelleborg Group, je jednou z předních značek pneumatik 
pro zemědělské stroje, stavební stroje, stroje pro přepravu materiálu, motocykly a jiné 
speciální segmenty. Pneumatiky Mitas jsou vyráběny v České republice, Spojených státech 
amerických, Srbsku a Slovinsku, a jsou podporovány celosvětovou prodejní a distribuční sítí. 
www.mitas-tyres.com 

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

