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Mitas comemora com Bartosz Zmarzlik o título mundial no 
FIM Speedway Grand Prix 2020  
 
Kranj, 16 de novembro de 2020 — A Mitas, empresa do Grupo Trelleborg, 

comemora no pódio do Grand Prix Mundial de 2020 com o herói polonês 

Bartosz Zmarzlik, o ícone britânico Tai Woffinden e o astro sueco Fredrik 

Lindgren, todos adeptos dos pneus Speedway Competition da Mitas. 

  

Gustavo Pinto Teixeira, vice-presidente de Pneus Especiais e de Duas Rodas, 

comenta: "Ficamos felizes por ver mais uma grande conquista dos nossos 

pilotos na temporada 2020. As corridas de adrenalina sempre ocuparam um 

lugar especial no coração da Mitas, como a origem de nossas atividades de 

motociclismo. Achamos incrível que os melhores pilotos de adrenalina ainda 

reconheçam a Mitas como sua melhor opção". 

  

Bartosz Zmarzlik, campeão mundial do FIM Speedway Grand Prix 2020, 

acrescentou:  "Estou muito feliz por ganhar o campeonato mundial pelo 

segundo ano consecutivo. Gostaria de agradecer à Mitas por todo o seu apoio 

e excelente cooperação durante a temporada". 

  

Nesta temporada do FIM Speedway Grand Prix de 2020, a Mitas apoiou nove 

pilotos com seu programa de patrocínio exclusivo: Bartosz Zmarzlik, Emil 

Sayfutdinov, Fredrik Lindgren, Jason Doyle, Leon Madsen, Martin Vaculik, 

Matej Žagar, Patryk Dudek e Tai Woffinden. 

  

Atualmente, a linha Speedway da Mitas consiste de vários modelos de banda 

rodagem desenvolvidos para diferentes tipos de corridas de pista rápida. Os 

pneus homologados SW-07 FIM da Mitas sempre atendem ou excedem os 

requisitos oficiais do programa de certificação da FIM. 

 

Para obter mais informações sobre nossa gama de produtos Mitas, acesse o 

site www.mitas-moto.com.  

 
A Mitas faz parte do Grupo Trelleborg e é uma das principais marcas de pneus da Europa para máquinas 
agrícolas, veículos para construção civil, equipamentos para manuseio de materiais, motocicletas e 
outros segmentos especializados. Os pneus Mitas são produzidos na República Tcheca, nos Estados 
Unidos, na Sérvia e na Eslovênia, e promovidos por meio de uma rede global de vendas e distribuição.  
www.mitas-tyres.com 
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