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Mitas reforça gama de pneus de competição de 
motocross TERRA FORCE-MX com tamanhos 
júnior  
 
Kranj, 28 de setembro de 2020 – A Mitas, uma empresa do Grupo 

Trelleborg, alarga a gama de pneus de competição de motocross TERRA 

FORCE-MX, lançada no início de 2019, com tamanhos júnior concebidos 

para motas de 50 a 85cc. Estes novos tamanhos estarão disponíveis a partir 

de outubro. 

 

Gustavo Pinto Teixeira, vice-presidente da divisão Two Wheels and 

Specialty Tires, explica: “Estamos muito satisfeitos ao poder alargar a nossa 

fantástica gama de pneus de competição motocross Mitas a tamanhos 

júnior para jovens pilotos.  O nosso entusiasmo e impegno no mundo da 

competição todo o terreno têm vindo a aumentar ao longo dos anos e com 

a entrada dos tamanhos júnior na atual gama TERRA FORCE-MX, estamos 

a criar uma boa base para o desenvolvimento de jovens talentos. É uma 

honra que Valerio Lata, Campeão Mundial Júnior FIM de 85cc de 2019, 

tenha conquistado este título notável com pneus Mitas e estamos 

empenhados em ajudar os jovens pilotos a chegar às categorias mais altas 

do motocross.” 

 

O desenvolvimento da gama júnior baseou-se na atual gama de pneus de 

competição de motocross TERRA FORCE-MX e contou com o apoio de 

pilotos juniores que competem em vários campeonatos europeus e 

nacionais de 65cc e 85cc. Está disponível em três versões, cada uma 

dedicada a diferentes tipos de terreno. 

 

O Mitas TERRA FORCE-MX MH (*marcação com faixa vermelha e verde) é 

uma nova geração de pneus de motocross júnior para terrenos médios a 

duros. A forma e a disposição dos tacos garantem a máxima tração e 

controlo. Os tacos do pneu dianteiro asseguram a estabilidade em linha reta, 

enquanto os tacos do pneu traseiro garantem maior contacto com o solo. 
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O Mitas TERRA FORCE-MX SM (*marcação com faixa vermelha e amarela) 

é uma nova geração de pneus de motocross júnior para terrenos macios a 

médios. O padrão do piso foi concebido para garantir uma maior tração em 

terrenos macios. Os tacos em forma cónica penetram em profundidade nos 

terrenos macios e proporcionam uma melhor capacidade de acelerar, curvar 

e travar sem perder tração. O pneu tem uma soberba capacidade de auto-

limpeza graças ao bom espaçamento entre os tacos.  

 

O Mitas TERRA FORCE-MX SAND (*marcação com dupla faixa vermelha) 

é uma nova geração de pneus de motocross júnior para terrenos arenosos. 

O desenho do piso apresenta uma construção em semi-pá com bastante 

espaço entre os tacos para garantir o máximo de auto-limpeza. Os grandes 

tacos centrais e os tacos laterais agressivos proporcionam tração. O 

composto do piso caracteriza-se pela elevada dureza e não fica mais macio 

durante a corrida. O TERRA FORCE-MX SAND está disponível apenas 

como pneu traseiro e pode ser combinado com o pneu dianteiro TERRA 

FORCE-MX SM. 

 

Tamanhos disponíveis: 

 AREIA SM MH 
Dianteiro 
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  • • 
Traseiro 
70/100-10 41J TT  • • 
80/100-12 50M TT • • • 
90/100-14 49M TT  • • 
90/100-16 51M TT • • • 

 
*Dupla faixa vermelha – Pneu de competição de motocross feito do composto de 
piso mais duro para terrenos macios e arenosos. 
*Faixa vermelha e amarela – Pneu de competição de motocross feito de um 
composto semi-duro para terrenos macios a médios. 
*Faixa vermelha e verde – Pneu de competição de motocross feito de um composto 
mais macio para terrenos médios e duros. 
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Para mais informações sobre a gama de produtos Mitas, visite 

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 de construção, equipamento de manipulação de 
materiais, motas e outros segmentos de especialidade. Os pneus 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 
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