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Pneumatiky Mitas TERRA FORCE-R vybrány pro 
2021 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 
 
Kranj, 27. ledna 2021 – Společnost Mitas, součást skupiny Trelleborg 

Group, oznámila partnerství se společností KTM Sportmotorcycle GmbH a 

vybaví motocykl 2021 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S svými 

pneumatikami TERRA FORCE-R. Je to podruhé, kdy byl originální výrobek 

značky Mitas schválen společností KTM; předtím se jednalo o pneumatiky 

E-07 pro motocykl 2019 KTM 690 ENDURO R, za které obdržela společnost 

Mitas ocenění KTM Supplier Excellence Award 2019. 

 

„Jsme opravdu hrdí na to, že naše výrobky znovu oslovily společnost KTM 

Sportmotorcycle. S touto společností sdílíme vizi vysoce výkonných 

produktů a vášeň pro dobrodružství. Naše partnerství pokračuje dodávkou 

originálních výrobků pro ty nejsilnější motocykly KTM ADVENTURE. 2021 

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S je ultimátní vysoce výkonná motorka, a 

proto potřebuje stejně výkonné pneumatiky,“ říká Gustavo Pinto Teixeira, 

viceprezident divize pneumatik pro jednostopá a speciální vozidla. 

 

Nový model 2021 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S je vybaven přední 

pneumatikou TERRA FORCE-R 120/70ZR19 60W TL a zadní pneumatikou 

170/60ZR17 72W TL. 

 

Pneumatika Mitas TERRA FORCE-R je speciálně navržena jako 90/10 pneu 

(90 % cesta a 10 % terén). Je ideální pro řidiče, kteří hledají pneumatiky 

vhodné nejen pro dálniční rychlosti nebo jízdu po okreskách, ale také 

schopné poradit si se štěrkem, kdykoliv se vydají mimo silnici.  

 

Pneumatika je vhodná jak pro jednoho jezdce, tak pro jízdu se spolujezdcem 

a zavazadly. Zaručuje vynikající trakci a brzdný výkon i na mokré vozovce a 

při nízkých teplotách, přičemž kombinuje atraktivní a funkční dezén. Tento 

dezén zajišťuje dynamický výkon, odezvu, manévrovatelnost, stabilitu při 

rychlé jízdě rovně a vysokou úroveň předvídatelnosti. 
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Více informací o řadách výrobků Mitas naleznete na adrese www.mitas-

moto.com.  

 
Společnost Mitas, která je součástí skupiny 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 
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