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Mitas TERRA FORCE-R selecionado para a KTM 
1290 SUPER ADVENTURE S 2021 
 
Kranj, 27 de janeiro de 2021 – A Mitas, parte do Grupo Trelleborg, 

anunciou uma parceria com a KTM Sportmotorcycle GmbH para equipar a 

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S modelo 2021 com os pneus TERRA 

FORCE-R. Este é o segundo equipamento original Mitas aprovado pela 

KTM, após o Mitas E-07 no modelo 2019 KTM 690 ENDURO R pelo qual a 

Mitas foi agraciada com o Prêmio de Excelência de Fornecedor KTM 2019. 

 

“Estamos muito orgulhosos de que nossos produtos tenham impressionado 

a KTM Sportmotorcycle mais uma vez. Compartilhando com eles a mesma 

visão de produtos de alto desempenho e paixão pela aventura, nossa 

parceria se mantém com a instalação de um equipamento original na mais 

potente motocicleta KTM ADVENTURE. A KTM 1290 SUPER ADVENTURE 

S 2021 é a melhor motocicleta de aventura de alto desempenho e precisa 

de um pneu de alto desempenho”, conta Gustavo Pinto Teixeira, vice-

presidente da divisão de duas rodas e pneus especiais. 

 

A nova KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2021 vem equipada com o pneu 

Mitas TERRA FORCE-R 120 / 70ZR19 60W TL dianteiro e o 170 / 60ZR17 

72W TL traseiro. 

 

O Mitas TERRA FORCE-R foi projetado especificamente como um pneu de 

aventura 90/10 (90% de uso em estrada e 10% fora da estrada). É ideal 

para pilotos que procuram um pneu que ofereça desempenho em 

velocidades de rodovia e em estradas rurais, mas também consiga lidar 

com cascalho sempre que sentirem vontade de explorar além do asfalto.  

 

Além do piloto o pneu suporta o garupa e sua bagagem. Ele oferece 

excelente tração e desempenho de frenagem, mesmo em pisos molhados 

e em diferentes temperaturas, com um design de banda de rodagem 

atraente e funcional. Tal design garante desempenho dinâmico, respostas 

rápidas, capacidade de manobra, estabilidade em linha reta em altas 

velocidades e um alto nível de previsibilidade. 
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Para mais informações sobre a linha de produtos Mitas, acesse 

www.mitas-moto.com.  

 
Mitas, parte do Grupo Trelleborg, é uma das marcas líderes da Europa no fornecimento de 
pneus e rodas para máquinas agrícolas e florestais, movimentação de materiais, máquinas 
de construção, motocicletas e outros segmentos especializados. Os pneus Mitas são 
produzidos na República Tcheca, Estados Unidos, Sérvia e Eslovênia, e promovidos em uma 
rede global de vendas e distribuição. www.mitas-tyres.com 
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