
 
 
EICMA 2022 
8–13. listopadu 2022 
Fiera Milan Rho – Itálie  
Hala 9, stánek M81 
 

Mitas se vrací na EICMA ve velkém stylu 
 

  
Po dvouleté přestávce se Mitas vrací na výstavu EICMA, kde plánuje odhalit své nové 

pneumatiky ENDURO TRAIL+, vybrané jako originální výbava pro motocyklu 2023 KTM 890 

ADVENTURE R, stejně jako celou řadů nových řad pneumatik pro sportovní motocykly, 

adventure motocykly, terénní motocykly a skútry. 

Gustavo Pinto Teixeira, viceprezident divize pneumatik pro jednostopá a speciální vozidla 

společnosti Trelleborg Wheel Systems, prohlásil: „Je skvělé být zpět na EICMA, výstavě 

věnované fanouškům motocyklů a jejich vášni. Náš sortiment pro rok 2023 přináší mnoho 

novinek ve všech segmentech. V reakci na požadavky různých skupin motocyklových jezdců 

jsme tvrdě jsme pracovali na vylepšeních a aktualizacích naší stávající řady. Zveme všechny 

fanoušky značky Mitas a světa motocyklů, aby nás navštívili v hale 9 ve stánku M81, kde si 

mohou prohlédnout všechny naše nové produkty.“  

Aby společnost Mitas dále posílila svou produktovou nabídku pro milovníky adventure 

motocyklů, představí spolu s běhounem ENDURO TRAIL+, který vychází z oblíbené 

pneumatiky E-07+, také zcela nový běhoun ENDURO TRAIL-ADV. Co se týče sortimentu 

pneumatik pro sportovní motocykly, společnost Mitas nově rozšiřuje své řady pneumatik 

SPORT FORCE+ EV a SPORT FORCE+ RS o větší rozměry, vyvinuté s podporou Randyho 

Krummenachera, švýcarského motocyklového jezdce a vítěze mistrovství světa v supersportu 

2019. Mitas také rozšíří řady pneumatik TOURING FORCE uvedením nových rozměrů mezi 

14 a 16 palci pro maxi skútry. V off-roadovém segmentu společnost Mitas vylepšila kompletní 

řadu TERRA FORCE, aby dále zlepšila svou vedoucí pozici na trhu, a rovněž představí novou 

generaci motokrosových pneumatik pro písečné podmínky, TERRA FORCE-MX SAND 2.  

Zjistěte více o pneumatikách Mitas pro jednostopá vozidla na adrese https://www.mitas-

moto.com/cs-cz/produkty nebo navštivte tým Mitas osobně na výstavě EICMA v hale 9, stánek 

M81. 
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-KONEC- 

 

Tiskové zprávy a snímky od společnosti Mitas Moto najdete v Místnosti pro tisk na adrese www.mitas-moto.com  

 

Pro další informace nebo snímky ve vysokém rozlišení prosím kontaktujte: 

Janja Likar Čarman, manažerka marketingu, Mitas Moto  

Mobil: +386 41 599 764 

E-mail: janja.likar-carman@mitas-tyres.com  

 

Společnost Mitas je významnou evropskou značkou pneumatik pro zemědělské, stavební a průmyslové stroje, 

motocykly a další speciální segmenty. www.mitas-tires.com 
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