
 
 

 

 mitas-moto.com 

Mitas rozšiřuje svou řadu pěnových výplní o novou 
rallye verzi 
 
31. březen 2022 – Společnost Mitas rozšiřuje svou řadu pěnových výplní o 

novou rallye verzi, která splňuje specifické požadavky rallye závodníků z 

celého světa.  

Gustavo Pinto Teixeira, viceprezident divize pneumatik ve společnosti 

Trelleborg Wheel Systems, vysvětuje: „Při vývoji nové pěnové výplně Mitas 

verze rallye jsme měli neustále na paměti, že závodníci hledají odolnou a 

všestrannou pěnovou výplň, která bude poskytovat konstantní výkon po celý 

závod.“  

Na procesu vývoje se podíleli profesionální závodníci v různých 

povětrnostních podmínkách a terénech. Nejnáročnější test podnikl jezdec 

Simon Marčič během náročné Rallye Dakar 2022. Poté, co úspěšně 

dokončil závod, zhodnotil výkon pěnové výplně v online videu: „Tato nová 

pěnová výplň Mitas pro rallye skutečně prokázala svůj vynikající výkon, 

pokud jde o všestrannost, a dokázala, že jde o ideální volbu pro různé typy 

rallye závodů, od krátkých až po ty dlouhé.“ Odkaz na video  

Nová pěnová výplň verze rallye od společnosti Mitas se vyznačuje odolnou 

směsí, která je vhodná pro vysoké rychlosti a odolná vůči teplu a ostrým 

předmětům a poskytuje vynikající výkon na kolmých technických úsecích. 

Je navržena pro použití v kombinaci s řadou pneumatik Mitas Rally včetně 

modelů E-12 RALLY STAR, E-13 RALLY STAR, C-21 STONEKING a C-17 

STONEATER Dakar a je k dispozici v rozměrech 140/80-18 (zadní) a 90/90-

21 (přední) 

Kromě verze pěnové výplně Mitas pro rallye zahrnuje řada pěnových výplní 

Mitas produkty pro motokros a enduro, dostupné v několika velikostech od 

18 do 21 palců a ve třech různých verzích: od standardní pro motokros a 

cross country, přes měkkou verzi pro enduro a extrémní verzi pro technické 

extrémní enduro úseky. 

Další informace o sortimentu pěnových výplní společnosti Mitas najdete na 

adrese https://www.mitas-moto.com/cs-cz/produkty/duse-a-penove-

vyplne/penova-vypln.  
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Společnost Mitas je významným evropským výrobcem pneumatik pro zemědělské, stavební 
a průmyslové stroje, motocykly a další speciální segmenty.  
 


