
 
Pro nový model 2023 KTM 890 ADVENTURE R  

byly vybrány pneumatiky Mitas ENDURO TRAIL+  
 

Společnost Mitas oznamuje partnerství s KTM Sportmotorcycle GmbH za účelem montáže 

pneumatik ENDURO TRAIL+ na novém motocyklu 2023 KTM 890 ADVENTURE R. Je to 

potřetí, kdy byl originální výrobek značky Mitas schválen společností KTM; předtím se jednalo 

o pneumatiky Mitas TERRA FORCE-R pro motocykl 2021 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 

a Mitas E-07 pro motocykl 2019 KTM 690 ENDURO R. 

„To, že jsme byli již potřetí společností KTM vybráni jako originální dodavatel pneumatik, pro 

nás představuje velké uznání, a to jak naší práce, tak kvality výrobků značky Mitas. Nové 

pneumatiky Mitas ENDURO TRAIL+ byly vyvinuty společně se společností KTM s důrazem na 

posílení jedinečného dobrodružného ducha motocyklu a splnění širokých potřeb moderního 

dobrodružného jezdce, který se chce popasovat se vším, co před něj terén postaví,“ říká 

Gustavo Pinto Teixeira, viceprezident společnosti Two Wheels and Specialty Tires spadající 

pod Trelleborg Wheel Systems. 

Nový model 2023 KTM 890 ADVENTURE R je vybaven přední pneumatikou Mitas ENDURO 

TRAIL+ 90/90-21 54T TL a zadní pneumatikou 150/70B18 70T TL. 

Mitas ENDURO TRAIL+ představuje novou generaci běhounu E-07+ ENDURO TRAIL. Byl 

vyvinut, vyzkoušen a testován s podporou ambasadora značky Mitas Chrise Birche. Díky nové 

směsi, vylepšené konstrukci a ikonickému designu běhounu zajišťuje pneumatika Mitas 

ENDURO TRAIL+ vynikající ovladatelnost v terénu a odezvu na kamenitém nebo štěrkovém 

terénu, stejně jako pohodlí a stabilitu na silnici, přičemž nabízí nejlepší možnou kombinaci 

výkonu za mokrých i suchých podmínek. 

Nové pneumatiky Mitas ENDURO TRAIL+ budou poprvé vystaveny na stánku Mitas v rámci 

výstavy EICMA, která se koná od 8. do 13. listopadu 2022 v italském Miláně. 

-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  

 

http://www.mitas-moto.com/
mailto: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 

http://www.mitas-tires.com/

