
 
 
EICMA 2022 
8 – 13 november 2022 
Fiera Milan Rho - Italië  
Hal 9, Stand M81 
 

Mitas keert terug naar EICMA met grote previews 
 

  
Na een onderbreking van twee jaar keert Mitas terug naar de EICMA-tentoonstelling, klaar om 

zijn nieuwe ENDURO TRAIL+-banden te presenteren die als originele uitrusting voor de 2023 

KTM 890 ADVENTURE R geselecteerd zijn, en om veel nieuwe producten te presenteren op 

het gebied van sportfietsen, avontuur en zijn assortiment offroad- en scooterbanden. 

Gustavo Pinto Teixeira, Vice President of Two Wheels en Specialty Tires bij Trelleborg Wheel 

Systems, vertelt: "Het is geweldig om terug te zijn op EICMA, een tentoonstelling die volledig 

gewijd is aan fans van tweewielers en hun passie. Ons productassortiment voor 2023 bestaat 

uit veel noviteiten in alle segmenten. We hebben de afgelopen periode ons uiterste best 

gedaan om ons bestaande assortiment op een hoger niveau te brengen om in te spelen op de 

eisen van verschillende groepen motorrijders. We verwelkomen alle Mitas- en tweewielerfans 

in hal 9, stand M81 om kennis te maken met al onze nieuwe producten."  

Om zijn productaanbod voor avontuurlijke rijders verder te versterken, zal Mitas naast het 

ENDURO TRAIL+-bandenpatroon, dat op de populaire E-07+ gebaseerd is, een geheel nieuw 

ENDURO TRAIL-ADV bandenpatroon presenteren. In het assortiment sportfietsbanden breidt 

Mitas het assortiment banden uit de reeks SPORT FORCE+ EV en SPORT FORCE+ RS uit 

met grotere maten, ontwikkeld met de steun van de Zwitserse motorrijder Randy 

Krummenacher en tevens winnaar van het Supersport Wereldkampioenschap 2019.  Met de 

introductie van nieuwe maten tussen 14 en 16 inch voor maxi-scooters zal Mitas ook het 

assortiment van de TOURING FORCE-banden uitbreiden. In het offroad-segment vernieuwt 

Mitas het hele TERRA FORCE-assortiment om zijn toonaangevende positie verder te 

verbeteren en voegt het merk een nieuwe generatie motorcrossbanden toe voor zanderige 

omstandigheden, de TERRA FORCE-MX SAND 2.  

Ga voor meer informatie over Mitas-tweewielerbanden naar https://www.mitas-moto.com/nl-

nl/producten of breng een bezoek aan het Mitas-team tijdens de EICMA in hal 9, stand M81. 
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-EINDE- 

 

Ga voor persberichten en afbeeldingen van Mitas naar de Press Room op www.mitas-moto.com  

 

Voor meer informatie of foto's op hoge resolutie kunt u contact opnemen met: 

Janja Likar Čarman, marketingmanager Mitas Moto  

Mobiel: +386 41 599 764 

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

 

Mitas is een van Europa's toonaangevende bandenmerken voor landbouwmachines, bouwvoertuigen, intern 

transportmaterieel, motorfietsen en andere speciale segmenten. www.mitas-tires.com 
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