
 
Mitas ENDURO TRAIL+-banden geselecteerd voor de nieuwe  

2023 KTM 890 ADVENTURE R  
 

Mitas kondigt een samenwerking aan met KTM Sportmotorcycle GmbH om op de nieuwe 2023 

KTM 890 ADVENTURE R-motorfiets zijn ENDURO TRAIL+-banden te monteren. Na de Mitas 

TERRA FORCE-R op de KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2021 en de Mitas E-07 op de 

2019 KTM 690 ENDURO R, is dit de derde originele uitrusting van Mitas die door KTM is 

goedgekeurd. 

"Dat we voor de derde keer door KTM als leverancier van originele banden zijn gekozen, is 

voor ons en voor de perfectie van onze Mitas-producten een grote erkenning. Samen met KTM 

hebben we de nieuwe Mitas ENDURO TRAIL+-banden ontwikkeld om de unieke en 

avontuurlijke geest van de motorfiets te versterken en tegemoet te komen aan de 

uiteenlopende behoeften van de avontuurlijke motorrijder van nu die alles van het parcours 

voor hem onder controle wil houden", aldus Gustavo Pinto Teixeira, Vice President of Two 

Wheels and Specialty Tires bij Trelleborg Wheel Systems. 

De nieuwe 2023 KTM 890 ADVENTURE R is aan de voorkant voorzien van Mitas ENDURO 

TRAIL+ 90/90-21 54T TL banden en aan de achterkant van 150/70B18 70T TL-banden. 

Mitas ENDURO TRAIL+ vertegenwoordigt het E-07+ ENDURO TRAIL-loopvlakpatroon van de 

toekomst. De band is ontwikkeld, beproefd en getest met de steun van Mitas-

merkambassadeur Chris Birch. Dankzij een nieuwe compound, verbeterde constructie en 

iconisch loopvlakpatroonontwerp, zorgt de Mitas ENDURO TRAIL+ voor een uitstekende 

rijvaardigheden op onverharde wegen en een uitstekend reactievermogen op rotsachtig of 

grindachtig terrein, evenals comfort en stabiliteit op de openbare weg, en presteert daarbij zo 

goed mogelijk in natte en droge omstandigheden. 

De nieuwe Mitas ENDURO TRAIL+-banden zullen voor de eerste keer getoond worden op de 

Mitas-stand tijdens de EICMA-beurs die tussen 8 en 13 november 2022 in Milaan, Italië wordt 

gehouden. 

-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  

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

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

