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Mitas powraca na targi EICMA z wielkimi premierami 
 

  
Po dwuletniej przerwie firma Mitas powraca na targi EICMA, gotowa przedstawić swoje nowe 

opony ENDURO TRAIL+, wybrane jako oryginalne wyposażenie dla modelu KTM 890 

ADVENTURE R na rok 2023, a także zaprezentować wiele nowych produktów w gamie opon 

do motocykli sportowych, turystycznych, terenowych i skuterów. 

Gustavo Pinto Teixeira, wiceprezes działu opon do jednośladów i specjalnych w Trelleborg 

Wheel Systems, wyjaśnia: „Wspaniale jest być ponownie na EICMA, wystawie w pełni 

poświęconej fanom dwóch kółek i ich pasji. Nasza oferta produktów na rok 2023 przynosi wiele 

nowości we wszystkich segmentach. Ciężko pracowaliśmy nad ulepszeniami i aktualizacjami 

naszej istniejącej oferty w odpowiedzi na wymagania różnych grup motocyklistów. 

Zapraszamy wszystkich fanów marki Mitas i dwóch kółek do odwiedzenia nas w hali 9, na 

stoisku M81 i do odkrywania wszystkich naszych nowych produktów.”  

Aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją ofertę produktów dla motocyklistów – turystów, Mitas 

zaprezentuje obok wzoru ENDURO TRAIL+, który bazuje na popularnym modelu E-07+, 

zupełnie nowy wzór opony ENDURO TRAIL-ADV. W gamie opon do motocykli sportowych 

Mitas rozszerza linie opon SPORT FORCE+ EV i SPORT FORCE+ RS o większe rozmiary, 

opracowane przy wsparciu Randy'ego Krummenachera, szwajcarskiego motocyklisty i 

zwycięzcy Mistrzostw Świata Supersport 2019. Mitas rozszerzy również linie opon TOURING 

FORCE wprowadzając nowe rozmiary od 14 do 16 cali dla największych skuterów. W 

segmencie off-road firma Mitas rewiduje całą gamę TERRA FORCE, aby jeszcze bardziej 

poprawić naszą pozycję lidera, jak również dodaje nową generację opon motocrossowych na 

podłoża piaszczyste, TERRA FORCE-MX SAND 2.  

Dowiedz się więcej o oponach Mitas do jednośladów https://www.mitas-moto.com/pl-

pl/produkty lub odwiedź osobiście zespół Mitas na targach EICMA w hali 9, stanowisko M81. 
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Informacje prasowe i zdjęcia firmy Mitas Moto można znaleźć w dziale prasowym na stronie www.mitas-

moto.com  

 

Aby uzyskać dalsze informacje lub fotografie w wysokiej rozdzielczości, prosimy o kontakt pod adresem: 

Janja Likar Čarman, Menedżer ds. marketingu Mitas Moto  

Tel. kom.: +386 41 599 764 

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

 

Mitas jest jedną z wiodących europejskich marek opon do maszyn rolniczych, pojazdów budowlanych, urządzeń 

do transportu materiałów, motocykli i innych segmentów specjalistycznych. www.mitas-tires.com 
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