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A Mitas retorna à EICMA com grandes novidades 
 

  
Após uma pausa de dois anos, a Mitas retorna à exposição EICMA, pronta para revelar os 

seus novos pneus ENDURO TRAIL+, selecionados como o equipamento original para o KTM 

890 ADVENTURE R de 2023, e apresentar muitos novos produtos para as linhas de pneus 

para motos tipo esportivo, adventure, off-road e lambretas. 

Gustavo Pinto Teixeira, Vice-Presidente da Divisão Two Wheels and Specialty Tires da 

Trelleborg Wheel Systems, acrescenta: "É ótimo estar de volta à EICMA, uma exposição 

totalmente dedicada aos fãs de duas rodas e sua paixão. A nossa linha de produtos para 2023 

traz muitas novidades em todos os segmentos. Trabalhamos arduamente em atualizações e 

novidades para a nossa atual gama em resposta às demandas de vários grupos de 

motociclistas. Damos as boas-vindas a todos os fãs da Mitas e de motocicletas para nos visitar 

no pavilhão 9, estande M81, para descobrir todos os nossos novos produtos."  

Para fortalecer ainda mais a sua oferta de produtos para motociclistas aventureiros, a Mitas 

apresentará ao lado do ENDURO TRAIL+, que é baseado no popular E-07+, um novo 

desenho de pneus ENDURO TRAIL-ADV.  Na linha de pneus para motocicletas esportivas, a 

Mitas está expandindo as linhas de pneus SPORT FORCE+ EV e SPORT FORCE+ RS com 

tamanhos maiores, desenvolvidos com o apoio de Randy Krummenacher, piloto suíço de 

motocicletas e vencedor do Campeonato Mundial Supersport de 2019.   A Mitas também 

ampliará as linhas de pneus TOURING FORCE com a introdução de novos tamanhos entre 

14 e 16 polegadas para as lambretas maxi. No segmento off-road, a Mitas está renovando 

toda a gama TERRA FORCE para melhorar ainda mais a posição de liderança, além de 

adicionar uma nova geração de pneus de motocross para areia, a TERRA FORCE-MX SAND 

2.  

Saiba mais sobre os pneus para motocicletas da Mitas em https://www.mitas-moto.com/pt-

pt/produtos ou visite a equipe da Mitas pessoalmente na EICMA, no pavilhão 9, estande M81. 

 

https://www.mitas-moto.com/pt-pt/produtos
https://www.mitas-moto.com/pt-pt/produtos


 
-FIM- 

 

Para consultar comunicados de imprensa e imagens da Mitas Moto, acesse a página "Sala de Imprensa" em 

www.mitas-moto.com  

 

Para mais informações ou fotos em alta resolução, entre em contato com: 

Janja Likar Čarman, gerente de marketing Mitas Moto  

Celular: +386 41 599 764 

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

 

A Mitas é uma das principais marcas de pneus da Europa para máquinas agrícolas, veículos para construção, 

equipamentos de manuseio de materiais, motocicletas e outros segmentos especializados. www.mitas-tires.com 
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