
 
Os pneus ENDURO TRAIL+ da Mitas foram selecionados para a nova  

KTM 890 ADVENTURE R 2023  
 

A Mitas anunciou uma parceria com a KTM Sportmotorcycle GmbH para adequar seus pneus 

ENDURO TRAIL+ à nova motocicleta KTM 890 ADVENTURE R 2023. Em seguida ao TERRA 

FORCE-R da Mitas na KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2021 e ao E-07 da Mitas na KTM 

690 ENDURO R 2019, esse é o terceiro equipamento original da Mitas aprovado pela KTM. 

"Ser escolhido pela terceira vez pela KTM como um fornecedor de pneus equipamento original 

é um ótimo reconhecimento para nós do grau de excelência de nossos produtos Mitas. Os 

novos pneus ENDURO TRAIL+ da Mitas foram desenvolvidos em conjunto com a KTM para 

aprimorar o espírito único de aventura de uma motocicleta e atender às abrangentes 

necessidades de um motociclista de adventure moderno, disposto a enfrentar tudo o que a 

trilha lhe apresentar", disse Gustavo Pinto Teixeira, vice-presidente de Pneus Especiais e para 

Duas Rodas da Trelleborg Wheel Systems. 

A nova KTM 890 ADVENTURE R 2023 vem equipada com o pneu dianteiro ENDURO TRAIL+ 

90/90-21 54T TL e o pneu traseiro 150/70B18 70T TL da Mitas. 

O ENDURO TRAIL+ da Mitas representa a próxima geração do padrão de banda de rodagem 

ENDURO TRAIL E-07+. Foi desenvolvido, experimentado e testado com o apoio do 

embaixador da marca Mitas, Chris Birch. Graças a um novo composto, à construção 

aprimorada e ao icônico design do padrão de banda de rodagem, o ENDURO TRAIL+ da 

Mitas garante uma excelente dirigibilidade off-road e responsividade em pistas de pedras ou 

cascalho, além de conforto e estabilidade na estrada. Ao mesmo tempo, oferece a melhor 

combinação de desempenho possível  em pistas molhadas e secas. 

Os novos pneus ENDURO TRAIL+ da Mitas  serão exibidos pela primeira vez no estande da 

Mitas na exposição EICMA, a ser realizada entre os dias 8 e 13 de novembro de 2022, em 

Milão, na Itália. 

-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  

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

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

