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Mitas återvänder till EICMA med stora förhandsvisningar 
 

  
Efter två års uppehåll återvänder Mitas till EICMA-mässan, redo att presentera sina nya 

ENDURO TRAIL+-däck, som valts ut som originalutrustning för KTM 890 ADVENTURE R 

2023, och för att presentera en mängd nya produkter inom sportmotorcykel-, äventyrs-, 

terräng- och skoterdäck. 

Gustavo Pinto Teixeira, vice VD för Two Wheels och Specialty Tires på Trelleborg Wheel 

Systems, tillägger: ”Det är fantastiskt att vara tillbaka på EICMA, en mässa som är helt och 

hållet tillägnad tvåhjulsfans och deras passion. Vårt produktsortiment för 2023 ger många nya 

egenskaper i alla segment. Vi har arbetat hårt med uppgraderingar och uppdateringar av vårt 

befintliga sortiment för att möta kraven från olika grupper av motorcyklister. Vi välkomnar alla 

Mitas- och tvåhjulingsfans att besöka oss i hall 9, monter M81 för att upptäcka alla våra nya 

produkter.”  

För att ytterligare stärka sitt produktutbud för äventyrsförare kommer Mitas att presentera ett 

helt nytt ENDURO TRAIL-ADV-däckmönster tillsammans med ENDURO TRAIL+-mönstret, 

som är baserat på populära E-07+. I däckserien för sportmotorcyklar utökar Mitas däckserierna 

SPORT FORCE+ EV och SPORT FORCE+ RS med större dimensioner, utvecklade med stöd 

av Randy Krummenacher, schweizisk motorcyklist och vinnare av världsmästerskapet i 

Supersport 2019.  Mitas kommer också att utöka TOURING FORCE-däcksortimentet med nya 

storlekar mellan 14 och 16 tum för maxiskotrar. Inom terrängsegmentet förnyar Mitas hela 

TERRA FORCE-sortimentet för att ytterligare förbättra vår ledande position och lägger till en 

ny generation motocrossdäck för sandiga förhållanden – TERRA FORCE-MX SAND 2.  

Ta reda på mer om Mitas däck för tvåhjulingar på https://www.mitas-moto.com/sv-se/produkter  

eller besök Mitas team personligen på EICMA i hall 9, monter M81. 

 

-SLUT- 

 

För pressmeddelanden och bilder från Mitas Moto besök pressrummet på www.mitas-moto.com  

http://www.mitas-moto.com/en/products
https://www.mitas-moto.com/sv-se/produkter
http://www.mitas-moto.com/


 
 

För mer information eller högupplösta bilder, kontakta: 

Janja Likar Čarman, marknadschef Mitas Moto  

Mobil: +386 41 599 764 

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

 

Mitas är ett av Europas ledande däckmärken för jordbruksmaskiner, anläggningsfordon, 

materialhanteringsutrustning, motorcyklar och andra specialsegment. www.mitas-tires.com 
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