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Mitas se z velikimi koraki vrača na sejem EICMA  
 

  
Po dveletnem premoru se Mitas vrača na sejem EICMA, pripravljen razkriti svoje nove 

pnevmatike ENDURO TRAIL+, ki so bile izbrane kot prva oprema za motocikel KTM 890 

ADVENTURE R za 2023, ter predstaviti številne novosti v serijah pnevmatik za športne 

motocikle, potovalne enduro in terenske motocikle ter skuterje. 

Gustavo Pinto Teixeira, podpredsednik divizije Two Wheels and Speciality Tires pri Trelleborg 

Wheel Systems, dodaja: "Lepo se je vrniti na sejem EICMA, ki je v celoti posvečen ljubiteljem 

dvokolesnikov in njihovi strasti. Naša ponudba izdelkov za leto 2023 prinaša številne novosti 

v vseh segmentih. Kot odziv na zahteve različnih skupin motociklistov smo intenzivno 

nadgrajevali  in posodobljali obstoječo ponudbo. Vse ljubitelje Mitasa in dvokolesnikov vabimo, 

da nas obiščejo na stojnici M81 v hali 9, kjer si bodo lahko ogledali naše nove izdelke."  

Mitas je še nadgradil ponudbo izdelkov za avanturistične voznike in bo poleg dezena ENDURO 

TRAIL+, ki temelji na priljubljenem E-07+, predstavil tudi povsem nov dezen ENDURO TRAIL-

ADV. V ponudbi pnevmatik za športne motocikle Mitas širi liniji pnevmatik SPORT FORCE+ 

EV in SPORT FORCE+ RS z večjimi dimenzijami, ki jih je razvil s podporo Randyja 

Krummenacherja, švicarskega motociklista in zmagovalca svetovnega prvenstva Supersport 

2019. Mitas bo z uvedbo novih dimenzij med 14 in 16 palci za maksi skuterje razširil tudi linijo  

pnevmatik TOURING FORCE. V segmentu terenskih pnevmatik Mitas prenavlja celotno paleto 

TERRA FORCE, da bo še izboljšal svoj vodilni položaj, ter dodaja novo generacijo pnevmatik 

za motokros na peščenih podlagah, TERRA FORCE-MX SAND 2.  

Več informacij o pnevmatikah za dvokolesnike Mitas najdete na spletni strani 

https://www.mitas-moto.com/sl-si/izdelki ali pa obiščite Mitasovo ekipo na sejmu EICMA v hali 

9 na stojnici M81.   

 

-KONEC- 

 

Za sporočila za javnost in slike podjetja Mitas Moto obiščite medijsko središče na www.mitas-moto.com. 

https://www.mitas-moto.com/sl-si/izdelki
http://www.mitas-moto.com/


 
  

Za več informacij ali fotografije visoke ločljivosti se obrnite na vodjo trženja v Mitas Moto: 

Janja Likar Čarman  

M: +386 41 599 764 

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

 

 

Mitas je ena vodilnih evropskih blagovnih znamk pnevmatik za kmetijske stroje, gradbeno mehanizacijo, 

logistično tehniko, motocikle in druge specialne segmente. www.mitas-tires.com 
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