
 
 

Mitas poszerza swoją gamę opon SPORT FORCE+ RS  

Mitas poszerza swoją gamę opon SPORT FORCE+ RS o duże rozmiary. W kwietniu 2023 r. 

firma planuje wprowadzenie na rynek opon o rozmiarach 120/70ZR17, 180/55ZR17 oraz 

190/55ZR17, które poszerzą portfolio łącznie do sześciu wariantów. 

„Po udanym debiucie Mitas SPORT FORCE+ RS w 2021 r. teraz nowe opony o większych 

rozmiarach będzie można wykorzystać w szerszej gamie motocykli sportowych. 

Wprowadzenie nowych rozmiarów opon z segmentu sportowego jest ważnym krokiem dla 

Mitas. Nasz zespół ds. technologii i innowacji pracował w pocie czoła nad oponami o dużych 

rozmiarach, aby pozwolić jeszcze większej grupie motocyklistów ścigać się na ich ulubionych 

torach, korzystając z marki Mitas SPORT FORCE+ RS” – mówi Gustavo Pinto Teixeira, 

wiceprezes działu opon do jednośladów i specjalnych w Trelleborg Wheel Systems. 

Model Mitas SPORT FORCE+ RS został zaprojektowany z myślą o torach wyścigowych, ale 

można go również używać na drogach publicznych. Jest to specjalnie opracowana mieszanka 

Racing Soft (RS) zapewniająca wyjątkową przyczepność przy skrajnych kątach nachylenia 

oraz doskonałą stabilność w linii prostej podczas jazdy z dużą prędkością. Specjalna 

konstrukcja gwarantuje pełną kontrolę nad motocyklem, pozwalając na jego idealne wyczucie.  

Przetestowane przy wsparciu Randy'ego Krummenachera, szwajcarskiego motocyklisty i 

zwycięzcy Mistrzostw Świata Supersport 2019, opony SPORT FORCE+ RS pozwalają 

osiągać na torach czasy porównywalne z najlepszymi w swojej klasie konkurencyjnymi 

markami.  

Więcej informacji na temat gamy produktów Mitas SPORT FORCE+ RS można znaleźć na 

stronie https://www.mitas-moto.com/pl-pl/produkty/opony-szosowe-do-motocykli/sportowe-

opony-motocyklowe/sport-force-plus-rs  
 

-KONIEC- 

Informacje prasowe i zdjęcia firmy Mitas Moto można znaleźć w dziale prasowym na stronie www.mitas-

moto.com  
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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 czołowych 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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