
 
 

Mitas está expandindo sua linha de pneus SPORT FORCE+ RS  

A Mitas está expandindo sua linha de pneus SPORT FORCE+ RS adicionando novos 

tamanhos em sua gama. As novas medidas, 120/70ZR17, 180/55ZR17 e 190/55ZR17, 

previstos para chegar ao mercado em abril de 2023, expandem a coleção para um total de 

seis medidas. 

"Após o bem-sucedido lançamento do SPORT FORCE+ RS pela Mitas em 2021, as novas 

medidas irão abranger uma gama mais ampla de motocicletas esportivas. A introdução de 

novos tamanhos de pneus na seleção esportiva é um acréscimo importante para a Mitas. 

Nossa equipe de Tecnologia e Inovação tem trabalhado duro para desenvolver tamanhos 

maiores e permitir que mais pilotos entrem nas suas pistas favoritas com o SPORT FORCE+ 

RS da Mitas", disse Gustavo Pinto Teixeira, vice-presidente do segmento de Duas Rodas e 

Pneus Especiais da Trelleborg Wheel Systems. 

O SPORT FORCE+ RS da Mitas foi projetado para pistas de corrida, mas também pode ser 

usado nas vias públicas. É feito de um composto Racing Soft (RS) especialmente 

desenvolvido para proporcionar uma aderência excepcional em ângulos de inclinação 

extremos, além de uma excelente estabilidade em linha reta em alta velocidade. Essa 

construção especial garante um controle total sobre a motocicleta, com um feedback e 

sensação incríveis.  

Testado com o apoio de Randy Krummenacher, motociclista suíço e vencedor do 

Campeonato Mundial de Supersport de 2019, o SPORT FORCE+ RS proporciona tempos 

para cada volta comparáveis aos melhores concorrentes da categoria.  

Para obter mais informações sobre o pneu SPORT FORCE+ RS da Mitas, acesse o site 

https://www.mitas-moto.com/pt-pt/produtos/pneus-de-moto-estrada/pneus-de-motos-

sport/sport-force-plus-rs  
 

-FIM- 

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

www.mitas-moto.com  
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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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