
 
 

Mitas lança o pneu SW-07 SPEEDWAY sem câmara 
A Mitas está lançando uma versão sem câmara do pneu SW-07 SPEEDWAY, um dos pneus 

mais usados do mundo nas pistas de corrida. O pneu é projetado especificamente para aros 

de pneus sem câmara nas pistas de corrida de mais alto nível.  

Gustavo Pinto Teixeira, vice-presidente do segmento de Duas Rodas na Trelleborg Wheel 

Systems, afirma que: "O lançamento do pneu Mitas SW-07 SPEEDWAY sem câmara 

comprova nosso compromisso com o desenvolvimento contínuo de pneus de alto 

desempenho para pistas de corrida. Temos trabalhado em estreita colaboração com muitos 

pilotos de corrida profissionais em testes destinados a obter um feedback direto do piloto com 

relação às características de desempenho e desenvolver um pneu que atenda ao mais alto 

nível de padrões de corrida aos quais cada piloto está acostumado. A temporada de corridas 

em autódromos está chegando e estamos ansiosos para ver os pilotos de corrida começarem 

a usar essa nova versão de pneus”.  

A recém-desenvolvida construção do pneu sem câmara SW-07 SPEEDWAY proporciona 

excelente aceleração na partida, excelente tração ao longo da corrida e tempos reduzidos em 

cada volta da pista. O pneu é facilmente reconhecível devido às duas listras laranja no padrão 

da banda de rodagem. 

As características do novo pneu Mitas SW-07 SPEEDWAY estão em total conformidade com 

os regulamentos da Federação Internacional de Motociclismo (FIM). Isso significa que o pneu 

pode ser usado em todas as corridas e campeonatos patrocinados pela FIM. 

 

Para mais informações sobre o novo pneu Mitas SW-07 SPEEDWAY, acesse:  

https://www.mitas-moto.com/pt-pt/produtos/pneus-de-moto-off-road/pneus-para-

speedway/sw-07-speedway  
-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   
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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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