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Szanowni czytelnicy, oddajemy właśnie w Państwa ręce newsletter 
Mitas IN i chielibyśmy go pokrótce zaprezentować. Przeznaczony jest 

dla naszych partnerów handlowych, użytkowników naszych produktów, 
a także przyjaciół i fanów firmy Mitas. Przygotowujemy go cztery razy 
do roku i mamy nadzieję, że zawsze znajdziecie tam Państwo ciekawe in-
formacje. W ten sposób chcemy informować o nowych produktach firmy 
Mitas, o sukcesach sportowców jeżdżących na naszych oponach, a także 
o rożnych ciekawostkach, które są warte Państwa uwagi. 

Opony stają się coraz bardziej skomplikowanym i wyszukanym produk-
tem, a ich użytkownik, żeby mógł wybrać tą najodpowiedniejszą, potrze-
buje coraz to więcej informacji. Nie wystarczy znać tylko rozmiaru. Mitas, 
jako znaczący światowy producent, zdaje sobie z tego sprawę i dlatego 

na bieżąco informuje o nowościach i nowych technologiach. Jednym 
z kanałów informacyjnych będzie właśnie Mitas IN. 

Może zastanawiacie się Państwo, czy w dzisiejszym świecie pełnym 
komunikacji on-line ma sens wydawanie drukowanego magazynu. 
Według nas papier nie zniknie od tak z naszych stołów. Nie zapomnimy 
jednak o świecie wirtualnym i będziemy przesyłać Mitas IN także w wersji 
elektronicznej, można go będzie także ściągnąć bezpośrednio ze strony 
internetowej firmy Mitas. 

Będziemy wdzięczni za Państwa opinie dot. zawartości newslettera. Mówi 
się, że w dzisiejszym świecie informacje są na wagę złota. Dlatego mamy nad-
zieję, że także dla Was nasz magazyn będzie regularnym źródłem informacji 
i pomoże być IN w świecie opon Mitas.                                         Zespół Mitas IN
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Mitas kontynuuje poszerzanie oferty opon HCM 
(High Capacity Municipal). Chodzi o uniwersalne 
opony, które można wykorzystywać w szerokiej 
skali maszyn przede wszystkim w usługach komu-
nalnych. W roku 2018 planujemy wprowadzenie 
czterech nowych wersji, z których część będzie 
miała nową szerokość przekroju 65%. 

Bądź IN W ŚWIECIE MITAS!

K W A R T A L N I K  D L A  K L I E N T Ó W  I  P R Z YJ A C I Ó Ł  M A R K I  M I T A S

Kontynuacja na stronie 2

Dotyczyć to będzie rozmiarów 540/65R30 
IND 161A8/156D, 650/65R42 IND 

176A8/171D, 360/80R24 IND 144A8/139D oraz 
440/80R34 IND 159A8/155D. Nowe opony w 
serii o szerokości przekroju 65% są przeznaczone 
przede wszystkim dla traktorów o dużej mocy 
i oferują nośność 4625 kg przy 40 km/h lub 
4000 kg przy 65 km/h (przednie), w przypadku 
opon tylnych 7100 kg przy 40 km/h lub 6150 kg 
przy 65 km/h.

Konstrukcja opon ze stalowymi kordami 
usztywniającymi zapewnia wysoką wytrzymałość 
na ewentualne przebicie, stabilność przy pr-
zejazdach po drodze, a specyfi czny kaskadowy 
kształt wzoru bieżnika opon HCM zapewnia opty-
malne właściwości samoczyszczące oraz zwiększa 
wydajność na terenach bagnistych lub na śniegu. 
Układ wzoru bieżnika zapewnia wyjątkowe wła-
ściwości trakcyjne opon HCM przy wszystkich 
warunkach pogodowych, a jednocześnie niski 

Testowanie opon HCM odbywało się w surowych warunkach zimowych za kołem podbiegunowym w Finlandii.

Mitas rozbudowuje Mitas rozbudowuje 
serię opon HCM do  wykorzystania 

w usługach komunalnych
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produkty

Dzięki swojej konstrukcji opony VF oferują ok. 40% lepszą nośność w 
porównaniu ze standardowymi oponami do ciągników, a ich nośność 

jest taka sama w różnych zakresach szybkości. „Rolnicy nie muszą więc zm-
ieniać ciśnienia w oponie w zależności od prędkości“ tłumaczy Pavel Kott, 
Menadżer Produkt ds. Opon Rolniczych opon fi rmy Mitas. W ten sposób 
na nośność ma wpływ tylko ciśnienie w oponie. Opony VF znacznie ogranic-
zają nacisk na glebę, dzięki czemu pomagają ją chronić, zapewniają lepsze 
przeniesienie napędu oraz ograniczają poślizg. Wzmocniona konstrukcja 
opon zapewnia też dłuższą żywotność. Wysoka prędkość maksymalna (65 
km/h) skraca czas poruszania się maszyny po jezdni w czasie przejazdów. 

Pod koniec 2017 r. wprowadzono do sprzedaży opony w wersji VF 
380/105R50 HC1000, w kwietniu 2018 r. Mitas rozpoczął produkcję opony 

VF 320/105R54 169D HC1000 TL. Póki co nowość jest wprowadzana na ry-
nek (podobnie jak cała seria) w wersji bezdętkowej, a jej nośność wynosi 
od 2730 kg przy ciśnieniu w oponie 1,0 bar aż do 5800 kg przy ciśnieniu 4,0 
bar, a to w szerokim zakresie prędkości 0 – 65 km/h.

„Opony VF to podstawa naszej oferty opon rolniczych ze specjalną kon-
strukcją, która użytkownikom przynosi wiele zalet, dlatego będziemy kon-
tynuować rozbudowywanie tej serii. Nowe rozmiary, które w ostatnich kilku 
miesiącach przygotowaliśmy, uzupełniają naszą ofertę dla jak najszerszego 
spektrum maszyn rolniczych. W 2018 r. wprowadzimy do produkcji kolejnych 
sześć wersji opon VF, z tego jedną HC1000, a pozostałe HC2000 przeznac-
zone przede wszystkim dla ciągników o dużej mocy oraz HC3000 dla kom-
bajnów,“ dodaje Pavel Kott.                                                                                  (JB)

poziom hałasu. Parametry jezdne HCM opon 
Mitas zostały bardzo dokładnie sprawdzone w 
czasie testów w ekstremalnych zimowych warun-
kach w centrum testowym Ivalo w Finlandii. Opo-
ny za kołem podbiegunowym potwierdziły swoje 
wybitne właściwości dot. drogi hamowania, 
przyczepności w kierunku bocznym i wzdłużnym, 
uciągu oraz innych parametrów jezdnych. 

„Wzrastające zainteresowanie oponami HCM 
potwierdza, że nasze wejście do tego segmentu 

Kontynuacja ze strony 1

Opryskiwacz John Deere z oponami Mitas HC1000.

Opony 
Mitas 
HC1000.

Trend ostatnich lat to rozwój opon rolniczych, które ułatwiają użytkownikom życie i pracę. Jednym z takich produktów są opony Mitas z serii VF (Very High Flexion) 
ze wzorem bieżnika  HC1000 przeznaczone przede wszystkim do samojezdnych opryskiwaczy rolniczych poruszających się wśród roślin, których nie mogą zniszc-
zyć. W ostatnich kilku miesiącach Mitas wprowadził na rynek kilka nowych wersji opon z tej serii. 

Nowości dot. opon do opryskiwaczy

trzy lata temu było dobrą decyzją. Chodzi o bar-
dzo niezawodne opony świetnie nadające się 
do wykorzystania w usługach komunalnych. W 
Europie zwykle wykorzystywane są w maszynach 
do koszenia trawy przy drogach oraz na trakto-
rach o dużej mocy. Popyt wzrasta także w USA i w 
Kanadzie“ mówi Menadżer Produktu ds. Opon 
Rolniczych Mitas Pavel Kott. I dodaje: „Wpro-
wadzając nowe rozmiary reagujemy przede 
wszystkim na zainteresowanie naszych klientów 

Opony 
HCM fi rmy 
Mitas.

Sprawdź 
najnowsze infor-
macje o oferowa-
nych rozmiarach 
opon HCM fi rmy 

Mitas

w zakresie pierwszego montażu“. 
Seria opon HCM fi rmy Mitas dzisiaj składa się 

z siedmiu rozmiarów do wykorzystania na ob-
ręczach o średnicy  24, 28, 34 i 38“. Można je 
zastosować zarówno na ciągnikach rolniczych, 
jak i budowlanych, ładowarkach teleskopowych, 
wozach przeładunkowych oraz ładowarkach 
rolniczych z zastosowaniem w budownictwie oraz 
leśnictwie. W zimie opony mogą być wyposażo-
ne w kolce.                                                    (JB)
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Intensywny początek sezonu rowerowego mają za sobą opony rowerowe Mitas. Sezon zainaugurował 
najbardziej prestiżowy wyścig etapowy na rowerach górskich na świecie, którym jest południowoafrykański 
ABSA Cape Epic. Mitas zaprezentował się w czasie od 18 do 25 marca na wyścigu jako oficjalny dostawca 
opon. Świetnie ścigali się także zawodnicy wspierani przez Mitas. 

Mitas podpisał umowy sponsorskie z ośmioma 
zawodnikami biorącymi udział w tegorocznej serii 
zawodów żużlowych FIM Grand Prix, który roztr-
zygnie 73 Mistrzostwa Świata Międzynarodowej 
Federacji Motocyklowej (FIM). 

Na oponach Mitas regularnie jeździć będą 
następujący zawodnicy: Jason Doyle (mistrz 

świata 2017), Patryk Dudek, Tai Woffinden (mistrz 
świata 2013 i 2015), Bartosz Zmarzlik, Emil Sayfu-
tdinov, Matej Žagar, Martin Vaculík i Przemysław 
Pawlicki. W sezonie 2018 sponsorowani zawod-
nicy będą ścigać się na oponach SW-07, które 
były zaprojektowane i są ciągle udoskonalane 
we współpracy z najlepszymi zawodnikami ściga-
jącymi się na torze żużlowym. 

 Dyrektor ds. Opon Motocyklowych firmy 
Mitas Ksenija Bitenc komentuje: „Wyścig na torze 
żużlowym był zawsze szczególnie bliski firmie Mi-
tas, bo nasze korzenie sportowe sięgają właśnie 
tej dyscypliny. Cieszymy się, że wielu najlepszych 
zawodników ściągających się na torze żużlowym 
nadal uważa, że Mitas to jedyny dobry wybór. 
Potwierdza to także fakt, że jesteśmy oficjalnym 
dostawcą opon dla British Speedway League.”

Tradycja marki Mitas produkowania opon 
do sportu żużlowego sięga aż 1947 r., a od tego 
czasu firma nieprzerwanie rozwija nowe produk-
ty i wspiera tę dyscyplinę sportową.

W chwili obecnej oferta opon żużlowych Mitas 
składa się z siedmiu różnych wzorów bieżnika 
zaprojektowanych do różnych typów wyścigów 
żużlowych.                                                             (JB)

Ondřej Fojtík wygrał, w drużynie 
z byłym mistrzem świata w 

maratonie MTB Massimem Deber-
tolisem, klasyfikację w kategorii 
Masters. Ostatni etap w katego-
rii żeńskiej wygrała Brazylijka 
Raiza Goulao Henrique, która 
wraz ze swoją współzawod-
niczką dojechała piąta. „Raiza, 
która jeździ w drużynie Primaflor 
Mondraker, osiągnęła najlepszy wynik 
w życiu, kiedy w kwietniu na naszych 
oponach wyjeździła tytuł Panameryka-
ńskiej Mistrzyni MTB. Wspieramy więc 
nie tylko mistrzynię świata Jolandę Neff, 
ale także mistrzynię panamerykańską“ 
mówi Pavel Nosek, Szef Marketingu 
Opon Rowerowych firmy Mitas. 

 Duży sukces osiągnęli w kwietniu 
zawodnicy Filip Adel i Michal Kaněra 
z Mitas Trek Team, którzy zwyciężyli w cz-
terodniowych zawodach wieloetapowych 
Mitas 4 Islands w Chorwacji. Jako drudzy 
skończyli w klasyfikacji generalnej Fabian 
Giger i Bartłomiej Wawak z Kross Racing 
Team, a wśród kobiet Vendy Kuntová 
i Lenka Fridrichová z GHOST Team (wszy-
scy na oponach Mitas).  

W maju odbyły się dwa ważne za-
wody Pucharu Świata w Kolarstwie Górskim – w 
niemieckim Albstadt światowa elita spotkała się 

18-20.05, w Novym Městě na Moravě 
o tydzień później. Było co oglądać! 

„Jolanda Neff w Albstadt na na-
szych oponach Mitas Hyperion 
wręcz zdeklasowała listę startową“ 
chwali wynik Pavel Nosek. Co 
więcej w Albstadt Jolanda wygra-
ła srebro w piątkowej premierze 

nowej dyscypliny Short Track (XCC 
– krótki, dynamiczny wyścig na torze 

1-1,5 km na ok. 25 min.). Świetnie szło 
także jej koleżance z drużyny Mai Włosz-
czowskiej, która w Short Track zajęła 
ósme miejsce, a główny wyścig ukończyła 
na miejscu siódmym. W kategorii juniorów 
U23 brązowy medal wywalczył na opona-
ch Mitas Stiven Thür ze Szwajcarii. 

Jolandzie Neff świetnie szło także w 
Novym Městě na Moravě. W Short Trac-
ku przyjechała na trzecim miejscu, a w 
głównym wyścigu wygrała srebro. Maja 
Włoszczowska ukończyła główny wyścig 
na piątym miejscu. W kategorii mężc-
zyzn najlepsze wyniki uzyskał Carlos 
Coloma, który zajął dziesiąte miejsce.

„W Albstadt oraz w Novym Městě 
na Moravě dla kibiców przygotowaliśmy 
specjalne wydarzenia fanów z naszymi 
zawodnikami, które cieszyły się bardzo 

dużym zainteresowaniem i pomogły w promocji 
opon rowerowych Mitas“ dodaje Pavel Nosek.   JB)

Mitas świetnie 
przygotowany 
na żużlowym 
Grand Prix

Opony rowerowe Mitas: 
początek sezonu pełen sukcesów

Jeden ze sponsorowanych zawodników żużlowych jest 
Patryk Dudek, na zdjęciu w czasie pierwszego wyścigu 
w tym sezonie.

Ściągnij reklamę 
opon rowerowych 

Mitas z Jolandą 
Neff.

Jolanda Neff na końcu błotnistych za-
wodów Pucharu Świata w niemieckim 
Albstadt.

Opony Mitas Hype-
rion w wyścigowej 
bezdętkowej wersji 
Top Design sprawd-
ziły się w trudnych 

warunkach.

Jan Škarnitzl z Mitas Trek 
Team na torze wyścigu Pu-
charu Świata MTB w Novym 
Městě na Moravě.
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W skrócie

Mitas IN wydawany jest cztery razy w roku. Niniejsze wydanie, edycja 16, nr 1/2018 wydał Mitas, członek grupy Trelleborg, 
10.06.2018 w Pradze. Tel. +420 224 210 206, e-mail press@mitas-tyres.com, www.mitas-tyres.com.

Firma Mitas już po raz piąty została w tym roku oficjalnym partnerem europejskiej serii zawodów tractor pulling 
organizowanej przez European Tractor Pulling Committee (ETPC). Seria składa się z dziesięciu zawodów, z których 
ostatni to Mistrzostwa Europy. Zawody odbywają się od kwietnia do września w całej Europie.

Wiedzieliście, że historia tractor pulling sięga początku zeszłego wieku, kiedy w rolnictwie korzystano 
wyłącznie z siły koni? Pola pełne były głazów, które rolnicy musieli usunąć przed rozpoczęciem pracy. Już 
wtedy zaczęli ze sobą rywalizować o to, kto usunie większy głaz. Z czasem konie zastąpiły maszyny, ale 
konkursy dalej się rozwijały, a zasady tractor pulling pozostały takie same od dziesiątek lat – traktory mus-
zą uciągnąć obciążenie nazywane „sled truck“ na odległość 100 m. Oczywiście obecnie wykorzystywane 
są nowoczesne traktory o dużej mocy jeżdżące na specjalnych oponach, także firmy Mitas!

Opony rowerowe wesprą najlepszych
Na oponach rowerowych Mitas będzie w sezonie 
2018 i 2019 jeździć hiszpańska drużyna UCI MTB 
Primaflor Mondraker Rotor. W drużynie znajdziemy 
takich znanych zawodników jak Hiszpan Carlos Co-
loma (brązowy medalista z olimpiady w Rio), Ondřej 
Cink (były mistrz świata XCO U23, który wraca z szosy 
z powrotem na rower górski), Australijczycy Daniel 
i Rebecca McConnell czy Raizu Goulao Henrique 
z Brazylii. Aż do 2020 r. Mitas kontynuuje współpracę 
z polską grupą kolarską Kross Racing, do której na-
leży mistrzyni świata z 2017 r. Jolanda Neff ze Szwaj-
carii oraz polska zawodniczka Maja Włoszczowska. 

Także w tym sezonie Mitas wspiera holen-
derską stajnię Kools, której dwie drużyny 

biorą udział w kategorii Super Stock. Jedna 
z maszyn holenderskiej drużyny Kools, a to 
MITAS All or Nothing, w całym sezonie 2017 
jeździła na specjalnych oponach Mitas Powerpull 
30,5L32 148A8, które Mitas przygotował specjal-
nie na zawody tractor pulling, a od 2016 r. także 
wprowadził do sprzedaży. Korzystać z nich zaczy-
nają także inne drużyny.

W czasie inauguracyjnych zawodów, które odbyły 
się w niemieckim Füchtorfie, traktor niemieckiej 
drużyny Green Fighter, wspierany przez firmę Mitas, 
zdobył w kategorii Heavy Modified brązowy medal. 
Zawody obserwowało 20 tys. kibiców. 

19 maja w szwedzkim Lidköpingu odbyły się 
kolejne zawody, a firma Mitas miała swój wkład w 
sukces maszyny Ride-On Interaction 2.0 pilotowanej 
przez Manon Kools, należącego do stajni rodziny 
Kools, który wywalczył zwycięstwo. Kolejny reprezen-
tant MITAS All or Nothing zajął szóste miejsce. 

„Także w tym sezonie zawodom tractor pulling 
towarzyszy wspaniała i pełna emocji atmosfera. 
Wierzymy, że wspierane przez nas drużyny oraz 
drużyny korzystające z naszych opon osiągną 
sukces także w kolejnych zawodach i znajdą się 
na najwyższych miejscach w klasyfikacji” mówi 
Dana Černá z marketingu Mitas. 

Lista zawodów Euro Cup 2018
28–29.04 –Tractor Pulling Füchtorf, Niemcy
19.05 – Lidköping, Szwecja
2.06 – Bernay, Francja
16–17.06 – Made, Holandia
14.07 – Putten, Holandia
28–29.07 – Brande, Dania
11–12.08 – Hajdúböszörmény, Węgry
25–26.08 – Great Eccleston, Wielka Brytania
1–2.09 – Ekeröd, Szwecja (Mistrzostwa Europy)

Więcej o Euro Cup ETPC na www.tractorpulling.com 

TOURING FORCE-SC w sprzedaży
W listopadzie ubiegłego roku Mitas zaprezentował 
nową serię opon do skuterów TOURING FORCE-
-SC. Pierwsze 22 rozmiary są w sprzedaży od maja. 
Nowa seria jest przeznaczona do większości typów 
skuterów i oferuje rozmiary od 10 do 16 cali. 
„TOURING FORCE SC łączy doświadczenia, które 
uzyskaliśmy przy projektowaniu radialnych opon 
motocyklowych o dużej mocy z doświadczeniami, 
które wynieśliśmy z włączeniu się 
do zawodów skuterów“ powiedzi-
ała Dyrektor ds. Opon Motocyklo-
wych firmy Mitas Ksenija Bitenc. 
Kolejne rozmiary serii TOURING 
FORCE-SC będą wprowadzane 
do sprzedaży do końca 2018 r. i w 
roku 2019. Stopniowo zastąpią 
opony Mitas MC 13, MC 16, MC 
18, MC 25, MC 26, MC 29, MC 
28 i MC 38.

Techagro po dwóch latach
W kwietniu Mitas zaprezentował produkty 
z oferty opon rolniczych na targach Techagro 
w Brnie, jednych z trzech największych targów 
rolniczych w Europie. Między głównymi eksponata-
mi na stoisku Mitas pojawiły się reprezentanci serii 
produktów SFT (Super Flexion Tires), VF (Very High 
Flexion) i HCM (High Capacity Municipal – opony 
przeznaczone głównie do wykorzystania w usłu-
gach komunalnych. Inne opony Mitas uczestnicy 
targów mogli zobaczyć bezpośrednio na maszyna-
ch rolniczych wystawianych przez ich producentów.

Ściągnij 
najnowszy 
numer Mitas IN

sport | wiadomości

Traktor drużyny Green Fighter wspierany przez firmę Mitas w kategorii 
Heavy Modified  na zawodach w niemieckim Füchtorf zdobył brąz.

Zapraszamy na tractor 
PULLING!

(JB)


