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ČASOPIS PRO ZÁKAZNÍKY A PŘÁTELE ZNAČKY MITAS

Do skupiny MPT pneumatik Mitas patří také
provedení SRT2 v rozměru 275/90R22.5 určené
pro provoz na kolejích a silnici.

Víceúčelové pláště Mitas

Stáhněte si
aktuální katalog
pneumatik pro
stavební a manipulační techniku
Mitas zde.

Největší skupinou mezi pneumatikami pro stavební a manipulační techniku Mitas představují víceúčelové pláště (MPT – Multi Purpose Tires).
Vyrábí se v radiálním i diagonálním provedení a jde o výrobkovou skupinu, která díky svým vlastnostem a rozměrům umožňuje nasazení na stavební
i zemědělské technice. Pod značkou Mitas se dnes vyrábí celkem 14 dezénů MPT pneumatik pro širokou škálu strojů a zařízení.

N

ejprodávanějším vzorkem z radiálních MPT
pneumatik Mitas je MPT-20. Jde o univerzální a velmi odolný dezén pro silniční i mimosilniční použití. Díky své celoocelové konstrukci
se výborně uplatní na komunálních, vojenských
a dalších speciálních vozidlech. Pneumatiky MPT20 se vyrábí v rozměru 335/80R20 a 365/80R20.
Dovolují maximální rychlost 110 km/h a větší
rozměr 365/80R20 má při této rychlosti nosnost
3550 kg (při huštění 6,25 bar).
Dezén MPT-21 je určen především pro nákladní vozy a nabízí výborné záběrové vlastnosti
na silnici i v terénu. Jde o všesměrový dezén
s celoocelovou konstrukcí a vynikajícími samočisticími schopnostmi. Vzorek MPT-21 se vyrábí

ve čtyřech rozměrech (335/80R20, 365/80R20,
405/70R20 a 405/70R24) a dovoluje nejvyšší
rychlost 100 km/h. Pneumatiky MPT-20 a MPT-21
jsou vhodné pro celoroční použití (jsou označeny
symbolem M+S) a jsou homologovány podle
norem ECE R.54, DOT 119 a EC 2001/43.
MPT-23 představuje nový asymetrický dezén
pro silniční nasazení vyvinutý především pro vozy
Daimler Unimog. Díky uspořádání figur v dezénu a své celoocelové konstrukci se vyznačuje
vysokou životností a současně nízkou hlučností.
Vyrábí se v rozměru 375/75R22.5 s maximální
dovolenou rychlostí 90 km/h. Pneumatiky jsou
označeny jako M+S a jsou homologovány podle
norem ECE R.54 a EC 2001/43.

Na koleje i silnici

Určitou „specialitou“ mezi MPT pneumatikami
Mitas je provedení SRT2 určené pro provoz na kolejích a silnici. Vyrábí se v rozměru 275/90R22.5,
dovoluje nejvyšší rychlost 90 km/h a při této
rychlosti má nosnost 3650 kg (při husticím tlaku
8,50 bar). Statická nosnost tohoto provedení může
nicméně dosáhnout až 9250 kg. „Tento speciální
dezén jsme vyvinuli zhruba před pěti lety na přání
našeho zákazníka – německé společnosti Daimler,“
říká produktový manažer pneumatik Mitas pro manipulační a stavební techniku Jaroslav Musil. Plášť
s celoocelovou konstrukcí je určen pro celoroční
Pokračování na straně 2
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použití (M+S) a je homologován podle norem ECE
R.54, ECE R.117, DOT 119 a EC 2001/43. Radiální
víceúčelové pneumatiky Mitas používají na první výbavu
renomovaní výrobci vozidel jako je Daimler nebo JLG.
Mezi skupinou diagonálních víceúčelových
pneumatik Mitas patří k nejprodávanějším provedení MPT-01 a MPT-04. MPT-01 je záběrový dezén
s výbornými samočisticími vlastnostmi pro použití
na telehandlery a kolové nakladače především v zemědělství. Vyrábí se v celkem pěti rozměrech v rozsahu od 280/80-18 do 405/70–24. Největší rozměr
pláště MPT-01 je konstruován pro nejvyšší rychlost
50 km/h a dovoluje při ní zatížení 3550 kg při huštění 4 bar. MPT-04 představuje vzorek s vysokou
odolností proti opotřebení a poškození. Nabízí velmi
dobré držení směru na měkkém povrchu a zároveň
výborné záběrové a oděrové vlastnosti pro použití
na teleskopických manipulátorech a kolových nakladačích, ale i pro zemědělské aplikace. Je nabízen
v sedmi rozměrech od 10.5-20 do 405/70-24. Podle
normy ECE R.106 je homologováno celkem pět
rozměrů od 340/80-18 do 400/70-24.

Univerzálnost je naše přednost

MPT-03 a MPT-05 jsou univerzální dezény pro těžké
terény s použitím především pro komunální a vojen-

ská vozidla s maximální rychlostí 90 km/h a jsou vhodné pro celoroční použití (M+S). Vzorek MPT-03 pro
silniční a mimosilniční použití se vyznačuje vynikajícím
záběrem, MPT-05 je pak klasický univerzální dezén
pro širokou škálu speciálních vozidel. MPT-03 se vyrábí v pěti rozměrech v rozmezí od 12.5–18 do 405/7020 MPT-05 pak ve čtyřech (10.5-20 – 16/70-20). Řadu
univerzálních pneumatik doplňuje dezén MPT-07,
tedy nesměrový dezén vhodný pro nejrůznější speciální vozidla. Dodává se v rozměru 10.5-20.
Robustní dezény s výbornými záběrovými
vlastnostmi a perfektní stabilitou pro použití
na teleskopické manipulátory a bagry – to jsou
MPT-06 a MPT-08. Vzorek MPT-06 vyniká výbornými záběrovými vlastnostmi a zvýšenou boční
stabilitou, MPT-08 je robustní dezén do těžkého
terénu. Plášť 480/65-22.5 IND MPT-06 je homologován podle normy ECE R.106.
„Pneumatiky MPT-01 až MPT-08 představují
nejvýznamnější skupinu plášťů pro stavební
stroje pod značkou Mitas. O jejich kvalitách
svědčí to, že je dodáváme na první výbavu světovým výrobcům stavební techniky jako je Atlas
Weyhausen, Mecalac, Liebherr, Kramer, CNH,
MERLO, Komatsu, JCB, Manitou nebo Wacker
Neuson,“ uzavírá Jaroslav Musil.
(JB)

Provedení MPT-20 patří k nejprodávanějším z řady radiálních MPT pneumatik Mitas. Jde o univerzální a velmi
odolný dezén pro silniční i mimosilniční použití.

Úspěšná Agritechnica

Mitas se účastnil největšího světového veletrhu zemědělských technologií Agritechnica 2019, který proběhl 10. – 16. listopadu v německém Hannoveru.
Mitas zde představil dvě zcela nové pneumatiky a další pláště rozšiřující jeho portfolio.

Stánek Mitas na veletrhu Agritechnica nabídl nejen to nejzajímavější
z nabídky zemědělských pneumatik této značky...

P

rovedení 800/65R32 IMP 185D AGRITERRA
04 rozšiřuje stávající řadu pneumatik Mitas
AGRITERRA 02 and AGRITERA 03. Tyto radiální pneumatiky se vyznačují vysokou nosností
a jsou určeny pro nepoháněná kola široké škály
zemědělských vozidel. Druhá úplná novinka
- VF 1000/65R32 CFO 200A8 HC3000R patří
do skupiny VF (Very High Flexion) pneumatik
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… ale také excelentní show českých špičkových MTB trialistů Vlastislava Kabeláče
Čiháčka a Marka Trynera.

Mitas, disponuje konstrukcí CFO (Cyclic Field
Operation) a je určena pro moderní sklízecí stroje. Mitas dále představil nový rozměr
650/65R42 IND 176A8/171D HCM z řady High
Capacity Municipal pneumatik pro komunální
vozidla a traktory silniční údržby, teleskopické
manipulátory a nakladače. Poslední vystavený
plášť - VF 480/70R38 172D HC2000 reprezentu-

je pneumatiky Mitas HC2000 určené pro vysokovýkonné traktory.
Pro návštěvníky veletrhu Mitas připravil velmi
atraktivní program. Dva špičkoví čeští jezdci MTB
trialu, Vlastislav Kabeláč Čiháček a Marek Tryner,
předvedli své jízdní umění na cyklistických pneumatikách Mitas Defender 60-559 (26x2.35) přímo
na veletržním stánku.
(JB)
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Nová řada
CUSTOM FORCE
pro křižníky silnic
Mitas na listopadovém veletrhu EICMA v Miláně
představil pod názvem CUSTOM FORCE novou
řadu motocyklových pneumatik pro velké cestovní
motocykly kategorií custom a cruiser.

M

itas CUSTOM FORCE má všechny důležité
vlastnosti vysoce výkonné pneumatiky pro
tyto motocykly: trvanlivost, stabilitu, komfort
a atraktivní design. Vstup do segmentu plášťů pro
stroje typu custom a cruiser představuje novou
kapitolu na cestě k tomu, aby se Mitas zařadil
mezi značky s úplným sortimentem motocyklových pneumatik.
K zajištění nejlepšího výkonu byla nová řada
podrobena náročnému testování v nejtěžších
podmínkách vyskytujících se ve Spojených státech
a různých zemích Evropy.
“Prémiové materiály spolu s robustní kostrou
pneumatiky zajišťují vynikající jízdní vlastnosti při
různých rychlostech, za všech povětrnostních
podmínek a na rozdílných silničních površích.
Během vývoje byla zvláštní pozornost věnována
zajištění ve své třídě nejlepších brzdných vlastností a ovládání na mokrém povrchu. Nic nebylo ponecháno náhodě, abychom zajistili plnou spokojenost jezdců na dlouhých cestách a případně i se
spolujezdcem a zavazadly,“ říká ředitelka divize
motocyklových pneumatik Mitas Ksenija Bitenc,
a dodává: „Atraktivní vzorek dezénu s elegantním
drážkováním má tvar plazícího se hada, což skvěle
charakterizuje pneumatiku pro řidiče motocyklů
třídy custom a cruiser.“ Řada Mitas CUSTOM FORCE bude v prodeji od ledna 2020.
(JB)

Atraktivní vzorek dezénu s elegantním drážkováním
ve tvaru plazícího se hada – to jsou pneumatiky Mitas
CUSTOM FORCE.

Pneumatiky AC70 G (MPT) nacházejí uplatnění na zemědělské
a stavební mechanizaci, na snímku na kolovém nakladači Kramer.

AGRO-INDUSTRIÁLNÍ
RADIÁLNÍ PNEUMATIKY MITAS
V tomto vydání Mitas IN představujeme víceúčelové pneumatiky Mitas (MPT) zařazené do skupiny
pneumatik pro stavební a manipulační techniku. Víceúčelové pneumatiky ovšem najdeme i v nabídce
zemědělských plášťů Mitas. Jde totiž o výrobky s univerzální použitelností jak pro zemědělské stroje, tak
na stavební a manipulační techniku.

J

ejich reprezentantem je řada
plášťů AC70 G (MPT). Jedná
se o univerzální radiální víceúčelovou pneumatiku, která díky
širokému dezénu a značnému
přesahu žeber ve středu běhounu nabízí stabilní, bezpečnou
a komfortní jízdu na silnici.
Současně je díky vysoké odolnosti proti opotřebení velmi
hospodárná. Pneumatika je
zařazena do řady víceúčelových
pneumatik, protože má speciální kostru a ocelový nárazník
umožňující vysoké rychlosti až
do 90 km/h. „Tyto pneumatiky
nabízíme ve velmi široké škále
rozměrů od 16 do 30 palců.
V současné době jde o 16 rozměrů,“ říká produktový manažer
zemědělských pneumatik Mitas
Pavel Kott.
Nejmenším zástupcem této
řady je provedení 265/70R16
MPT dovolující při maximální
rychlosti 90 km/h a huštění 3,5
bar nosnost až 1180 kg. Naopak
největší rozměr 495/70R30 MPT
umožňuje při stejné nejvyšší
rychlosti a husticím tlaku 2,5 bar

nosnost 3075 kg. Rekordmanem
v nosnosti je plášť 445/65R22.5
MPT navržený pro maximální
husticí tlak 6 bar a nejvyšší dovolenou zátěž 4500 kg (opět při
90 km/h). Nejpopulárnějším
rozměrem pneumatiky
AC70 G (MPT) je v současné
době 425/55R17.
Nabídka zemědělských
pneumatik Mitas dále obsahuje
řadu TI (Tractor Industrial), tedy
všestranné radiální pneumatiky
pro industriální i zemědělské použití. Nová generace záběrového dezénu TI-20 je vhodná pro
stavební, silniční a zemědělské
aplikace. Byl vyvinut pro měkký
a bahnitý terén a má proto
vynikající záběr a minimální prokluz. Současně nabízí vysokou
odolnost proti průrazu. Nejvyšší
povolená rychlost těchto pneumatik dosahuje 50 km/h.
Mitas v současné době nabízí
tři provedení plášťů s dezénem
TI-20, a to 340/80R18 IND,
480/80R26 IND a 440/80R28
IND. Posledně zmíněné (a největší) provedení dovoluje nej-

vyšší zatížení 3 640 kg (3,2 bar;
50 km/h).
Traktorový dezén TI-22 se
vyznačuje velmi dobrou trakcí
a samočisticími vlastnostmi kombinovanými s vysokou odolností
a dlouhou životností. „Tento
dezén je vhodný především pro
rypadlové nakladače, kolové
nakladače, teleskopické manipulátory a podobné lehčí stroje
a zařízení, nicméně je vhodný
také pro zemědělské stroje,“
doplňuje Petr Kott. Vyrábí se
v jediném provedení, a sice
460/70 R 24 IND. Také zde
dosahuje maximální rychlost
50 km/h. Nejvyšší dovolené zatížení při této rychlosti je 3 980 kg
(4 bar). Všechny uvedené agroindustriální pneumatiky se vyrábí
v bezdušovém provedení, ale
mohou být používány i s duší.
Pneumatiky Mitas AC70 G
(MPT), TI-20 a TI-22 používá
na první výbavu řada renomovaných výrobců zemědělské a a stavební techniky jako například
CNH, Claas, Same Deutz-Fahr
nebo český výrobce Bednar. (JB)
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VE zkratce

Ze světa levých zatáček
Značka Mitas patří mezi dlouholeté a tradiční výrobce pneumatik pro plochou dráhu. První pneumatiky
této značky pro tuto sportovní disciplínu spatřily světlo světa ve Zlíně už v roce 1947. Dnes jezdí na plochodrážních pneumatikách Mitas kompletní světová špička.

Bartosz Zmarzlik, mistr světa FIM Speedway Grand Prix.

K

velkým úspěchům z poslední doby patří titul
mistra světa v seriálu FIM Speedway Grand
Prix pro sponzorovaného jezdce značky Bartosze
Zmarzlika z Polska. Světový titul vybojoval po velmi náročné závodní sezóně a jak sám uvedl, je
na to hrdý. „To je neuvěřitelné – jsem třetí polský
mistr světa. Je to skvělé a já pořádně nevím co
říct,“ řekl Bartosz po rozhodujícím závodě webu
speedwaygp.com.

V České republice byl Mitas 6. října partnerem nejstaršího plochodrážního závodu světa
– 71. Zlaté přilby města Pardubic. Pro unikátní
trofej – pozlacenou přilbu – si dojel Australan
Jason Doyle a obhájil tak své vítězství v tomto
závodě z předchozího roku. První ročník Zlaté
přilby se jel už v roce 1929 a Mitas je partnerem
závodu již od roku 1997!
Závodům na krátké ploché dráze dnes
dominují pneumatiky Mitas SW-07 (zadní)
a SW-12 (přední), které plně splňují platné
předpisy FIM pro tento druh sportu. Pneumatika SW-07 má zesílenou boční stěnu a vzorek
dezénu ze speciální směsi zajišťující velmi
dobrou přilnavost, rozjezd a držení
stopy. Vyrábí se v rozměru 3.75-19. Přední
provedení se vzorkem SW-12 nabízí optimální
jízdní vlastnosti při zatáčení a dodává se
v rozměru 2.75-23. Mitas dále nabízí řadu
dalších provedení pneumatik pro plochou
dráhu, a to včetně speciálních rozměrů
pro závody mládeže.
(JB)

Dominik Nekolný mistrem
světa BMX Flatland

Český biker Dominik Nekolný se stal historicky
prvním UCI mistrem světa v disciplíně BMX
Flatland. Ta byla do programu šampionátů
Mezinárodní cyklistické unie nově zařazena
v roce 2019. Flatland na vrcholové úrovni
nabízí jízdu plnou velké akrobacie, neuvěřitelných prvků a figur. Dominik předvedl na mistrovství světa v Číně bezchybnou a náročnou
jízdu, která mu u rozhodčích vynesla nejvyšší
bodové hodnocení. Pro světový titul si dojel
na pláštích Mitas BMX Dom R03, na jejichž
vývoji se sám podílel. Jde o téměř hladký
vzorek ze speciální směsi, která zajišťuje vynikající záběr při extrémních akrobatických
figurách na velkých sklonech na betonovém
nebo dřevěném povrchu. Optimální rozložení
dezénových figur navíc zaručuje nízký valivý
odpor. Dodává se v rozměru 44-406 (20x1.60)
a provedení Racing Pro Max nebo Classic Max.

Pro tituly na pláštích Mitas
Veloplášťům Mitas se v roce 2019 dařilo nejen ve Světovém poháru horských kol a v mistrovství světa, ale
vavříny sbíraly také v mnoha národních MTB mistrovstvích a dalších sportovních disciplínách.

N

árodní mistrovství se na horských kolech v jednotlivých státech jezdí v několika disciplínách,
přičemž nejpopulárnější jsou Cross Country Olympic
(XCO) a Cross Country Marathon (XCM). Maratonské
závody se od klasického Cross Country liší zejména
svou větší délkou, která dosahuje 70 – 120 km.
Mistrem České republiky v XCO pro rok 2019
se na pláštích Mitas stal Ondřej Cink z Kross
Racing Teamu. Pro svůj titul českého šampiona si
v Hlinsku dojel v červenci již potřetí. Ondřejova
národní trofej nezůstala v Kross Racing Teamu jediná. Jeho týmová kolegyně Maja Włoszczowska
si pro mistrovský titul v XCO dojela ve svém domovském Polsku a mistryní Švýcarska v XCM se
stala Ariane Luthi. MTB pláště Mitas dovezly pro
titul také aktuální mistryni Srbska v XCO Jovanu
Crnogorac, která jezdí za Bike Way Racing Team.
Plně spolehnout se na značku Mitas mohla také
mistryně Estonska v XCM Greete Steinburg nebo
Slovenka Jana Števková z Outsiterz Cycling Tea-

mu, která na nich ve své zemi vybojovala národní
mistrovské tituly jak v XCO, tak v marathonu. Guy
Sessler z Bike Way Racing Teamu dále na těchto
pláštích získal titul mistra Izraele v XCO.
Značce se ale dařilo i v dalších disciplínách.
Český biker Vojtěch Ludvík získal titul mistra
světa orientačních závodech na horském kole
(MTB Orienteering) a Romana Labounková
ve Four-Crossu.
(JB)
Trojnásobný
mistr České
republiky
v XCO Ondřej
Cink z Kross
Racing Teamu.

Pneumatiky pro motocykly, jízdní kola a letadla spadají do obchodní jednotky Two Wheels & Specialty Tires, součásti Trelleborg Wheel Systems.

Mitas IN vychází čtyřikrát ročně. Toto vydání, ročník 17, č. 4/2019, vydal Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.,
5. prosince 2019 v Praze. Tel. +420 224 210 206, e-mail press@mitas-tyres.com, www.mitas-tyres.com.

Nový katalog veloplášťů Mitas

Na podzimním veletrhu Eurobike Mitas
představil kromě řady novinek pro sezónu
2020 také nový katalog veloplášťů a veloduší.
Takže co je nového ve světě veloplášťů Mitas? Silniční cyklisté se mohou těšit na nový
- a pod značkou Mitas první – bezdušový
silniční plášť s konstrukcí Tubeless Supra.
Plášť Arrow TS (R23) bude nejprve vyráběn
v rozměru 700x25C. Mitas dále nabídne nové
rozměry pneumatik pro e-MTB biky. Dezén
Kratos (R10) bude nově dostupný v „plusové“
šířce 2,6 palce pro oba průměry 27,5 a 29
palců. Šest nových rozměrů přibude do nabídky MTB pláště Cheetah (R15) a crossový X-Road bude nabízen též v rozměru
700x40C. Ke klíčovým novinkám se vrátíme
v některém z příštích vydání Mitas IN.
Stáhněte si
nejnovější číslo
Mitas IN zde.

Mitas, patřící do skupiny Trelleborg, je významnou evropskou značkou pneumatik pro zemědělskou, stavební a manipulační techniku, motocykly, jízdní kola a další speciální segmenty.
Pneumatiky Mitas jsou vyráběny v České republice, Spojených státech, Srbsku, Slovinsku a prodávány prostřednictvím globální obchodní sítě.
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