Triumph lança superesportiva Daytona 675R
e roadster Street Triple 675 no Brasil em junho
A Triumph está ampliando a sua linha de motocicletas no mercado brasileiro. Em junho
estarão disponíveis no País a superesportiva Daytona 675R e a roadster Street Triple
675, que já estão sendo montadas na fábrica da marca inglesa instalada em Manaus
(AM). A Daytona 675R chega às concessionárias pelo preço sugerido de R$ 48.690,00,
enquanto a Street Triple 675 custará R$ 31.900,00 – em ambas, o sistema de freios
ABS vem de série.
A Daytona 675R foi totalmente remodelada no início deste ano. O modelo mantém seu
tradicional propulsor de três cilindros, mas teve sua potência ampliada em 3 cv,
atingindo 128 cavalos. O novo chassi melhorou a distribuição de peso da motocicleta.
Seu visual ganhou linhas mais retas na carenagem, um novo posicionamento do
escapamento e o conjunto ótico foi renovado. O modelo também ficou 1 kg mais leve,
pesando agora 184 kg. Vários outros componentes também são novos, como as
suspensões. Como resultado, a moto ficou mais rápida, segura e fácil de ser pilotada.
Referência absoluta no segmento desde o seu lançamento, a Daytona 675R definiu
novos padrões para as superesportivas, passando rapidamente a ser reconhecida
como a moto mais rápida na pista e a melhor para andar na estrada, além de contar
com características que lhe conferem personalidade própria, ao contrário de outras
esportivas do mercado.
Para desenvolver a nova versão, a missão dos engenheiros da marca não foi fácil:
manter tudo que é exclusivo e atraente na Daytona 675R, porém usando a experiência
adquirida nas pistas e na estrada com o modelo anterior, combinada com os mais
recentes desenvolvimentos em tecnologia de engenharia e concepção, para criar um
modelo mais rápido, de melhor dirigibilidade, mais fácil de andar e, portanto,
perfeitamente adequado à segunda década do século 21. Como resultado, nasceu uma
moto mais leve, mais potente, mais rápida, mais bonita, mais segura e que oferece
ainda mais prazer para o seu piloto.
TRIUMPH STREET TRIPLE 675
Completamente remodelada no final do ano passado, a nova Triumph Street Triple
675 pertence ao chamado segmento roadster, trazendo como características mais
marcantes um motor de grande potência para sua categoria, estilo naked (ausência
de carenagem) e design agressivo. O coração da Street Triple 675 continua a ser um
motor refrigerado à água, com 12 válvulas, três cilindros e 675 cc, capaz de
desenvolver 85 cavalos de potência.
Desenvolvida sob medida para o uso urbano, a Triumph Street Triple 675 oferece
1

uma incrível experiência de pilotagem, com muito desempenho e uma boa dose de
diversão. A estratégia da marca com o modelo é unir o estilo e a atitude típicos da
Speed Triple com a agilidade da superesportiva Daytona 675, e entregar tudo isso
por um preço muito competitivo que vem surpreendendo o mercado.
A nova Street Triple 675 foi completamente reprojetada para oferecer uma
pilotagem ainda mais emocionante. Seu chassi, por exemplo, é totalmente novo. O
quadro tem perfil de alumínio com viga dupla e é ligado a um subquadro traseiro de
duas peças, fundido em alta pressão. O chassi, além de robusto e de qualidade de
ponta, também é avançado. Projetado para aprimorar o dinamismo, a agilidade e a
apreciação do piloto, o design ficou mais leve, graças à menor quantidade de peças e
soldas no quadro.
SUCESSO DE VENDAS NO BRASIL
Lançada oficialmente no mercado brasileiro em novembro do ano passado, a Triumph
vem se surpreendendo com os resultados obtidos pela marca até o momento e está
revendo para cima seus planos no País. Diante da grande demanda dos consumidores
pelas suas motocicletas, a empresa decidiu acelerar seu plano de expansão da rede de
concessionárias, ampliar sua produção em Manaus (AM) e projeta atingir vendas totais
no ano em torno de 2.500 unidades – um volume 25% superior à previsão inicial de
2.000 motocicletas.
A fábrica de Manaus, por exemplo, vem ampliando continuamente seu ritmo de
trabalho desde o início da suas operações, em outubro do ano passado. Atualmente, a
unidade conta com cerca de 40 profissionais e deverá chegar a 90 trabalhadores até
janeiro de 2014. Este aumento no quadro de funcionários também está relacionado à
produção de novos modelos na planta.
“Começamos a operar no final do ano passado com seis modelos, mas até 2014 a linha
Triumph no Brasil será composta por 15 modelos de motocicletas, ampliando ainda
mais as opções para o nosso público”, revela o gerente Geral da Triumph Motorcycles
Brazil, Marcelo Silva.
Além dos novos modelos, a fabricante inglesa oferece para o consumidor brasileiro
mais seis motocicletas: Bonneville T100 (R$ 29.900,00), Speed Triple (R$ 42.900,00),
Tiger 800XC (R$ 39.900,00), Thunderbird Storm (R$ 49.900,00), Tiger Explorer (R$
62.900,00) e Rocket III Roadster (R$ 69.900,00). Todos os modelos, com exceção
apenas da Bonneville T100, já vêm de série equipados com o sistema de freios ABS.
A Triumph conta atualmente com três concessionárias no País – em São Paulo (SP),
Ribeirão Preto (SP) e Porto Alegre (RS). O novo plano de expansão da rede prevê a
abertura de mais nove revendas completas neste ano. As próximas revendas a serem
abertas serão localizadas em Brasília e Belo Horizonte (maio), Rio de Janeiro (junho),
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Curitiba e Campinas (julho), Florianópolis (outubro), um segundo representante em
São Paulo (novembro) e Salvador e Recife (dezembro).
“Para 2014, com esta rede ampliada e os novos modelos de motocicletas que serão
lançados ao longo deste ano e apresentados no próximo Salão das Duas Rodas, já
projetamos vendas em torno de 3.500 unidades”, prevê Marcelo Silva. “Até o final do
próximo ano, a Triumph Motorcycles Brazil já poderá se posicionar entre os cinco
principais mercados para a marca no mundo, atrás apenas de Estados Unidos,
Inglaterra, França e Alemanha”, acrescenta.
A Triumph, uma das mais tradicionais marcas do mundo no segmento de duas rodas,
está investindo no biênio 2012/2013 cerca de R$ 19 milhões no Brasil. A Triumph
Motorcycles Brazil é a 10ª subsidiária da empresa pelo mundo e conta com sede em
São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A fábrica da Triumph em Manaus está localizada
em um condomínio industrial, ocupando uma área de 2.000 m². Sua capacidade atual
de produção é de 5.000 motocicletas por ano, entre os diversos modelos.
A TRIUMPH NO MUNDO
A Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando diretamente em 10 países, por
meio de suas filiais, e indiretamente em mais 42 mercados, através de distribuidores
independentes. A Triumph é a marca de motocicletas que mais cresce no segmento
acima de 500 cc nos 10 países nos quais está presente. Nos últimos quatro anos, o
mercado global de motos acima de 500 cc caiu de 1.250.000 unidades (em 2008) para
690.000 motos (em 2012) – uma queda de 45%. Apesar disso, a Triumph conseguiu
mais do que dobrar o seu market share mundial, sempre considerando as motos acima
de 500 cc, de 2,3% (em 2007) para 5,7% (em 2012).
No mesmo período, a empresa dobrou a equipe de engenharia na fábrica de Hinckley,
na Inglaterra, ampliou sua linha de produtos de 13 para 23 motocicletas e ainda
aumentou sua capacidade produtiva total para 165 mil m² nas fábricas da Inglaterra e
Tailândia. O faturamento mundial da empresa gira em torno de R$ 1,1 bilhão e a
produção total chega a cerca de 50.000 unidades anuais. No mundo todo, a Triumph
possui cerca de 730 concessionárias e quase 2.000 funcionários.
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