Triumph oferece variedade
em malas para motocicletas
A Triumph oferece uma linha completa de bolsas e malas para quem
deseja aumentar o espaço para bagagem em sua motocicleta, trazendo
mais conforto, praticidade e segurança para a pilotagem. Além de muita
qualidade, a linha Top Box da marca garante também mais charme e
elegância às motocicletas.
A linha Tiger conta com a maior variedade deste acessório nas
concessionárias. A Tiger Explorer, por exemplo, dispõe da Mala Superior
(preço sugerido de R$ 1.900,00) à prova de intempéries, com abertura
pela chave de ignição. Sua capacidade é de 36 litros, com limite de 10 kg
de carga. O recurso necessita de suporte deslizante (R$ 650,00), também
disponível na coleção, que auxilia na estabilidade do produto.
Para os modelos Tiger 800 e Tiger 800XC está disponível o Kit de Mala
Superior (R$ 1.914,84), também resistente às variações climáticas e
equipado com barras da estruturação que garantem a fixação do
acessório. Este item da linha tem capacidade equivalente a 36 litros e
espaço suficiente para acomodar um capacete.
Um dos lançamentos mais recentes da Triumph é a Trophy SE, uma
touring ideal para o motociclista que curte pegar estrada com muito
estilo. Por isso, a Top Box Caixa Superior (R$ 2.759,94, sem a tampa
superior) deste modelo foi desenvolvida para suportar até 55 litros de
bagagem e transportar até 10 kg. Vem com uma tomada de 12v para o
usuário utilizar durante a viagem – para carregar o celular, por exemplo.
Sua instalação também exige o uso do suporte deslizante (R$ 824,94). Esta
opção de Top Box também disponibiliza o encosto da caixa superior em
instalação adesiva (R$ 299,87), para conforto do garupa.
A Triumph conta, atualmente, com nove concessionárias localizadas nas
cidades de São Paulo (SP), Brasília (DF), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ),

Florianópolis (SC), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre
(RS).
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