Daytona 675R vence pelo segundo ano
consecutivo o prêmio “Guidão de Ouro”
A Triumph Daytona 675R acaba de ser eleita a melhor motocicleta esportiva até 1.000
cc no prêmio “Guidão de Ouro”, promovido pela revista Motoaction. O modelo já
havia sido vitorioso na edição de 2014 da mesma disputa. A escolha foi feita
diretamente pelos internautas e leitores da revista Moto Motoaction, pela Internet. É
o terceiro prêmio conquistado pelo modelo no mercado brasileiro desde o seu
lançamento no País, em abril de 2013, e o 11º recebido por uma motocicleta da marca
no Brasil.
A superesportiva Daytona 675R foi totalmente remodelada e, desde abril de 2013, está
sendo montada em Manaus (AM). A moto mantém seu propulsor de três cilindros, mas
teve sua potência ampliada em 3 cv, atingindo 128 cv. Um novo chassi melhorou a
distribuição de peso. Seu visual ganhou linhas mais retas na carenagem, um novo
posicionamento do escapamento e o conjunto ótico foi renovado.
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, 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.
OUTROS PRÊMIOS
Lançada no Brasil em 2012, a Triumph vem conquistando diversos prêmios do setor
deste então. A marca já soma 11 prêmios obtidos em pouco mais de dois anos. A
Triumph foi um dos destaques do prêmio “Moto do Ano”, promovido pela revista Duas
Rodas, cujos resultados foram anunciados em outubro do ano passado. A fabricante
inglesa venceu duas das mais importantes categorias da premiação: “Naked”, com o
modelo Street Triple 675R, e “Sport”, com a Daytona 675.
A Triumph foi eleita, em abril do ano passado, pelos internautas e leitores da revista
Motociclismo, da Motorpress Editora, a marca de motocicletas com o “Cliente mais
Satisfeito” no Brasil. Foi a primeira vez na história deste concurso que uma marca
conseguiu 100% de aprovação dos seus clientes.
Em fevereiro de 2014, a esportiva Daytona 675R tinha sido eleita a melhor motocicleta
esportiva até 1.000 cc no “Guidão de Ouro”. Em dezembro de 2013, a marca foi uma
das grandes vencedoras da 15ª edição do “Prêmio Imprensa Automotiva”, organizado
pela Associação Brasileira da Imprensa Automotiva (Abiauto). Os representantes da

imprensa especializada elegeram a Triumph Tiger 800XC como “Melhor Moto 2013
Imprensa Automotiva”. O júri de jornalistas apontou, também, a Triumph Tiger 800XC
como a “Melhor Estradeira”, e a Triumph Daytona 675R como a “Melhor Esportiva”.
Em outubro do mesmo ano, a marca também havia participado com destaque do
“Moto do Ano”, da revista Duas Rodas, conquistando outros três troféus: “Moto do
Ano” (Tiger Explorer), “Big Trail até 1.200 cc” (Tiger Explorer) e “Naked até 800 cc”
(Street Triple 675).
SOBRE A TRIUMPH
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 marca conta com 12 concessionárias
nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS),
Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO) e
Florianópolis (SC). Em breve será aberta a 13ª concessionária em Recife (PE).
A Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando diretamente em 12 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 países nos quais está presente. O faturamento mundial da
empresa gira em torno de R$ 1,1 bilhão e a produção total passa de 50.000 unidades
anuais. No mundo todo, a Triumph possui cerca de 730 concessionárias e quase 2.000
funcionários.
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