Fábrica de Manaus já monta 15 modelos
Inaugurada em outubro de 2012, a Fábrica 6 da Triumph, localizada em
Manaus (AM), responde hoje por 95% das vendas da marca no mercado
brasileiro. Em 2015, por exemplo, serão montadas nesta linha, até
dezembro, cerca de 4.300 motocicletas do total de 4.500 que a empresa
vai comercializar no País. No ano passado, a produção da Fábrica 6 atingiu
um volume de 2.375 motocicletas do total de 2.500 unidades vendidas no
mercado nacional.
Em maio deste ano, a unidade passou por uma grande expansão. Sua área
construída passou de 1.845,94 m² para 2.945,94 m². O número de
funcionários também vem crescendo ano a ano, passando de 19
trabalhadores para os atuais 62. Com isso, a capacidade produtiva da linha
também foi significativamente ampliada das 5.000 motocicletas iniciais
para 7.000 unidades por ano. A Fábrica já recebeu, desde 2012, cerca de
US$ 13 milhões em investimentos.
Para se ter ideia da evolução da Fábrica 6 neste período, em outubro de
2012 a unidade produzia até sete motocicletas por dia – divididas entre os
modelos Bonneville T100, Speed Triple e Tiger 800XC. Hoje, são montadas
até 35 motocicletas por dia. Cada moto leva, em média, 3 horas e 20
minutos para ser montada do início ao fim do processo.
A fábrica de Manaus produz 15 motocicletas diferentes: Bonneville T100,
Thruxton, Street Triple 675, Street Triple 675R, Speed Triple, Tiger 800XR,
Tiger 800XC, Tiger 800XRx, Tiger 800XCx, Tiger Sport, Daytona 675,
Daytona 675R, Tiger Explorer, Tiger Explorer XC e Tiger 800XCa – esta
última, uma das novidades apresentadas no Salão Duas Rodas, já começou
a ser produzida e suas vendas começam em novembro.
Em dezembro, um novo modelo será incorporado, a Tiger 800XRx low
seat, também apresentada no Salão Duas Rodas, com vendas previstas
para janeiro. Somente quatro modelos comercializados no mercado
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brasileiro são importados: Thunderbird Storm, Thunderbird Commander,
Rocket III Roadster e Trophy SE.
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