Novos acessórios para a linha Tiger 800
A linha de acessórios para motos Triumph está disponível ao consumidor
desde o início de operações da marca, em 2012. A rede conta atualmente
com mais de 400 itens, que atendem a todos os modelos disponíveis no
País. As opções incluem uma variedade incrível de bagageiros, bolsas
internas, malas impermeáveis, pedaleiras, protetores de mão, suporte
para GPS, protetor de farol, protetor de radiador, kit de aquecimento para
as mãos, para-brisa alto, sistema de monitoramento da pressão dos
pneus, cadeados, barras de proteção do motor, protetor de cárter, kit de
cavalete central e apoio para joelhos, entre outros recursos.
No seu estande no Salão Duas Rodas, a Triumph está ampliando a
variedade de opções para a nova linha Tiger 800. Estão sendo lançados um
novo escapamento da tradicional marca britânica Arrow e um novo
conjunto de malas de alumínio – tudo exclusivo para a linha Tiger 800.
Revestido de titânio com fibras de carbono, o escapamento foi
desenvolvido pelos técnicos da Arrow dentro da própria fábrica da
Triumph, em Hinckley, na Inglaterra, e apresenta um som mais esportivo,
design diferenciado, é mais leve e ainda contribui para um aumento da
potência do motor de 800 cc. Já o novo conjunto de malas conta com dois
modelos laterais, com capacidade para transportar até 37 litros cada, e
um para a traseira (Top Box), com capacidade para levar até 42 litros.
Feitas de alumínio, as malas têm maior capacidade de carga, são mais
resistentes e mais seguras.
Todos os acessórios genuínos da Triumph passam por um processo
completo de testes exaustivos para garantir sua elevada qualidade e
segurança. Para criar estes produtos, a Triumph realiza ações como
clínicas de design envolvendo pilotos e outros profissionais do setor. Estas
avaliações podem incluir desde pilotar a motocicleta equipada com o
acessório por trilhas esburacadas e com pedras até analisar pontos como
umidade, salinidade e incidência de raios ultravioleta, por exemplo. Todos
os produtos apresentam garantia mundial de dois anos. Isso significa, por
exemplo, que um cliente que sair do Brasil pilotando sua moto com uma

mala da Triumph, se necessário, poderá trocá-la em outro país durante a
viagem.
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