Triumph Speed Triple
Considerado um dos maiores ícones da marca Triumph, o modelo Speed
Triple oferece um nível superior de dirigibilidade para o segmento das super
nakeds. A Triumph Speed Triple destaca-se, por exemplo, pelo seu visual
agressivo e pelo potente motor de 1.050 cc e 135 cv, características que
vêm marcando sua história desde o lançamento da primeira versão do
modelo, em 1994. Desde então, para se ter ideia, mais de 70 mil unidades
da moto já foram comercializadas em todo o mundo.
Remodelada em 2011, a Speed Triple ficou cerca de 3 kg mais leve que a
versão anterior, ganhou um quadro mais estreito, a altura em relação ao
solo aumentou e recebeu novos garfos de 43 mm com pré-carga de
amortecimento rebote e de compressão totalmente ajustáveis. Tudo isso
resultou numa motocicleta incrivelmente leve, ágil e versátil. O desenho da
sua carenagem, combinado com os faróis duplos, acentua sua postura
urbana agressiva. Isso inclui, por exemplo, a carenagem colorida do radiador
e os decalques esportivos do modelo.
Para-brisas coloridos, capa de assento e protetor de cárter fazem parte da
extensa lista de equipamentos opcionais da moto. A divisão de acessórios
da Triumph desenvolveu uma linha completa de acessórios originais para a
motocicleta, incluindo outros itens interessantes, como escapamento que
melhora o desempenho, um sistema de exaustão diferenciado do tipo
“três-em-um” (desenvolvido em parceria com a Arrow Special Parts) e um
kit de sensores da pressão dos pneus. Há, também, uma gama completa de
bagageiros e assentos de gel, bem confortáveis, que foram criados para
aumentar a praticidade da Speed Triple.
O assento de 820 mm de altura oferece uma posição de pilotagem que
inspira confiança, colocando o piloto mais à frente e causando muito mais
segurança ao contornar sequências de curvas. O motor de três cilindros e
1.050 cc confere à Speed Triple muita força, em qualquer situação. São
características marcantes, que melhoram sua maneabilidade a aumentam o
conforto de pilotagem. O modelo conta com sistema de freios ABS de série.

A Triumph Speed Triple oferece um guidão bem largo, feito de liga, com
uma série de recursos sofisticados no painel de instrumentos, como
imobilizador codificado por chave, velocímetro digital, medidor de
combustível, computador de bordo, tacômetro analógico, cronômetro
digital, cronômetro de volta, luzes de mudança de marchas programáveis e
tela de exibição do intervalo de manutenção.
A linha de pneus Metzeler Racetec K3 Interact equipa a Speed Triple.
Garante maior durabilidade e é ideal para motos SuperSport, que são
utilizadas nas estradas e nas pistas. Tem ótima aderência nas curvas,
mesmo em inclinação máxima, resultando em manobras mais rápidas e
com estabilidade durante toda trajetória.
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