Triumph expõe nova Tiger 800XCa
no “Megacycle Poços de Caldas”
A Triumph Motorcycles será um dos destaques da próxima edição do
“Megacycle Poços de Caldas”, que vai acontecer entre os dias 20 e 22 de
novembro, no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas
(MG). A Triumph participa do Megacycle em parceria com a concessionária
Triumph BH e terá, entre suas principais atrações, a exposição do novo
modelo Tiger 800XCa, recém-lançado no Brasil, as vendas de roupas e
acessórios pessoais da nova coleção apresentada pela marca no Salão Duas
Rodas e, também, a disponibilidade da incrível Wheelie Machine.
A Tiger 800XCa oferece para os consumidores um pacote excepcional de
equipamentos de conveniência, capaz de tornar qualquer aventura por
estradas asfaltadas ou off-road ainda mais divertida e confortável para o
piloto e também para o garupa. Além de contar, de série, com todos os
recursos disponíveis nas demais motos da linha, a nova Tiger 800XCa ainda
oferece: alternador de 650 W projetado para equipamentos que fornecem
aquecimento, assentos do piloto e do passageiro aquecidos, manoplas com
sistema de aquecimento, faróis de neblina em LED, terceira tomada adicional
auxiliar de 12 V, suporte para fixação de malas laterais (opcionais), kit de
montagem para GPS e pedaleira usinada em CNC. O modelo ainda possui a
mais recente evolução do poderoso motor triplo Triumph, de 800 cc e 95 cv
de potência.
Além deste modelo, a Triumph vai expor no evento quase toda a sua linha
comercializada no mercado brasileiro. E mais: a nova linha de roupas e
acessórios pessoais lançada recentemente no Salão Duas Rodas estará à
venda no evento, incluindo itens como jaquetas, calças, camisetas, botas,
relógios, óculos de sol, mochilas e malas para viagens, roupas funcionais
(desenvolvidas para oferecer mais conforto e segurança ao piloto e ao
garupa) etc.
Outra atração da fabricante inglesa no evento será o Wheelie Machine. Neste
simulador, o participante vivenciará a emoção de empinar uma Daytona 675R
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com toda a segurança e o acompanhamento da equipe de instrutores do
Triumph Riding Experience.
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 (AM). A marca conta
com 13 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), Florianópolis (SC) e Recife
(PE).
Fundada em 1902, 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 maior
fabricante britânica de motos e a marca 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 é de,
aproximadamente, 54.500 unidades anuais. No mundo todo, a Triumph
possui mais de 750 concessionárias e perto de 2.000 funcionários.
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