Triumph Tiger Explorer XCx é uma das atrações
do estande da Toyota no Salão do Automóvel

A recém-lançada big trail Triumph Tiger Explorer XCx é uma das atrações do
estande da Toyota nesta edição do Salão do Automóvel, que estará aberto ao
público entre os dias 10 e 20 de novembro, no São Paulo Expo, na capital
paulista. A motocicleta inglesa está exposta na caçamba de uma sofisticada
picape Hilux 4x4 Turbo. Os dois modelos premium tem a mesma proposta
desafiadora de “desbravar” o mundo.
Modernizada, a família Tiger Explorer é a mais nova motocicleta adventure
para pilotos que procuram por uma aventura emocionante e, ao mesmo
tempo, segura e confortável – seja no caminho diário ao trabalho ou numa
viagem intercontinental. Sem perder o estilo inconfundível da primeira
versão, a nova Tiger Explorer continua com seu padrão de definição de classe
superior, trazendo para o segmento um novo nível da beleza contemporânea
e muita imponência.
O modelo Tiger Explorer XCx conta com recursos tecnológicos de última
geração, como freios ABS e controle de tração otimizados para atuação
durante as curvas, três modos de pilotagem estrada/chuva e mais o modo
“off-road”, protetor de cárter de alumínio, protetor de radiador em aço
inoxidável, barras de proteção do motor, rodas raiadas, Suspensão SemiAtiva Triumph (TSAS, ou Triumph Semi Active Suspension), computador de
bordo avançado, piloto automático e manoplas aquecidas, entre outros itens.
A moto é equipada com motor tricilíndrico, exclusivo na categoria adventure,
com 1.215 cc e 12 válvulas, capaz de desenvolver 139 cv de potência (a 9.300
rpm) e 123 Nm de torque (a 6.200 rpm).
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
15 concessionárias nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão
Preto (SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba

(PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis
(SC), João Pessoa (PB) 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$ 2 bilhões e a produção total é de, aproximadamente, 54.500 unidades
anuais. No mundo todo, a Triumph possui cerca de 750 concessionárias e
perto de 2.000 funcionários.
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