Triumph apoia a temporada 2019 de
corridas da categoria Supersport
A Triumph Motorcycles está extremamente orgulhosa de anunciar seu
apoio a dois pilotos de primeira linha, Peter Hickman e Gary Johnson, em
sua temporada 2019 de corridas na categoria Supersport. A fabricante
inglesa vai fornecer para ambos as motocicletas e motores Daytona 675R.
Peter Hickman, amplamente reconhecido como o homem mais rápido
durante a temporada de 2018, estará pilotando uma Triumph Daytona
675R para a equipe Smith's Racing neste ano, quando disputará provas
muito tradicionais do motociclismo mundial, como a “North West 200”, a
“Isle of Man TT” e o “Ulster Grand Prix”.
Em 2018, Peter e a equipe Smith's Racing conquistaram duas posições no
pódio nas corridas da “Isle of Man TT” e venceram o “Ulster Grand Prix”,
sempre com a motocicleta Triumph Daytona 675R, patrocinada pela
cervejaria britânica Trooper. Gary Johnson, pilotando pela equipe de
corridas RAF Reserves Lee Hardy, venceu duas vezes a “Isle of Man TT”.
Ele também competirá, neste ano, nas corridas “Isle of Man TT” e “North
West 200” a bordo da Triumph Daytona 675R.
A Triumph está incrivelmente animada em apoiar equipes tão talentosas e
capazes, incluindo o piloto mais rápido da prova “Isle of Man TT”, que
escolheu a motocicleta Triumph para pilotar. Todos na fábrica da Triumph
estão entusiasmados, pois esta corrida ocupa um lugar muito importante
na história da marca e no coração das corridas do Reino Unido.
Juntamente com o fornecimento dos motores triplos da Triumph para o
Moto2 e a estreia da nova Scrambler 1200 no “Mexican 1000”, 2019 está
se tornando um dos anos mais excitantes para os fãs de corridas da
Triumph testemunharem e desfrutarem.
Paul Stroud, CCO da Triumph, disse: “Todos os colaboradores e fãs da
Triumph desejam a Peter e Gary uma temporada de corridas
extremamente bem-sucedida em 2019. Estamos muito satisfeitos em
poder ajudar com sua temporada na Supersport e é justo dizer que todos
aqui estão ansiosos para ouvir as máquinas com motor triplo Daytona

675R reverberando no percurso de 37 milhas em junho, e buscando a
vitória”.
SOBRE A TRIUMPH
A Triumph Motorcycles Brazil é uma das 12 subsidiárias da empresa pelo
mundo e conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca
conta com 16 Concessionárias no Brasil 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), Londrina (PR), Vitória
(ES) e Várzea Grande (MT). A Triumph possui o portfólio mais completo do
mercado entre as marcas premium, oferecendo três pilares principais de
produtos: Clássica, Adventure e Roadster. Fundada em 1902, a Triumph
Motorcycles é uma empresa global, atuando diretamente em 13 países,
por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 57 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$ 2,1 bilhões e suas vendas no varejo superam as 63.400
unidades anuais, com produção acima de 67.000 motos por ano. No
mundo todo, a Triumph possui mais de 700 concessionárias e perto de
2.000 funcionários.
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