Alex Marques torna-se o primeiro Campeão Mundial
da categoria Moto2 equipada com motor Triumph
O piloto espanhol Alex Marquez tornou-se o primeiro Campeão Mundial da categoria
Moto2 equipada com motor Triumph. A conquista foi confirmada no último domingo
(dia 3 de novembro) no GP da Malásia. Foi também seu primeiro título mundial na
Moto2. Com 10 pódios, cinco dos quais foram vitórias, e cinco novos recordes ao longo
da temporada, o piloto da equipe EG 0.0 Marc VDS selou o que foi uma disputada briga
pelo campeonato com apenas uma rodada de antecedência, justamente a da Espanha,
sua terra natal. Com cinco vitórias, ele foi o maior vitorioso desta temporada, pois seu
estilo de pilotagem realmente supera a natureza mais poderosa do motor triplo de 765
cc da Triumph.
Depois de 18 corridas desta incrível temporada, que foi uma das mais acirradas da
categoria Moto2 até hoje, 13 notáveis recordes de volta foram alcançados, bem como
11 recordes absolutos de circuito e 17 recordes de velocidade máxima, incluindo o pico
de 301,8 km/h do piloto Stefano Manzi – fazendo, em 2019, pela primeira vez, a
Moto2 ultrapassar os 300 km/h.
Marquez conquistou o título, mas atrás dele a batalha continua pelas demais posições.
Thomas Luthi foi o homem que pressionou Marquez nos últimos estágios da disputa
pelo título, mas um Brad Binder em forma conquistou sua quarta vitória da temporada
na Malásia, subindo para o segundo lugar na classificação geral, apenas quatro pontos
à frente de Luthi. 20 pontos atrás, em uma subida mais difícil, Jorge Navarro também
está matematicamente na caça ao pódio na corrida final. Ainda há muito em jogo!
“Todos nós da Triumph gostaríamos de parabenizar Alex e a EG 0.0 Marc VDS por selar
este campeonato deslumbrante com o seu e o nosso primeiro título mundial da
Moto2! Os números falam por si, mas, apesar de três corridas sem pontos, ele
raramente esteve fora do pódio. Esta foi, sem dúvida, a sua melhor temporada na
Moto2 e muito disso se dá pela forma com que ele conseguiu adaptar-se ao nosso
motor triplo de 765 cc, com suas características de potência. Em comparação com o
motor anterior da Moto2, o atual da Triumph oferece uma maneira muito mais
agressiva de pilotar, permitindo que os pilotos realmente consigam dominar as motos,
em vez de apenas confiar na velocidade em curvas. Isso foi também o que levou esta
temporada a ser uma das mais acirradas e emocionantes da história da categoria. Será
interessante ver quem ocupará os dois últimos lugares no pódio no fim da temporada,
em Valência”, afirmou Steve Sargent, diretor de Produto da Triumph.
O motor de corrida Triumph Moto2 de 765 cc é um desenvolvimento da motocicleta
de estrada Street Triple RS 765 cc, líder da sua categoria, que produz 140 cv de
potência. A seguir, na categoria Moto2, teremos a última corrida da temporada, o GP
de Valência, a corrida 19, fechando as cortinas de um longo e acirrado ano, e a

conclusão de um primeiro ano incrível para a Triumph no Campeonato Mundial da
Moto2.
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 18
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), Várzea Grande (MT), Fortaleza (CE) e, mais recentemente,
Salvador (BA). 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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