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Tiger Sport ABS

(R$ 45.990,00)

†

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
RESUMO
Às vezes você precisa de uma motocicleta que faz de tudo  perfeitamente versátil. Um dia você precisa fazer um
passeio a dois. No outro, ir de casa para o trabalho sozinho. Às vezes você só quer uma moto esportiva forade
estrada para se divertir. A Tiger Sport cumpre muitos papéis nos dias de hoje, conforme a exigência e o perfil dos
seus usuários.
A moto é totalmente nova do tanque de combustível para trás e tudo o que você pode ver mudou em relação ao
modelo anterior. Como resultado, a Tiger Sport foi melhorada em todos os sentidos. O modelo ganhou melhor
desempenho, melhor dirigibilidade e melhor ergonomia para o piloto e também para o passageiro. Sua capacidade
para transportar carga aumentou. Por isso, a Tiger Sport é uma motocicleta mais versátil, com um visual mais
compacto e uma qualidade de construção incomparável.
É uma moto ótima para a pilotagem esportiva, para passeios descompromissados e também para o uso frequente
no dia a dia, oferecendo sempre conforto, segurança e facilidade de pilotagem.

MOTOR
Desempenho

A TIGER SPORT TEM O MESMO MOTOR
CARACTERÍSTICO DE TRÊS CILINDROS DE OUTRAS
MOTOCICLETAS TRIUMPH, COM 1050 CC, 125 CV
DE POTÊNCIA E TORQUE MÁXIMO DE 104 NM.
Entrada de ar
Alterações na caixa de ar significam maior fluxo de ar e um dos principais recursos para que a Tiger Sport
aproveite melhor toda sua potência e torque.

Transmissão
A Tiger Sport é equipada com uma caixa de transmissão completamente remodelada, introduzida pela primeira vez
no modelo Speed Triple R. As mudanças proporcionam uma troca de marchas mais suave, mais leve e mais
precisa. Adicionamos um dente na coroa traseira para reduzir levemente o engrenamento e, com isso, obter uma
aceleração mais incisiva.

Sistema de escape
O sistema de escape é totalmente novo. Usamos toda nossa experiência e tecnologia de ponta para oferecer um
melhor fluxo de emissão, conseguindo assim melhorar o desempenho do motor e ainda gerar um som mais alto e
envolvente.

MOTOR
TIPO

Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, três cilindros em linha.

CILINDRADA
DIÂMETRO

1050cc
79mm

CURSO
ALIMENTAÇÃO

71.4mm
Injeção eletrônica multiponto sequencial

EXAUSTÃO
TRANSMISSÃO FINAL
EMBREAGEM

3 em 1 de aço inoxidável, escapamento em aço inoxidável escovado de alto nível.
Corrente
Discos múltiplos, a banho de óleo.

CAIXA DE CÂMBIO
CAPACIDADE DE ÓLEO

6 marchas
3.5L

CHASSIS
Quadro
Reprojetamos completamente o quadro da Tiger Sport com foco em dois objetivos. O primeiro foi rebaixar o
assento, melhorando a ergonomia para pilotos mais baixos, além de aprimorar o conforto do garupa. O segundo
foi aumentar a potência e, assim, permitir à motocicleta transportar uma maior capacidade de carga. Isso resulta
em maior precisão na pilotagem, curvas mais envolventes e sensação muito maior de estabilidade para tirar o
melhor de você e da motocicleta. Esta potência extra deixou a Tiger Sport com uma capacidade de carga de 220
kg, permitindo o uso de bagageiros maiores.

Subquadro traseiro
O quadro auxiliar traseiro agora está mais baixo e mais resistente e proporciona à motocicleta um visual mais
elegante, mais esportivo, ao mesmo tempo em que aumenta a sua capacidade de carga.

Braço oscilante
O novo braço oscilante, unilateral, foi feito exclusivamente para a Tiger Sport. Projetado para criar um visual
esportivo, o recurso também permite que o sistema de escape fique mais compacto para você obter mais espaço
de bagagem.

Suspensão
A suspensão totalmente ajustável foi completamente renovada com novas molas, amortecedores e válvulas para
atender a maior capacidade de carga. A suspensão dianteira possui garfos invertidos Showa de 43 mm, com ajuste
de précarga, rebote, amortecimento de compressão e 140 mm de curso. O amortecedor traseiro único Showa
monoshock possui 150 mm de curso, ajuste para précarga e amortecimento de rebote.

Rodas e pneus
Adicionamos na Tiger Sport uma nova roda de alumínio na traseira, com pneus Pirelli Angel GT. Esta configuração
é 1,3 kg mais leve que na Tiger 1050 anterior, garantindo mais agilidade ao modelo.

Posição de pilotagem
Alteramos a posição de pilotagem na Tiger Sport para você se sentar 5 mm mais baixo do que antes e manter uma
postura um pouco mais inclinada para frente. Também fizemos o assento mais estreito na frente para facilitar o
acesso ao solo. O garupa ainda fica mais alto que você, embora não muito, em linha com o visual esportivo da
Tiger Sport.

Guidão
Também fizemos o guidão um pouco mais baixo e mais perto de você, para criar uma sensação mais esportiva e
ainda oferecer melhor resposta e controle durante a pilotagem esportiva.

CHASSIS
QUADRO

Perfil de alumínio com viga dupla

BRAÇO OSCILANTE
RODA DIANTEIRA
RODA TRASEIRA

Unilateral, liga de alumínio fundido com ajuste do excêntrico da corrente.
Liga de alumínio fundido, multirraios, 17 x 3,5 polegadas.
Liga de alumínio fundido, multirraios, 17 x 5,5 polegadas.

PNEU DIANTEIRO
PNEU TRASEIRO

120/70 ZR17 M/C58w
180/55 ZR17 M/C73w

SUSPENSÃO DIANTEIRA

Garfos invertidos Showa de 43 mm, com regulagem de amortecimento de précarga,
rebote e compressão, 140 mm de curso.

SUSPENSÃO TRASEIRA

Amortecedor Monoshock Showa com regulagem de amortecimento de précarga e
rebote, curso de roda traseira de 150 mm.

FREIO DIANTEIRO

Discos duplos flutuantes de 320 mm, pinças radiais Nissin com quatro pistões, Nissin,
com sistema ABS.

FREIO TRASEIRO
PAINEL DE
INSTRUMENTOS E
FUNÇÕES

Disco único de 255 mm, pinça Nissin com dois pistões, sistema ABS.
Pacote de instrumentos multifuncional em LCD, com velocímetro digital, computador
de bordo, tacômetro analógico, indicador de autonomia, medidor de combustível,
relógio, indicador do sistema de monitoramento da pressão dos pneus, luzes de
emergência e botão de rolagem do guidão.

OPÇÕES DE COR

Diablo Red/Phantom Black

Crystal White/Phantom Black

PERFORMANCE
POTÊNCIA MÁX
TORQUE MÁX.

125 9400
104 4300

DATA DE
TÉRMINO:
31/10/2015

OFERTA DISPONÍVEL

Tiger Sport de R$ 45.990,00 por R$ 38.990,00

MAIS UMA VEZ O TEMPO ESTÁ A SEU FAVOR. Aproveite as condoções especiais Triumph

TIME| TWO
Só em Outubro Tiger Sport de R$ 45.990,00 por R$ 38.990,00
Agende um Test Ride agora mesmo, aqui.

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit de
Alforges de 2
Caixas
(A9508078)

Sistema de bagagem Triumph personalizado integrando mecanismo
de bloqueio de segurança com "uma chave", tampas com códigos de
cores e construção totalmente impermeável. O sistema de
montagem dinâmica garante que os níveis de desempenho não são
comprometidos com a carga completa. Capacidade para 55,5 litros
de transporte de bagagem (possibilidade para guardar um capacete
integral no alforge esquerdo).

POA

Manetes
Curtas em
Liga
Maquinada
(A9620030)

Disponíveis para as Street Triple, Sprint ST, Sprint GT e Tiger, estas
manetes do Freio e da embreagem CNC em alumínio maquinado
com nervuras destinamse à substituição do equipamento de origem
com uma alternativa curta. Fabricadas com alumínio de aplicação
aerospacial com acabamento anodizado rígido, as manetes integram
reguladores maquinados e anodizados contrastantes e o logotipo
Triumph gravado a laser.

POA

Kit De Tampa
Top Case,
Phantom
Black
(A9508156)

Destinado ao uso em conjunto com T2351080.

POA

Assento Do
Condutor
Confortável,
Malha 3d
(T2306863)

Apresenta almofada confortável em malha 3D incluída para
proporcionar excelente distribuição de peso. Duplo revestimento em
tecidos premium e detalhe de costura.

POA

Reservatório
do Freio
Traseiro CNC
Maquinado
(T2025065)

Reservatório do Freio traseiro CNC maquinado de substituição com
acabamento preto anodizado. Integra detalhe maquinado na base e
na tampa, logotipo gravado a laser e vidro de inspecção integral.

POA

Reservatório
do Freio
Dianteiro CNC
Maquinado
(T2025066)

Reservatório do Freio maquinado CNC para instalação em modelos
Street Triple T equipados com cilindro principal do Freio radial. As
características incluem detalhes maquinados na tampa e no corpo,
logotipo gravado a laser, vidro de inspecção integral e acabamento
preto anodizado.

POA

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO

PREÇO

Trava U
Triumph
(A9810006)

Trava "U" de 270 mm de alta qualidade. Fabricado na UE.
Aprovação SRA/Venda Segura.

POA

Assento do
Condutor
Baixo
Confortável
(T2306869)

Assento do condutor alternativo com inserção de malha 3D para
melhor distribuição da pressão e conforto, e duplo revestimento de
tecido premium e detalhe de costura. Diminui a altura do assento
aproximadamente 20 mm.

POA

Bolsa de
tanque de
Desporto
Magnético
(A9510102)

Bolsa de tanque de desporto magnético personalizado com
construção moldada para manter a forma. Disponibiliza capacidade
para 15 litros, com possibilidade de expansão para 20 litros.
Fornecido com proteção contra a chuva, bolsa para mapa e alça.

POA

Kit de Encaixe
Deslizante
(A9508076)

O mecanismo de encaixe deslizante facilita a instalação da top case.
Integra mecanismo "flutuante" que permite que a top case seja
deslocada independentemente para garantir que as características de
condução não sejam afetadas, mesmo quando totalmente cheia.
Além disso, integra uma ligação elétrica automática quando a top
case é instalada.

POA

Unidade de
Luzes
Traseiras 
Clara
(a9700122)

Unidades de luzes traseiras LED claras, substituição direta do
equipamento original.

POA

Bolsa Interior
para Alforges
(A9508077)

Bolsa interior de alta qualidade, disponibilizada para utilização com
sistema de alforges da Tiger Sport. Fabricada em nylon duradouro
de alta qualidade, com base préformada para maior
impermeabilidade. Integra alças duplas, alça removível almofadada e
alças dos fechos de correr de grande dimensão para facilidade de
utilização com luvas.

POA

Silencioso
SlipOn
Arrow
(A9600423)

Silencioso slipon personalizado desenvolvido em conjunto com a
Arrow Special Parts. Revestimento em titânio, extremidade em fibra
de carbono e componentes internos em aço inoxidável para
proporcionar uma considerável redução de peso de 2,6 kg.

POA

Kit de Punhos
Aquecidos
(A9638015)

Kit de punhos aquecidos de duas posições, integrando aquecedores
dos punhos com ligações internas para uma fácil instalação e
posicionamento do interruptor no cockpit. Produto de VIN
específico; consulte o seu concessionária Triumph autorizado.

POA

Top Box Back
Rest
(A9500506)

Moulded passenger backrest pad for fitment to Touring Top Box for
additional passenger comfort. Features textured finish and Triumph
Logo branding. Self adhesive installation.

POA

Kit De Tampa
Para Alforge
De 2 Caixas,
Diablo Red
(A9508081)

Kit de tampa para alforge com cores combinadas de fábrica,
necessário para completar o kit de alforge de 2 caixas.

POA

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO

PREÇO

Barras de
Proteção do
Motor
(A9758164)

Desenvolvidas em conjunto com o motocicleta para proteção em
caso de queda ou de deixar cair a moto, protegendo os invólucros
do motor. Aço duradouro com acabamento com revestimento de pó
preto resistente.

POA

Bolsa de
Desporto para
Traseira
(A9518077)

Bolsa de desporto moldado para traseira com capacidade para 16
litros, com capacidade de expansão para 20 litros. Integra fechos de
correr personalizados para utilização com as luvas calçadas e alça
almofadada.

POA

Top Case 
Com tensão
elétrica
(T2351028)

Top Case Triumph personalizada integrando mecanismo de bloqueio
de segurança com "uma chave", tampas com códigos de cores e
construção totalmente impermeável. Capacidade para 55 litros de
transporte, com possibilidade para guardar um capacete integral.
Inclui tomada elétrica de 12 V para o carregamento de dispositivos
elétricos com comodidade.

POA

Kit de
Descanso
Central
(A9778016)

Kit de descanso central personalizado para comodidade de
manutenção à roda traseira. Acabamento com revestimento de pó
duradouro.

POA

Manetes
Usinadas Cnc, Manetes de freio e embreagem usinadas CNC para substituição.
Longas
Acabamento anodizado com logotipo Triumph gravado a laser.
(A9620043)

POA

Proteções de
Mão
(A9708344)

Proteções de mão em ABS de alto impacto desenvolvidas para
proporcionar proteção para as mãos e comandos. Num acabamento
preto texturado duradouro.

POA

Kit de
Montagem
para GPS
(A9820001)

Suporte de montagem de GPS personalizado CNC maquinado,
desenvolvido para utilização com os sistemas de navegação Garmin
Zumo 660. Inclui robusta estrutura em alumínio com acabamento
preto anodizado.

POA

Kit de Alarme
 Aprovado
pela
Thatcham
(A9808118)

Sistema de atualização de alarme personalizado aprovado pela
Thatcham (Categoria 2/1), desenvolvido em parceria com a
Datatool. Desenvolvido para instalação com garantia da integridade
do sistema elétrico motocicletada motocicleta. Inclui estrutura em
resina impermeável e resistente à vibração. Inclui 2 comandos de
alarme à prova de água.

POA

Bolsa Interior
para Top
Case
(A9500505)

Bolsa interior executiva de alta qualidade para a Top Case, para
utilização com a Top Case da Touring. Fabricada em nylon
duradouro de alta qualidade, com base préformada para maior
impermeabilidade. Integra alças duplas, alça removível almofadada,
sutil detalhe de ponto com a bandeira de Inglaterra, alças dos fechos
de correr de grande dimensão para facilidade de utilização com
luvas.

POA

Trava de
Disco
Triumph
(A9810000)

Trava de disco forjada de alta qualidade e bolsa de transporte.
Fabricado na UE. Aprovação SRA/Venda Segura

POA

ACESSÓRIOS
Tomada de
Alimentação
Auxiliar
(A9938185)

DESCRIÇÃO
Tomada de alimentação auxiliar que possibilita a utilização do
optimizador de bateria Triumph* ou vestuário com aquecimento
Triumph.

PREÇO

POA

Kit de Suporte
do Limitador
Suporte de limitador mecânico para redução da potência a 72 kW.
72 kW
(A9618169)

POA

Proteção de
Tanque em
Borracha
(T2401656)

Almofada autoadesiva em borracha duradoura para proteger o
tanque de combustível dos riscos provocados pelo fecho das calças e
do desgaste. Inclui elementos decorativos complementares e sutil
logotipo Triumph.

POA

Párabrisas
Touring Alto
(T2306711)

Párabrisas alto em policarbonato moldado por injeção para um
acabamento extraordinário e ótima transparência, conjugado com
um acabamento duradouro. 50 mm mais alto e 22 mm mais largo
do que o equipamento original.

POA

Kit de
Proteção de
Pintura 
Depósito
(A9938188)

Altamente duradoura, resistente a perfuração e pedregulho, a
película de proteção de pintura foi desenvolvida para proteger a
pintura, e cortada à medida para adaptação ao depósito da Tiger
Sport. Depois de instalada, a película passa despercebida,
garantindo que o motocicleta mantém a aparência desejada, topo de
gama no sector!! Amplamente utilizada em Fórmula 1 e Moto GP,
esta película de proteção de pintura foi desenvolvida para ser
instalada com facilidade e resultados perfeitos. A película de
proteção de pintura permite a passagem dos raios UV, o que
significa que a pintura protegida envelhecerá ao mesmo ritmo que o
resto da motocicleta, evitandose quaisquer diferenças de cor caso
decida retirar a película passado algum tempo.

POA

