Inovação.Volkswagen apresenta novo ID. Space
Vizzion no Salão doAutomóvel, nos EUA. PÁG. 2
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agenda Ingressos estão disponíveis no site salaoduasrodas.com.br e nas bilheterias oficiais, por R$ 84 (inteira) e R$ 42 (meia)
Aviação. TMC Dumont, projetada
por Tarso Marques e sua equipe,
ganha nome em homenagem a
Santos Dumont

Honda RC213V Marc
Márquez

Harley-Davidson
Panhead 1957

Suzuki Hayabusa

Ninja H2R da Kawasaki

Divulgação

Salão Duas Rodas segue até o
domingo (24), no São Paulo Expo
É um momento único de ver e admirar
as máquinas mais potentes e desejadas
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

As principais novidades e
apostas do mundo das motocicletas estão sendo apresentadas no Salão Duas Rodas,
maior evento do setor da
América Latina, que ocupa
pela segunda vez o São Paulo
Expo até o domingo (24).
Para os mais apaixonados,

é um momento único de ver
e admirar as máquinas mais
potentes e desejadas da atualidade. E, além de trazer novidades do setor, o evento oferece
clássicos de encher os olhos.
O São Paulo Expo Exhibition
& Convention Center fica na
Rodovia dos Imigrantes, Km
1,5, em São Paulo.
Os ingressos estão disponíveis no site www.salaoduasrodas.com.br e nas bilheterias
oficiais da Total Acesso.
Confira as principais atrações:

CONFIRA ALGUNS DESTAQUES:
TRIUMPH - NOVA
ROCKET 3R
Dona do maior motor em
produção do mundo, com
2.458 cm³, e 22,5 Kgf.m
de torque a 4.000 rpm, a
renovada Rocket 3 R tem
11% a mais de potência que
a última versão, são 167 cv
honda CBR 650R
É uma máquina com DNA
de competição. O motor de
649 cm³ tem desempenho
para empolgar qualquer
piloto, chegando ao pico
de 88,4 cv a 111.500 rpm
de potência, enquanto o

torque está disponível (6,13
Kgf.m) a 8.000 rpm
hONDA RC213V
Moto campeã do MotoGP
pilotada pelo espanhol
Marc Márquez, que possui
seis títulos do campeonato
mundial de motovelocidade.
Máxima aderência para
aguentar solavancos e
ondulações. Carenagem de
fibra de carbono
Hayabusa da Suzuki
Ideal para a estrada e
com um design robusto e
arrojado, o modelo é uma

máquina aerodinâmica e
única. Seu motor quatro
em linha entrega excelente
torque e aceleração sem
esforço. Entre as três mais
rápidas do mundo, com
motor original de fábrica
Harley-Davidson
Joe King
A Joe King tem como
seu grande diferencial a
utilização de peças vintage.
Na edição do evento, dois
modelos personalizados
pelo californiano Max
Schaaf: a Panhead 1957 e a
Knucklehead 194

