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A big trail da Casa de Hinckley finalmente chegou ao mercado brasileiro e nós testamos a best-seller inglesa. Já a naked
japonesa foi melhorada e renovada, para encarar em alto nível as armas da concorrência.
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Trazemos as primeiras impressões sobre a linha 2021 da Yamaha MT-03. A naked mais vendida do Brasil em 2019 e no
acumulado de 2020 foi atualizada para manter a liderança no segmento. Será que ela vai conseguir preservar esse reinado?
Depois das novidades da seção Planeta, você vai conhecer todos os detalhes da Suzuki V-Strom 650XT, a tradicional maxitrail da
marca que faz sucesso no Brasil. Na sequência, publicamos o teste com a Honda CBR 650R, a sport touring de entrada para
quem quer subir um degrau e adentrar o mundo dos motores de quatro cilindros. Em seguida você vai ler a avaliação completa da
Harley-Davidson Fat Boy, que depois da nova política de reposicionamento da marca ficou com uma só versão, a de motor de
114 polegadas cúbicas, você vai gostar. Por fim, na seção Turismo, o Trinity Ronzella, nos apresenta o Forte de Coimbra, no
Pantanal mato-grossense, um local de acesso difícil e cheio de história e, acredite, parte do caminho foi feito de pick-up com as
motos na caçamba, que começaram a rodar no Pantanal. Dando sequência à leitura, para não perder o costume, seguem Vitrine,
Mercado Ranking e Tabela de Preços. Na Coluna do Raul Fernandes, você vai saber por que os motociclistas são mais felizes
que os motoristas, espero que goste. Um abraço e boa leitura!
Provides lists of selling prices of items found on eBay in such categories as antiques, boats, books, cameras, coins, collectibles, dolls, DVDs,
real estate, stamps, tickets, and video games.
Um dos principais destaques desta edição é nada menos do que a TRIUMPH STREET TRIPLE RS, uma das motos mais empolgantes da
marca inglesa. A invocada naked conta com motor de três cilindros derivado da Moto2 e mostrou ser uma opção muito divertida para quem
busca velocidade e desempenho.
Kawasaki Z H2! Aceleramos a insana supernaked japonesa de motor sobrealimentado. E você fica sabendo do que ela é capaz nas página
desta edição.
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A little girl comes to live in his uncle's lonely house and discovers a boy, her handicapped cousin and a mystery of a locked
garden.
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Para começar o ano temos nada menos do que a superesportiva BMW S 1000 RR M! Aceleramos essa incrível moto alemã que
ficou ainda melhor após receber aprimoramentos do laboratório Motorsport da marca bávara. Ela ficou ainda mais leve e
incrivelmente sedutora!
AdrenalineMoto | Street Motorcycle PU Catalog 2014AdrenalineMoto
Para abrir esta edição nós temos a Z900, a insana naked da Kawasaki que pode ser uma moto pacata e suave para passeios, mas também
oferece muita esportividade e é capaz de te arrepiar – se você tiver coragem!
Scooters and scootering are the fastest growing segment of the American motorcycling market. Because of their low cost, ease of operation,
and unintimidating nature, scooters are especially appealing to new riders. This book will provide the scooter owner with everything he or she
needs to know. It will tell a person what kind of scooter to buy, how to buy it, and where to buy it. It will instruct the owner on maintaining and
customizing his or her scooter. It will even help the scooterist find scooter-related events and activities. In sum, this is all the book any scooter
owner will ever need.
AdrenalineMoto is an authorized dealer of Parts-Unlimited and claims no ownership or rights to this catalog. The Parts Unlimited 2014 Street
catalog is more than “just a book.” It is designed to help you and your customers get the most out of your passion for powersports. It
showcases the new, exciting, in-demand products, as well as highlighting trusted favorites. The well-organized catalog sections make it easy
to find the items you want. And every part is supported with the latest fitment information and technical updates available. Looking for tires?
See the Drag Specialties/Parts Unlimited Tire catalog. It has tires, tire accessories and tire/wheel service tools from all the top brands. And for
riding gear or casual wear, see the Drag Specialties/ Parts Unlimited Helmet/Apparel catalog. Combine all three catalogs for the most
complete powersports resource of 2014.

A Rush 1000, a nova supernaked da italiana MV Agusta. Essa invocada máquina terá sua produção limitada em poucas
unidades, e nós mostramos os principais itens e diferenciais que ela vai oferecer a seus felizardos proprietários.
A BMW R 1250 RT, que utiliza o renomado motor boxer bicilíndrico da big trail R 1250 GS. Trazemos as primeiras
impressões dessa touring alemã que chega como opção para quem quer usar esse motor exclusivamente no asfalto.
Também testamos a pequenina NXR 160 Bros, a trail de baixa cilindrada da Honda que utiliza o conjunto mecânico da
CG 160 e é pau para toda a obra.
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