
 
 

    

HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL oferece CONDIÇÕES únicas  

PARA Iron 1200™ e Fat Boy® 114 em maio 

Clientes interessados na motocicleta Sportster® Iron 883™ também podem 
aproveitar oportunidades especiais no mesmo período 

 
Ao longo do mês de maio de 2019 a Harley-Davidson do Brasil oferece condições únicas para a 

compra da Sportster® Iron 1200™ e também da icônica Fat Boy® 114, integrante da família 

Softail®. 

A mais nova Sportster® a integrar a linha brasileira de motocicletas da marca, a Iron 1200™ vem 

equipada com o motor Evolution™ de 1.202 cm³ de cilindrada, acabamentos escurecidos e 

muita atitude, além de contar com um grafismo ousado e retrô no tanque de combustível, 

remetendo à década de 1970. Até o dia 31 de maio de 2019, a motocicleta Iron 1200™, 

ano/modelo 18/19 e 19/19 tem seu preço de R$ 46.900,00 por R$ 43.900,00. Para 

complementar o visual Dark Custom, a nova H-D Iron 1200™ conta com rodas de 9 aros em 

alumínio fundido totalmente na cor preta. Sua carenagem aerodinâmica preta fixa também não 

deixa dúvidas quanto à atitude da nova integrante da família Sportster®. 

Já a Fat Boy® 114, uma aclamada estrela de cinema, é equipada com o motor Milwaukee-Eight® 

114 com 1.868 cm³ de cilindrada, que entrega 16,11 kgf.m de torque a 3.000 rpm. A moto, de 

ano/modelo 19/19, tem seu preço de R$ 78.900,00 por R$ 75.900,00 durante todo o mês de 

maio de 2019. Além desta oferta quem utilizar uma motocicleta usada na compra da Fat Boy® 

114 nessas condições terá uma valorização de R$ 6 mil. 

A Harley-Davidson Fat Bob™ 114, também pertencente à família Softail®, foi considerada a 

melhor motocicleta Custom de 2018 pela revista Motoaction. O modelo conta com valorização 

durante o mês de maio para quem utilizar uma moto usada na compra. Interessados na Fat 

Bob™ 114 (ano/modelo 18/19 e 19/19), equipada com o motor Milwaukee-Eight® 114 e que 

entrega 16,11 kgf.m de torque a 3.250 rpm, contarão com uma valorização de R$ 5 mil na 

seminova utilizada como parte do pagamento. 
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As representantes da família Touring a integrar as condições do mês são as motocicletas Road 

Glide® Ultra e Ultra Limited (ano/modelo 18/19 e 19/19), equipadas com o motor Milwaukee-

Eight® 114. Quem utilizar uma moto seminova na compra de um dos dois modelos contará com 

a valorização de R$ 5 mil até o dia 31 de maio de 2019. 

Já aqueles que estiverem interessados na motocicleta Sportster® Iron 883™, moto de entrada 

da marca no País, também podem aproveitar oportunidades especiais neste mês. Com design 

agressivo, minimalista e compacto, a Iron 883™ (ano/modelo 19/19) pode ser adquirida com 

30% de entrada, saldo em 48 vezes e taxa de 0,99% ao mês até o fim de abril de 2019. 

As motocicletas da Harley-Davidson do Brasil estão disponíveis para test ride em toda a rede de 

concessionárias autorizadas da marca no País, de acordo com a disponibilidade dos modelos na 

rede. Para agendar, basta acessar o site https://harleydavidsonbr.secure.force.com/TestRide e 

se inscrever. Para consultar a loja Harley-Davidson mais próxima, acesse www.harley-

davidson.com/br/pt/find-a-dealer.html. 

 
Harley-Davidson, Inc. é a empresa controladora da Harley-Davidson Motor Company e da Harley-Davidson 
Financial Services. Desde 1903, a Harley-Davidson Motor Company realiza sonhos de liberdade pessoal, com 
motocicletas Custom, Cruiser e Touring, oferecendo experiências de pilotagem e eventos, além de uma linha 
completa de peças de motocicleta, acessórios, vestuário, equipamentos funcionais e artigos em geral. Para mais 
informações, visite o site da Harley-Davidson em www.harley-davidson.com.br. 
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