
HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL DÁ DICAS DE PRESENTES PARA O NATAL 
 

A marca conta com uma vasta gama de itens que vão desde joias e relógios até 
jaquetas, camisas, camisetas, bonés, botas e itens colecionáveis  

 
A Harley-Davidson é uma marca amada em todo o mundo e justamente por isso, a companhia 
desenvolve infinitos produtos em sua linha que vão muito além das lendárias máquinas de duas 
rodas. Com a chegada das festas de fim de ano, muitas pessoas aproveitam para realizar sonhos 
e presentear com itens únicos e exclusivos, exatamente como os produtos fabricados pela H-D. 

Pensando nisso, a Harley-Davidson do Brasil oferece dicas de bons presentes de Natal que os 
clientes podem encontrar em uma das 25 concessionárias espalhadas pelo País (sujeito à 
disponibilidade). 

Confira abaixo os itens que a H-D Brasil sugere nas dicas de presentes: 

 

1.Boné 39THIRTY® Vintage Americana 

97% algodão, 3% spandex. Silhueta oficial 39THIRTY® da New Era. Aba com tecido tipo 
"desgastado". Estampas bordadas na frente e na traseira. 
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Part Number: 97670-18VM 

 

2. Jaqueta Masculina de Couro Perfurado Manta com Tecnologia Coolcore® 

Couro bovino perfurado de grande diâmetro e com suporte de malha dura perfurada para 
maior durabilidade. Forro de malha de poliéster. 

O revestimento 100% poliéster Coolcore® na manga proporciona conforto durante todo o ano 
através da regulação térmica. 

Forro de poliéster elástico à prova de vento, resistente à água, respirável, removível apresenta 
buracos, sacola de armazenamento e gráficos impressos. 

Ação de conforto ventilada com painel elástico para melhor ajuste e conforto. Bolsos de 
armadura nos cotovelos, ombros e costas. 

Ombros levemente acolchoados e cotovelos. Encaixe as abas da cintura para um ajuste 
personalizado. 

Um bolso interno horizontal e um bolso interno impermeável vertical com zíper. 

Material Refletivo 3M™ Scotchlite™ no pescoço. Patches de couro bordados e impressos. 

Part Number: 97009-18VM 



 

3. Jaqueta Feminina de Couro Perfurado Venos com Tecnologia Coolcore® 

Couro bovino perfurado de grande diâmetro e com suporte de malha dura perfurada para 
maior durabilidade. Forro de malha de poliéster. 

O revestimento 100% poliéster Coolcore® na manga proporciona conforto durante todo o ano 
através da regulação térmica. 

Forro de poliéster elástico à prova de vento, resistente à água, respirável, removível apresenta 
buracos, sacola de armazenamento e gráficos impressos. 

Ação de conforto ventilada com painel elástico para melhor ajuste e conforto. Bolsos de 
armadura nos cotovelos, ombros e costas. 

Presilhas na cintura e dois zíperes de liberação de quadril para ajuste. Um bolso interno 
impermeável vertical com zíper. 

Gráficos de Material Refletivo 3M ™ Scotchlite ™ nas costas. Listras de malha rígida em tons nas 
mangas, na frente e nas costas. 

Part Number: 97010-18VW 



 

4. Luvas de malha Arbon com tecnologia Coolcore® 

Malha, neoprene e couro de cabra perfurado nas costas da mão. Palma de couro de pele de 
cabra. 

100% poliéster O revestimento Coolcore® em cima da mão proporciona conforto durante todo 
o ano através da regulação térmica. 

Polegar ergonómico, dedos pré-curvados de 15º e articulações elásticas para melhorar a 
mobilidade. 

Fourchettes de malha. Palma acolchoada reforçada. Fechamento ajustável. 

Part Number: 97115-18VM 



 

5. Camisa Screamin’ Eagle® 

100% sarja de algodão. Dois bolsos no peito com aba. Patches bordados na manga direita e na 
bainha direita. Gráficos impressos, tipo "desgastados", no lado direito do peito. 

Part Number: 96287-18VM 



 

6. Colete Jeans com zíper Lateral 

100% algodão, branqueada e envelhecida para um visual desgastado e vintage. Colarinho com 
pressão. Botões na frente. Quatro bolsos frontais, sendo dois peitorais com aba. Abas na 
cintura com botão. Zíper lateral. Bolsos com tachas. Patches bordados revestidos no lado 
direito do peito, bolso esquerdo e costas. 

Part Number: 97469-18VW 



 

7.  Camiseta Americana Eagle 

Camiseta 100% algodão com lavagem mineral. Gola em malha. Gráficos impressos, tipo 
"desgastado", na frente e na parte de trás do pescoço. 

Part Number: 96183-18VM 



 

8. Cinto de Couro Lightning Bolt 

Couro de vaca fosco "desgastado". Gráficos gravados na ponta do cinto. Fivela destacável com 
gráficos gravados. Cinto com largura de uma polegada e meia. 

Part Number: 97703-18VM 



 

9. Colar com Pingente 

Banhado a ródio. Corrente com pingente de círculo gravado e logotipo Bar & Shield com strass. 
Fecho de garra de lagosta. 

Part Number: 97685-18VW 

 

*Preços sob consulta e produtos sujeitos à disponibilidade. 

Para consultar a loja oficial Harley-Davidson mais próxima, basta acessar o site www.harley-
davidson.com/br/pt/find-a-dealer.html e depois entrar em contato com a concessionária para 
consultar os preços desses itens. 

 
Harley-Davidson, Inc. é a empresa controladora da Harley-Davidson Motor Company e da Harley-Davidson 
Financial Services. Desde de 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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