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Garmin lança novidades para Cicloturismo 
personalizáveis e com Open Street Maps 

 

 
 
 
• Edge Touring e Edge Touring Plus são os novos GPS da marca para ciclismo 

com vertente turística 
 

• Os GPS vêm equipados com um suporte para bicicleta, mapas OSM Europa em 
cartão SD e mapas especialmente desenvolvidos para rotas de bicicleta com 
navegação guiada em tempo real 

 
Lisboa, 19 de agosto de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*,apresenta as suas mais recentes novidades para o cicloturismo: Edge Touring e 
Edge Touring Plus. Os Open Street Maps (OSM) em cartão SD facilitam a obtenção das rotas 
uma vez que por serem mapas gratuitos. Estes mapas estão sempre a ser atualizados pelos 
próprios utilizadores e são uma ótima forma de se viajar de acordo com pontos de interesse em 
comum partilhados pelos vários utilizadores em todo o Mundo. O Edge Touring Plus oferece 
ainda um altímetro, e compatibilidade com tecnologia sem fios ANT+ TM para possibilitar a 
ligação a um monitor de frequência cardíaca. 
 
A nova série Edge Touring possui um GPS de alta sensibilidade HotFix™, que oferece ao 
utilizador informação exata mesmo em zonas de difícil acesso, como vales profundos, campos 
com vegetação densa ou ruas com edifícios altos. Possui um elegante ecrã tátil a cores de 2,6 
polegadas (2,6”) muito resistente e personalizável para que o utilizador consiga encontrar a 
informação que procura de forma rápida e simples. Desta forma, a navegação fica muito mais 
intuitiva, uma vez que cada utilizador pode predefinir o seu próprio plano de rotas de acordo 
com os seus lugares favoritos ou pontos de interesse, ou descarregá-las através do Garmin 
Connect e partir à descoberta. Para definir a distância que pretende percorrer, o utilizador insere 
a informação dos quilómetros no seu Edge Touring que lhe oferece de imediato três opções de 
rotas possíveis. 
 
O Garmin Connect é o site que a empresa coloca à disposição dos utilizadores para 
descarregarem, analisarem e partilharem dados de treino do seu equipamento com a 
comunidade online Garmin, acederem a relatórios, bem como planearem futuros exercícios ou 
viagens. Os utilizadores podem visualizar por onde andam durante o seu treino e efetuar o 
download de treinos de outros membros do Garmin Connect que estão espalhados por todo o 
Mundo.  
 
“A série Edge Touring juntamente com o Garmin Connect oferece uma experiência de 
cicloturismo muito rica e abrangente, uma vez que os utilizadores podem aceder a esta 

http://www.garmin.com/pt/extras/extras-garmin-training-center/�
http://www.garmin.com/pt/extras/extras-garmin-training-center/�


PRESS RELEASE 
 

 

 
Registered Office: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9RB. Registration No. 2724437 Vat Reg. No GB568 6978 58 

comunidade online que a Garmin desenvolveu e escolher o destino que preferirem com várias 
rotas à disposição. É só escolher as que mais gostam e partir à aventura. Tudo isto graças à 
partilha dos membros espalhados por todo o Mundo”, diz Natália Cabrera, diretora de marketing 
da Garmin Ibéria. 

 
A navegação guiada da série Edge Touring fornece instruções claras no ecrã do equipamento a 
cada mudança de direção. O cicloturismo fica mais rico e confortável com os acessórios que a 
série Edge Touring traz: Suporte para bicicleta e mapas OSM Europa em cartão SD que 
facilitam a obtenção das rotas uma vez que por serem mapas gratuitos, estão sempre a ser 
atualizados pelos próprios utilizadores e são uma ótima forma de se viajar de acordo com pontos 
de interesse em comum partilhados por quem os usa. O Open Street Map é um projeto 
colaborativo para criar um mapa editável gratuito do Mundo. 

 
Para mais informações sobre características, preços e disponibilidade, bem como informações 
sobre outros produtos e serviços da Garmin para o segmento fitness, visite os sites 
www.garmin.pt, www.garmin.blogs.come http://twitter.com/garmin. 
 
Aceda a http://www8.garmin.com/company/newsroom/mediagallery/index.jsp?activeBranchI para 
obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
 
Preço e disponibilidade 
Edge Touring – 249 euros 
Edge Touring Plus – 299 euros 
 
IVA incluído em ambos os equipamentos. 
O pulsómetro pode ser adquirido à parte. 
 

 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 

 
Sobre a Garmin 
O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 
comercializam equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a grande 
maioria incorpora tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos mercados 
aeronáutico, marítimo, outdoor &fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na Suíça e as suas 
principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino Unido. Para mais informação, consulte: 
www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
 
Aviso sobre o conteúdo: 
Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  Ltd. e 
suas atividades comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de produtos futuros 
da empresa são previsões e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da companhia. A informação, 
eventos e circunstâncias apresentados nos comunicados de imprensa podem, por isso, não ser realizados e 
os seus resultados reais diferir substancialmente como consequência dos fatores de risco conhecidos e 
desconhecidos que podem afetar a Garmin, incluindo, mas não limitado aos fatores de risco mencionados no 
relatório anual no formulário 10-K para o final de ano 25 de Dezembro, 2010, preenchido pela Garmin com a 
Comissão de Bolsa e Valores (arquivado na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 
10-K está disponível em www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante 
as ações futuras que podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se 
referem à data em que o comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou 
qualquer outra circunstância, a empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma 
periódica. 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    
EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
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Natália Cabrera 
Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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