Het echte werk

2016 AMERICA EN SPEEDMASTER

AMERICA
€ 10.490,00

Chrome clutch cover embellisher
and chain guard
voetsteunen
Heel toe gear shift
Knee pads
Large rear brake pedal
Polished battery box cover

SPEEDMASTER
€ 10.490,00

Deze Triumph is niet alleen gebouwd voor een bepaald uiterlijk; hij

AMERICA

is gebouwd voor een gevoel.
De America is ontwikkeld rondom een uniek motorblok, om u dat
zalige, nostalgische rijgevoel te bieden. Een rijgevoel dat u
verbindt met Triumphs lange en rijke geschiedenis op het gebied
van cruisers.
Het blok in kwestie is een karakteristieke, luchtgekoelde
parallelltwin, die u het rijplezier biedt zoals u mag verwachten in
deze klasse, maar dan gecombineerd met een zeer persoonlijk,
Brits tintje.
Zo smelt de klassieke aantrekkingskracht van een cruiser samen
met de betrouwbaarheid en alledaagse bruikbaarheid van een
Triumph.

COLOURS AVAILABLE

Phantom Black

Cinder Red /
Morello Red

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Luchtgekoelde parallelle tweecilinder, DOHC, ontstekingsinterval 270º

Inhoud

865cc

Bore/Stroke

90 mm / 68 mm

Bore/Stroke

9.2:1

Max. vermogen
EC

61 PK (45 kW) 6,800 t/min

Max. koppel EC

72 Nm 3,300 t/min

Systeem

Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting met secundaire luchtinjectie

Uitlaat

Dubbelwandige uitlaatbochten van rvs, dubbele verchroomde demper

Eindaandrijving

Xringketting

Koppeling

Natte platenkoppeling

Versnellingsbak

5 versnellingen

CHASIS
Frame

Stalen buizenframe

Swingarm

Tweezijdig, staalbuis

Voorwiel

Gegoten aluminiumlegering, 12 spaken, 16 x 3,0 inch

Achterwiel

Gegoten aluminiumlegering, 12 spaken, 15 x 4,0 inch

Front Tyre

130/9016

Rear Tyre

170/80 B15

Voorvering

Kayaba 41 mm voorvork met buitenbuizen van gepolijst rvs, veerweg 120 mm

Achterwielophanging

Kayaba dubbele schokbreker met verchroomde veer en verstelbare veervoorspanning, veerweg achterwiel 96
mm

Front Brake

Enkele remschijf 310 mm, Nissin zwevende 2zuigerremklauw

Rear Brake

Enkele remschijf 285 mm, Nissin zwevende 2zuigerremklauw

Instrument
Display/Functions

Analoge snelheidsmeter met kilometerteller en dagteller.

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

920 mm

Hoogte zonder
spiegels

1175 mm

Zadelhoogte

690 mm

Wielbasis

1610 mm

Vorksprong

33 º

Naloop

143 mm

Dry Weight

231 Kg

Tankinhoud

19.5 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

4.0 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

5.1 L/100 km

SPEEDMASTER

Lang, laag , stijlvol zwart en karaktervol, de Speedmaster ademt de
sfeer van de echte hotrod cruiser, maar voegt met zijn klassieke
Triumph parallelle twin een zeer Britse tintje toe.
Gebouwd als een enerverend opstapmodel dat ook geschikt is
voor rijders die overstappen op hun eerste zware machine, heeft
de Speedmaster de pit en de rijeigenschappen om ook ervaren
rijders volop voldoening te bieden.
Alles aan de motorfiets ademt ontspanning en rust. De low rider
look is klassiek en geeft de stijl weer van zelfgebouwde hotrods
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.
Maar de ware bezieling van elke motorfiets, schuilt in zijn motor. En
dat is waar de Speedmaster zich zelfs nog meer onderscheidt, met
zijn luchtgekoelde twin, die zo verweven is met ons lang en kleurrijk
erfgoed.
Met dit alles bezit u een zeer capabele motorfiets die geweldig
aanvoelt en dagindaguit prestaties levert die aan uw stoutste
verwachtingen voldoen.
Daarom is deze motorfiets elke cent meer dan waard.

COLOURS AVAILABLE

Jet Black

Matt Graphite

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Luchtgekoelde parallelle tweecilinder, DOHC, ontstekingsinterval 270º

Inhoud

865cc

Bore/Stroke

90 mm / 68 mm

Bore/Stroke

9.2:1

Max. vermogen
EC

61 PK (45 kW) 6,800 t/min

Max. koppel EC

72 Nm 3,300 t/min

Systeem

Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting met secundaire luchtinjectie

Uitlaat

Dubbelwandige uitlaatbochten van rvs, dubbele verchroomde demper

Eindaandrijving

Xringketting

Koppeling

Natte platenkoppeling

Versnellingsbak

5 versnellingen

CHASIS
Frame

Stalen buizenframe

Swingarm

Tweezijdig, staalbuis

Voorwiel

Gegoten aluminiumlegering, 5 spaken, 19 x 2,5 inch

Achterwiel

Gegoten aluminiumlegering, 5 spaken, 15 x 4,0 inch

Front Tyre

100/9019

Rear Tyre

170/80 B15

Voorvering

Kayaba 41 mm voorvork met een veerweg van 120 mm

Achterwielophanging

KYB dubbele schokbreker met verchroomde veer en verstelbare veervoorspanning, veerweg achterwiel 96
mm

Front Brake

Enkele remschijf 310 mm, Nissin zwevende 2zuigerremklauw

Rear Brake

Enkele remschijf 285 mm, Nissin zwevende 2zuigerremklauw

Instrument
Display/Functions

Analoge snelheidsmeter en toerenteller met kilometerteller, klok en dagteller.

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

895 mm

Hoogte zonder
spiegels

1170 mm

Zadelhoogte

690 mm

Wielbasis

1600 mm

Vorksprong

33.8 º

Naloop

170.4 mm

Dry Weight

231 Kg

Tankinhoud

19.5 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

4.0 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

5.1 L/100 km

2016 AMERICA EN SPEEDMASTER

ACCESSORIES
We are obsessed with creating the best
motorcycles in the world. Ones that bring
the best out of every single rider. And the
only person that can improve on what we
do, is you. That’s why we have created an
extensive range of accessories for you to
fine tune your bike to suit your ride. From
styling to performance, luggage to
protection, you’ll find our complete range
within the Accessories Catalogue. You
can even see how your accessories
change the look of your bike by using our
industryleading configurator. Whichever
you choose, all Triumph Accessories are
developed in conjunction with the bike
itself. They go through a full testing and
development process to ensure the
highest levels of quality, reliability and
safety.

CLOTHING
Our desire to get the most out of every
ride applies as much to our clothing as it
does to our bikes. Every piece of Triumph
clothing is designed to play a part with
technical innovations in materials and
design, focusing on style, safety and
comfort. Designed and tested by people
that ride to deliver a perfect fit.
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