HET GAAT OM DE PRESTATIES

2016 DAYTONA 675

DAYTONA 675 R
€ 15.690,00

Carbon fibre cockpit infills
Quickshifter
Rear hugger and front mudguard
Removable number plate and
indicators

DAYTONA 675 R

In de Daytona 675R hebben we perfectie verheven tot de nieuwe
norm. Dat is met recht een machine voor circuitdagen. Doelgericht.
Volledig toegewijd. Door de rijke ervaring met het voorgaande
model, opgedaan zowel op het circuit als op de weg, te combineren
met nieuwe technieken en inzichten, kunnen wij u nu een nog
snellere, eenvoudiger te berijden motorfiets bieden, met een nog
beter weggedrag.
De hieruit volgende motorfiets is 1 kg lichter dan het oude model
en heeft een nieuwe triplemotor, die nog meer vermogen levert,
helemaal tot aan de rode lijn bij 14.400 t/min. De nieuwe geometrie
van het frame, het centraal geplaatste zwaartepunt en de
Öhlinsvering die afkomstig is uit de racerij maken haarscherpe
rijeigenschappen mogelijk en geven een vertrouwenwekkende
feedback. Voeg daar de Bremboremmen, een quickshifter, de
koolstofvezelbekleding en een snufje subtiele vormgeving aan toe
en u weet dat u op een volbloedmotorfiets rijdt.

COLOURS AVAILABLE

Crystal White/Jet
Black

Phantom Black

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen

Inhoud

675cm³

Bore/Stroke

76 mm / 49.6 mm

Bore/Stroke

13.1:1

Max. vermogen
EC

128 PK (94 kW) 12,500 t/min

Max. koppel EC

74 Nm 11,900 t/min

Systeem

Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting met dubbele verstuivers, geforceerde luchtinlaat en
secundaire luchtinjectie

Uitlaat

Roestvaststalen 3in1 uitlaatsysteem met onder de motor gemonteerde demper met klep

Eindaandrijving

Oringketting

Koppeling

Natte platenkoppeling, slipkoppeling

Versnellingsbak

6 versnellingen

CHASIS
Frame

Voorzijde  twinsparconstructie van aluminium buizen. Achterzijde  tweedelig hogedrukspuitgietwerk

Swingarm

Tweezijdig, verstevigd, aluminiumlegering, met verstelbaar draaipunt

Voorwiel

Gegoten aluminiumlegering, 5 spaken, 17 x 3,5 inch

Achterwiel

Gegoten aluminiumlegering, 5 spaken, 17 x 5,5 inch

Front Tyre

120/70 ZR17

Rear Tyre

180/55 ZR17

Voorvering

Öhlins 43 mm omgekeerde NIX30 voorvork met instelbare voorspanning, terugveringsdemping en
compressiedemping, veerweg 120 mm

Achterwielophanging

Öhlins TTX36 monoshock met dubbele buis, piggybackreservoir en instelbare terugveringsdemping en
compressiedemping, veerweg achterwiel 133 mm

Front Brake

Dubbele, zwevende remschijf van 310 mm, Nissin radiale monoblockremklauw met 4 zuigers (uitschakelbaar
ABS)

Rear Brake

Enkele remschijf van 220 mm, Brembo éénzuigerremklauw, uitschakelbaar ABS

Instrument
Display/Functions

Multifunctionele LCDinstrumentengroep met digitale snelheidsmeter, brandstofmeter, boordcomputer, analoge
toerenteller, rondetimer, schakelstandindicator, programmeerbare schakelindicatoren, klok, uitschakelbaar ABS
met trackmodus en voorbereiding voor TPMS.

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

695 mm

Hoogte zonder
spiegels

1112 mm

Zadelhoogte

830 mm

Wielbasis

1375 mm

Vorksprong

23 º

Naloop

87.9 mm

Dry Weight

167 Kg

Tankinhoud

17.4 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

4.1 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

5.4 L/100 km

2016 DAYTONA 675

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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