GELOOF IN DE KRACHT VAN DRIE

2016 MY15 SPEED 94

SPEED 94
€ 14.340,00

ABS
Adjustable suspension
Colour coded fly screen and belly
pan
Fly screen
Startonderbreker
Rubberstroken op de tank
Zadel kap.
Wheel pin stripes

SPEED 94

BAGAGE
Zadeltasset met Gegoten Vorm (1016 l)

Deze tas is bij uitstek geschikt om uw dagelijkse benodigdheden te dragen. De tas biedt een

RRP € 129,00

inhoud van 10 liter, die te vergroten is tot 16 liter. De zadeltas wordt op de passagierszitting
bevestigd. Tot de kenmerken van de tas behoren: een gegoten constructie, waterdichte
ritsen, integraal regenscherm en schouderbanden voor dagelijks gebruik van de tas.

COMFORT
Laag Zadel

Met een reductie van de zithoogte van 20 mm, maakt het lage zadel het eenvoudig uw beide

RRP € 229,00

voeten aan de grond te houden, zodat u een vertouwd gevoel heeft en de volledige controle
houdt. Voorzien van hoogstaande stoffen en subtiel sierstikwerk.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Handsteun

Custom gegoten handsteun voor passagier, voor ultiem comfort achterop. Met Triumphlogo

€ 119,00

en aangepaste achterlichtomlijsting voor een eenvoudige en nette montage.

Comfortabel Gelzadel

Optioneel gelzadel ontworpen als het ultieme zitcomfort voor zowel rijder als passagier.

RRP € 229,00

Voorzien van geïntegreerde gelpanelen aan de voor en achterzijde, met hoogwaardige
stoffen en contrasterend sierstikwerk.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

ELECTRISCH
Triumph onderhoudslader

Voor gemakkelijk gebruik van een Optimateadapter via de accessoireaansluiting A993XXXX.

€ 59,00

Relais voor Ledrichtingaanwijzer

Vervangend richtingaanwijzerrelais voor gebruik met ledrichtingaanwijzers, A9830047.

€ 25,00

Compleet geleverd met alle benodigde bedrading en connectoren.

Lichtmetalen Ledrichtingaanwijzers 
Hoogglanzend zwart  Achter

Hoogglanzend zwarte ledrichtingaanwijzerunits, ontwikkeld als rechtstreekse vervanging van
de standaard onderdelen. Bestaat uit een gegoten, lichtmetalen huis, met montagevoet met

€ 75,00

rubberen bekleding en voorzien van een Triumphlogo. Met Egoedkeur.

GPSmontageset

CNCgefabriceerde GPSmontageset, op maat gemaakte GPShouder voor de Garmin

€ 85,00

Zumo 660 navigatiesystemen. Voorzien van sterke aluminium constructie met
geanodiseerde, zwarte afwerking.

Bandspanningscontrolesysteem (TPMS)

Een bandspanningscontrolesysteem meet de spanning in de voor en achterband en geeft

€ 235,00

deze weer op het instrumentenpaneel. Genereert automatisch een waarschuwing wanneer
de spanning in uw banden daalt beneden de optimale waarden.

PRESTATIE
Arrow "Low Boy" Raceuitlaatsysteem  3:1

Het 3in1 "Low Boy"systeem zorgt voor een radicale verandering van de stijl, prestaties en

RRP € 1.499,00

het rijgedrag van de Speed Triple. Geproduceerd uit roestvast staal en ultralichtgewicht
titanium, levert het 3in1systeem een gewichtsbesparing van wel 70% op (ongev. 6,5 kg!).
Het resterende gewicht bevindt zich op een lager punt aan de motorfiets. Hierdoor wordt het
zwaartepunt verlaagd, wat ten goede komt aan het rijgedrag. Met een specifieke
motorafstellingen worden optimale prestaties gegarandeerd. Gecombineerd met een
vermogenstoename (tot 3 pk) en dat fantastische uitlaatgeluid, wat kunt u zich meer
wensen? Uitsluitend toegelaten voor gebruik offtheroad of op een gesloten circuit.

Arrow Half Uitlaatsysteem
RRP € 1.399,00

Half uitlaatsysteem uit roestvast staal met een tweetal op maat gemaakte, lichtgewicht
geluiddempers met titanium mantel. Voorzien van eindkappen uit koolstofvezel,
geïntegreerde ophangbeugels voor een glad uiterlijk en afneembare dBkillers. Biedt een
zeer aanzienlijke gewichtsbesparing van 1,7 kg, een hoger vermogen* en een Egoedkeur
voor geluid. Dit is de ultieme optionele uitlaat voor de Speed Triple, compleet met een
fabrieksafstelling van de motor voor optimale prestaties. (* tot 3 pk met verwijderde dBkiller)

BESCHERMING
Triumphbeugelslot

Hoge kwaliteit, 270 mm beugelslot. Gefabriceerd in de EU. Met goedkeuring van SAR/Sold

€ 139,00

Secure.

CNCbewerkte vorkbeschermers
RRP € 45,00

CNCbewerkte vorkbeschermer met geanodiseerde aluminium vulringen, lasergeëtst logo
en schuifstukken van acetyl. Bedoeld om de vorkpoten te beschermen bij een val.

Startonderbreker

Alarm/startonderbreeksysteem op maat met Thatchamgoedkeur (categorie 1), ontwikkeld

RRP € 449,00

in samenwerking met Datatool. Ontwikkeld om te kunnen installeren zonder dat hiervoor de
kabelboom van de motorfiets hoeft te worden aangepast. Bestaat uit een met hars vergoten,
water en schokbestendige constructie.

Lakbeschermingsfolie
RRP € 59,00

Sterke, steekvaste en steenslagbestendige lakbeschermingsfolie ontwikkeld als
bescherming van de laklaag, speciaal op maat gesneden voor de Urban Sportmodellen. Na
aanbrenging is de folie geheel transparant, zodat het uiterlijk van de motorfiets blijft zoals
deze bedoeld was. Breed toegepast in de Formule 1 en de Moto GP, is deze folie ontwikkeld
om snel en eenvoudig aan te kunnen brengen, met steeds een perfect resultaat. Inbegrepen
in de Triumphlakbeschermingssets zijn op maat gesneden, zelfklevende vellen, die de
contactpunten tussen rijder en motorfiets beschermen tegen dagelijkse slijtage en de
voorzijde van de brandstoftank beschermen tegen steenslag. In de set zijn inbegrepen alle
benodigde gereedschappen en uitgebreide instructies met extra vellen beschermfolie voor
gebruik onder de contactpunten van de Triumphmagnetische bagage. De folie laat UV
straling door, zodat het beschermde lakwerk even snel verouderd als de rest van uw
motorfiets, zodat lelijke kleurverschillen worden voorkomen wanneer de folie, na verloop van
tijd, wordt verwijderd.

Triumphschijfremslot

Gesmeed schijfremslot van hoge kwaliteit, inclusief opbergtasje. Gefabriceerd in de EU. Met

€ 109,00

goedkeuring van SAR/Sold Secure

Voorbok

Achterbok in zilveren poedercoating, met Triumphbeeldtekens, voorzien van blanke plastic

€ 99,00

wielen, voor modellen met dubbelzijdige swingarm. Compleet met zoekers die in de
onderkant van de vork passen.

STYLING
Vizierset voor Flyscreen
RRP € 109,00

Gemonteerd op het flyscreen, biedt het vizier extra bescherming, waardoor u langer
comfortabel kunt doorrijden.

CNCbewerkte koppelingsbeugel  rood

CNCbewerkte koppelingsbeugel, rood. Voorzien van een lasergeëtst Triumphlogo.

RRP € 29,00

CNCbewerkte einddoppen voor achterwiel 

CNCbewerkte einddoppen voor achterwiel, zwart geanodiseerd. Met lasergeëtst Triumph

zwart
€ 89,00

logo.

CNCbewerkte einddoppen voor achterwiel 
grijs

CNCbewerkte einddoppen voor achterwiel, grijs geanodiseerd. Met lasergeëtst Triumph
logo.

RRP € 89,00

CNCbewerkte vulring voor achterwiel
RRP € 25,00

Vervangende vulring voor achterwiel, rood geanodiseerd, ter aanvulling van de modellen
Speed Triple en Speed Triple R.

Achterremreservoir

CNCbewerkt achterremreservoir, zwart geanodiseerd. Met peilglas en deksel met

RRP € 79,00

kartelrand. Lasergeëtst Triumphlogo (directe vervanging van het standaardonderdeel).

CNCbewerkte koppelingsbeugel  grijs
RRP € 29,00

CNCbewerkte koppelingsbeugel, rood geanodiseerd. Voorzien van een lasergeëtst
Triumphlogo.

Stuureindspiegelset  zwart Geanodiseerd
RRP € 115,00

Getinte, nietverblindende stuureindspiegel. Als los artikel verkocht. Met lasergeëtst
Triumphlogo.

Voorremreservoir
RRP € 79,00

CNCbewerkt voorremreservoir, zwart geanodiseerd. Met peilglas en deksel met kartelrand.
Lasergeëtst Triumphlogo (directe vervanging van het standaardonderdeel).

Stuureindspiegelset  blank Geanodiseerd
RRP € 115,00

Getinte, nietverblindende stuureindspiegel. Als los artikel verkocht. Met lasergeëtst
Triumphlogo.
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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.

FOR THE RIDE
We want to bring you even more of what's
going on in the fastmoving riding world
before it happens, so we’ve had a change
of gear. Our new For the Ride blog will be
home to regular updates capturing the
excitement, thrills and fascinating
characters that make motorcycling our
reason for getting up each day. It’s a
lifestyle thing, so we’ll also be turning the
spotlight on some of the people making
the riding world the exhilarating place it is.
fortheride.com
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