Geloof in het ongelooflijke

2016 ROCKET III

ROCKET III ROADSTER
€ 20.090,00

ABS
Fourpiston Nissin calipers
Shaft drive

ROCKET III ROADSTER

BAGAGE
Leren Koffers

Gemaakt van 4 mm dik anilineleer van de hoogste kwaliteit. Deze koffers zijn getooid met

€ 849,00

verchroomde gespen met Triplebeeldmerken, verborgen kliksluitingen en een subtiel
gepreegd Triumphlogo, voorzien van starre insteekpanelen die de koffers in vorm houden.
Met een inhoud van 28 liter per koffer, bieden zij royale opslagruimte voor die essentiële
touringbenodigdheden. Kan ook worden voorzien van leren merklabels en waterdichte
binnenzakken. (Anilineleer ontstaat door een kleurproces waarin nietbijtende kleurstoffen
worden gebruikt, die de natuurlijke nerf van het leer mooi laten uitkomen. Veelal gezien als
de mooiste leerkwaliteit, is elk stuk anilineleer uniek omdat elke huid op een eigen
kenmerkende natuurlijke manier is getekend. Zacht en plooibaar, maar sterk genoeg om het
hoofd te bieden aan de belastingen van de moderne cruiserrijder.)

COMFORT
Korte Sissybar en Bagagerek (R3)

Door de steun en het veilige gevoel dat de sissybar biedt, is dit een onmisbaar product

€ 349,00

wanneer u een toerrit voor twee maakt. De sissybar geeft uw passagier een veilig en
comfortabel gevoel en is verkrijgbaar met een brede keuze aan rugsteunkussens.
Daarnaast biedt het geïntegreerde rek extra bagagecapaciteit. Sierplaat voor de sissybar
(A9738002) afzonderlijk verkrijgbaar.

Montageset voor Verstelbare highwaypeg

Montageset voor verstelbare highwaypegs, waarmee de berijder zijn voetpositie tijdens het

(R3T)

rijden kan veranderen voor extra comfort. Kan 360 graden worden versteld voor optimale

€ 129,00

aanpassing aan berijdersvoorkeur. Afgewerkt in chroom van hoge kwaliteit. Moet worden
gemonteerd in combinatie met de highwaypegs van Triumph.

Highwaypegs, logo  chroom (R3T)

Highwaypeg in hoogglanzend chroom. Voorzien van rubberen voetsteun en Triumphlogo.

€ 119,00

Voor gebruik met de montagesets A9750455 of A9750463.

Set met Verwarmde Handvatten

Deze verwarmde handvatten kunnen de standaard onderdelen vervangen, zonder dat

€ 225,00

hiervoor de bedrading hoeft worden aangepast. De bedrading is geïntegreerd in het stuur
en loop door de buizen voor een nette afwerking, de schakelaars zijn vlak naast de
schakelaargroepen geplaatst.

Sissybarrugsteun  Classic (R3)
€ 119,00

In een stijl die aansluit bij de standaard Rocket III Classiczadels en de als accessoire
beschikbare Classiczadels, kan dit rugsteunpaneel worden gebruikt in combinatie met de
korte sissybar & rek (A9738071), of de lange sissybar & rek (A9738070).

Hoge Sissybar en Bagagerek

Door de steun en het veilige gevoel dat de sissybar biedt, is dit een onmisbaar product

€ 389,00

wanneer u een toerrit voor twee maakt. De sissybar geeft uw passagier een veilig en
comfortabel gevoel en is verkrijgbaar met een brede keuze aan rugsteunkussens.
Daarnaast biedt het geïntegreerde rek extra bagagecapaciteit. De hoge variant van de
sissybar biedt een maximale ondersteuning van de bovenrug. Sierplaat voor de sissybar
(A9738002) afzonderlijk verkrijgbaar.

ELECTRISCH
Triumph onderhoudslader

Voor gemakkelijk gebruik van een Optimateadapter via de accessoireaansluiting A993XXXX.

€ 59,00

Hulpcontact (R3)

 Voorziet in een praktisch hulpcontact voor gebruik met de Optimateadapter, A9930011.

€ 29,00

Mistlampenset

Gestroomlijnde hulpverlichting bieden zowel functionaliteit als stijl. De met chroom

€ 299,00

afgewerkte mistlampset wordt rechtstreeks aan de voorvork geklemd, wat voor een strak
uiterlijk zorgt.

Geluiddempers (Accessoire)

Agressief ogende slash cutuitlaat compleet met specifieke motorafstelling. Levert een

€ 469,00

vermogenstoename gekoppeld aan een verbeterde geluidskwaliteit. Uitsluitend
aangeboden voor gebruik offtheroad. Geleverd met een specifieke motorafstelling.

PRESTATIE

BESCHERMING
Tankrubbers

Beschermen de zijkanten van de brandstoftank tegen alledaagse deukjes en krasjes. Voeg

€ 69,00

een tankbeschermer A9718006 toe om verzekerd te zijn van een volledige bescherming van
de brandstoftank.

Alarm/startonderbreker (R3)

Alle Triumphalarmsystemen zijn voorzien van een alarmstekker in de kabelboom. Hiermee

€ 449,00

kunnen Triumphalarmsystemen snel en eenvoudig worden aangesloten, zonder de
kabelboom te hoeven aanpassen. Met Thatchamgoedkeur categorie MC1. Naar keuze stil of
hoorbaar signaal bij het activeren van het alarm. Slimme automatische sluimermodus 
beschermt het spanningsniveau van de accu  alarmtoon naar keuze  sirene op interne
voeding met acht beschikbare opties  117 dBA failsaferelais  extra veiligheid voor de rijder
 detectie van vloeistofstromen  waarschuwing bij lage accuspanning  vooralarm 
waarschuwingspiep bij aanstoten.

Triumphbeugelslot
€ 139,00

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

Tankbeschermer (R3)

Rubberen tankbeschermer met Triumphlogo in reliëf, ter bescherming van de onderkant

€ 35,00

van de brandstoftank tegen alledaagse deukjes en krasjes. Voeg tankrubbers A9718005 toe
om verzekerd te zijn van een volledige bescherming van de brandstoftank.

Roadster windscherm (R3)
€ 369,00

Scherm uit polycarbonaat (lexaan) met Quantumcoating.

Triumphschijfremslot

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

€ 109,00

goedkeuring van SAR/Sold Secure

Sportscherm (R3)
€ 185,00

 Compact sportscherm draagt nog bij aan het agressieve uiterlijk van de motorfiets en biedt
enige bescherming tegen de elementen. Gemaakt van polycarbonaat (Lexaan) van hoge
kwaliteit met een Quantumcoating, de kristalheldere en harde coating op het scherm geeft
een hogere krasbestendigheid, terwijl het heldere zich onaangetast blijft. Schermen uit
polycarbonaat (Lexaan) zijn sterker en hebben een hogere stootvastheid dan schermen die
van het kwalitatief minderwaardige acryl zijn gemaakt. Met hoogwaardige verchroomd stalen
afwerking.

STYLING
Druppelvormige Spiegels  Massieve steun
(T100)

Stijlvolle, hoogglanzend verchroomde spiegelset, voorzien van lasergeëtst Triumphlogo.
Verkrijgbaar met ovale of druppelvormige spiegelkoppen en massieve of geboorde steunen.

€ 159,00

De finishing touch voor uw Bonneville.

Frame voor Kentekenplaat  chroom (R3T)

De perfecte afwerking voor uw Rocket 3, het chromen frame is bedoeld als bevestigingsplek

POA

voor een kentekenplaat 184 x 108 mm. Exclusief Triumphlogoplaat. Uitsluitend geschikt
voor de VSmarkt.

Druppelvormige Spiegels  Geboorde steun

Stijlvolle, hoogglanzend verchroomde spiegelset, voorzien van lasergeëtst Triumphlogo.

(T100)
€ 159,00

Verkrijgbaar met ovale of druppelvormige spiegelkoppen en massieve of geboorde steunen.
De finishing touch voor uw Bonneville.

Flyscreen, Phantom Black

Vereist montageset voorzijde A9738051.

€ 219,00

Chromen Olietank (R3)
POA

Geef uw machine een unieke extra touch met een chromen olietank. Dit accessoire is een
rechtstreekse vervanger van het standaard onderdeel en is aan dezelfde zware
testomstandigheden onderworpen als alle chromen Triumphaccessoires.

Valbeugels achter  chroom (R3)

Maak de achterkant van uw custommotorfiets helemaal af met deze chromen valbeugels.

€ 229,00

Gecombineerd met de chromen valbeugels aan de voorzijde, geeft u uw Rocket III die echte
touring look. Ontworpen als aanvulling op de leren koffers van de Rocket III, worden de
achterste chromen motorvalbeugels aan dezelfde zware testomstandigheden blootgesteld
als de originele onderdelen van de motor.

Sierkap voor Olietank  chroom (R3)

Dit accessoire is het perfecte product om uw olietank een sierlijke chromen afwerking te

€ 99,00

geven. Zoals met alle chromen Triumphaccessoires, is de sierkap voor de olietank
onderworpen aan dezelfde zware testomstandigheden als de standaard onderdelen van de
motorfiets.

Ovale spiegels  zwart

Ovale stijl. Uitstekend zicht. Satijnzwarte afwerking geeft een donkere, agressieve uitstraling.

€ 159,00

Sierkap voor Olietank  Triumph (R3T)

Verchroomde sierkap voor de olietank geeft uw Rocket een fraaie finishing touch en is

€ 69,00

voorzien van een plat met zwarte en chromen details in een van de vijf verschillende designs.

Sierkap voor Hoofdremcilinder  chroom
(T100)

Verchroomde, gegoten handgreep voor de passagier, voorzien van Triumphlogo in reliëf.

€ 39,00

Ovale spiegels  Massieve steun (T100)

Stijlvolle, hoogglanzend verchroomde spiegelset, voorzien van lasergeëtst Triumphlogo.

€ 159,00

Verkrijgbaar met ovale of druppelvormige spiegelkoppen en massieve of geboorde steunen.
De finishing touch voor uw Bonneville.

Montageset Voorzijde

Benodigd voor het monteren van de Rocketwindschermen/mistlampsets.

€ 50,00

Sierplaat voor de Sissybar
€ 25,00

Chromen sierplaat met Triumphlogo, prachtige finishing touch voor de sissybarsets

Druppelvormige  zwart
€ 159,00

Taps toelopende, druppelvormige stijl. Uitstekend zicht. Satijnzwarte afwerking geeft een
donkere, agressieve uitstraling.

Ovale spiegels  Geboorde steun (T100)
€ 159,00

Stijlvolle, hoogglanzend verchroomde spiegelset, voorzien van lasergeëtst Triumphlogo.
Verkrijgbaar met ovale of druppelvormige spiegelkoppen en massieve of geboorde steunen.
De finishing touch voor uw Bonneville.

Motorvalbeugels (R3T)
€ 269,00

Overmaatse 1 1/4" motorvalbeugels voor, afgewerkt in hoogglanzend chroom, kunnen
worden gemonteerd met highwaypegs.
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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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