Geloof in het ongelooflijke

2016 ROCKET III

ROCKET III ROADSTER
€ 20.090,00

ABS
Fourpiston Nissin calipers
Shaft drive

ROCKET III ROADSTER

Met 's werelds zwaarste motor voor een productiemotorfiets, bouwt
de nieuwste Rocket III Roadster voort op het grote vermogen van
de originele Rocket III, maar met een zelfs nog hoger koppel.
De driecilindermotor van 2,3 liter is ontwikkeld om een spierballen
teisterende uitdaging om te berijden, zonder op enig moment
moeilijk bestuurbaar en intimiderend te zijn, ondanks zijn
oorverdovend gebrul. Met zijn chassis dat garant staat voor een
vriendelijk rijgedrag, het stijve frame en de uitgekiende ophanging,
geeft de motorfiets u het vertrouwen om bochten scherp aan te
snijden en om van richting te veranderen met een wendbaarheid
die ongekend is voor een motorfiets van de afmetingen van de
Roadster.
De nieuwste Rocket III is voorzien van zwart gespoten onderdelen,
zoals de radiateurkap, de rails van het achterspatbord, de kap van
het luchtfilterhuis, de vorkbeschermers en de spiegels. Zo hebben
wij uw Roadster een nog dreigender aanzien gegeven.
Er is niets dat de vergelijking met de Roadster kan doorstaan, niet
qua uiterlijk, niet qua rijgenot.

COLOURS AVAILABLE

Phantom Black

Matt Phantom
Black

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC

Inhoud

2294cm³

Bore/Stroke

101.6 mm / 94.3 mm

Bore/Stroke

8.7:1

Max. vermogen
EC

148 PK (109 kW) 5,750 t/min

Max. koppel EC

221 Nm 2,750 t/min

Systeem

Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting met dubbele gaskleppen en progressieve overbrenging op
primaire gaskleppen

Uitlaat

Roestvaststalen 3in1in2 uitlaatsysteem met ruime katalysatoren en verchroomde dempers

Eindaandrijving

As

Koppeling

Natte platenkoppeling

Versnellingsbak

5 versnellingen

CHASIS
Frame

Twin spineframe van stalen buizen

Swingarm

Tweezijdig, staal, met cardanaandrijving

Voorwiel

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

Achterwiel

Gegoten aluminiumlegering, 5 spaken, 16 x 7,5 inch

Front Tyre

150/80 R17

Rear Tyre

240/50 R16

Voorvering

Kayaba 43 mm omgekeerde voorvork, veerweg 120 mm

Achterwielophanging

Kayaba dubbele schokbreker met zwarte veer en in 5 standen verstelbare veervoorspanning, veerweg
achterwiel 105 mm

Front Brake

Dubbele, zwevende remschijf van 320 mm, Nissin vaste 4zuigerremklauwen, ABS

Rear Brake

Enkele remschijf 316 mm, Brembo zwevende 2zuigerremklauw, ABS

Instrument
Display/Functions

Analoge snelheidsmeter met LCDkilometerteller, dagteller, klok en analoge toerenteller met
brandstofpeilindicatie, schakelstandindicator.

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

970 mm

Hoogte zonder
spiegels

1165 mm

Zadelhoogte

750 mm

Wielbasis

1695 mm

Vorksprong

32°

Naloop

148 mm

Dry Weight

334 Kg

Tankinhoud

24 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

5.3 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

6.5 L/100 km

2016 ROCKET III

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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