ERVAAR DE VRIJHEID ZELF

2016 STREET TRIPLE

STREET TRIPLE
€ 9.590,00

STREET TRIPLE R
€ 10.590,00

STREET TRIPLE RX
€ 11.090,00

Standaard uitrusting

Aanvullend op de Street
Triple

Special Edition

ABS
Adjustable suspension
Startonderbreker
Programmable rev lights
Onder zadel opbergruimte

Fourpiston Nissin calipers
Voorbereid voor
bandspanningscontrolesysteem
(TPMS)
Wheel pin stripes

STREET TRIPLE

BAGAGE
Sporttanktas met Gegoten Vorm
€ 159,00

Vormvaste sporttanktas op maat, compleet met harnas. Biedt een inhoud van 15 liter, die
kan worden vergroot tot 20 liter. Geleverd met regenscherm, kaartentas en schouderriem.

Sportzadeltas met Gegoten Vorm

Vormvaste sportzadeltas biedt een inhoud van 15 liter, die kan worden vergroot tot 20 liter.

€ 119,00

Harnas voor zadeltas A9518081 benodigd

Harnas voor Zadeltas

Harnas uit ballistisch nylon voor zadeltas A9510106

€ 19,00

COMFORT
Verwarmde Handvatten met Dubbele

Verwarmde handgrepen op maat, voorzien van verlichte knoppen voor de dubbele

Temperatuurinstelling

temperatuurinstellingen, interne bedrading door het stuur voor een net uiterlijk, compleet

€ 225,00

geleverd met alle benodigde bevestigingsmiddelen en bedrading.

DUBBEL COMFORTZADEL STANDAARD

Dit comfortzadel heeft een integrale 3Dnetinzet voor optimale gewichtsverdeling en is

€ 209,00

ontworpen voor een uitstekend comfort. Afgewerkt in hoogwaardige dubbele bekleding en
zilveren sierstikwerk.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Handgrepen voor de Passagier

Gegoten handgrepen voor de passagier zorgen voor een ultiem comfort voor de duorijder,

€ 195,00

afgewerkt in een grafieten poedercoating. Ergonomisch getest om een comfortabele
zitpositie te garanderen en het vertrouwd gevoel van de passagier te versterken.

Comfort zadel

20 mm hoger dan het standaard zadel en voorzien van 3D vulling, afgewerkt met kwalitatieve

€ 239,00

materialen en fraaie stiksels (1366)
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

ELECTRISCH
GPSMontageset

CNCgefabriceerde GPSsteun voor de Garmin Nuvi 660 & 220apparatuur.

€ 89,00

Relais voor Ledrichtingaanwijzer

Vervangend richtingaanwijzerrelais voor gebruik met ledrichtingaanwijzers, A9830047.

€ 25,00

Compleet geleverd met alle benodigde bedrading en connectoren.

Lichtmetalen Ledrichtingaanwijzers 

Hoogglanzend zwarte ledrichtingaanwijzerunits, ontwikkeld als rechtstreekse vervanging van

Hoogglanzend zwart  Achter

de standaard onderdelen. Bestaat uit een gegoten, lichtmetalen huis, met montagevoet met

€ 75,00

rubberen bekleding en voorzien van een Triumphlogo. Met Egoedkeur.

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.

Heldere Achterlichtunit
€ 95,00

Helder alternatief voor standaarduitrusting met LEDs met hoge intensiteit.

Arrowopschuifgeluiddemper

Op maat gemaakte opschuifgeluiddemper voor hoge vermogens, ontwikkeld in

€ 749,00

samenwerking met Arrow Special Parts. Bestaat uit een geperst roestvaststalen huis met
titanium mantel en eindkappen uit koolstofvezel. Biedt een indrukwekkende

PRESTATIE

vermogenstoename van 2 pk*. Met Egoedkeur voor geluid en uitstoot.* Met verwijderde dB
killer

CNC Machined Adjustable Rearsets

Fully machined rearsets offering 20mm of lateral and vertical adjustment. Finished in

€ 549,00

anodised grey and black with carbon fibre heel guards.

Quickshifter

Op de racewereld geïnspireerde Quickshifter maakt het opschakelen mogelijk bij vol en

€ 359,00

halfgas, zonder de koppeling te gebruiken. De volledige plugandplaymontage houdt in dat
er geen aanpassingen aan de kabelboom van de motorfiets benodigd worden.

BESCHERMING
Motorkapbeschermers

Duurzame, lange motorkapbeschermers uit glasnylon, ontwikkeld voor rechtstreekse

€ 175,00

montage op het motorblok. Compleet geleverd met alle benodigde bevestigingsmiddelen.
Deze beschermers voldoen aan de racespecificaties en zijn voorzien van verdikkingen op
plaatsen met verhoogde slijtage. Complete set van drie beschermers. (Koppelingsdeksel,
accu en nokkenasdeksel)

Triumphbeugelslot

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

€ 139,00

Secure.

CNCgefabriceerde Valbescherming Voorvork CNCgefabriceerde valbeschermers voor de voorvork, bestaand uit geanodiseerde
€ 49,00

aluminium afstandsbussen met lasergeëtste merktekens en schuifstukken uit acetyl.
Ontwikkeld om de vorkpoten te beschermen bij een eventuele val

Rubberen tankbeschermer

Zelfklevende tankbeschermer met Triumphopschrift

€ 35,00

Lakbeschermingsset  Glanzend

Sterke, steekvaste en steenslagbestendige lakbeschermingsfolie ontwikkeld als

€ 59,00

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, zelfs voor motorfietsen met een matte afwerking, uniek op de markt!
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.

Gegoten Hugger, achter
€ 75,00

Spuitgegoten hugger voor de achterzijde van een Street Triple. Gemaakt van zeer stootvast
ABS voor een hoge duurzaamheid. (Standaard uitrusting op de Street Triple R)

Triumphschijfremslot

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

€ 109,00

goedkeuring van SAR/Sold Secure

Alarmset  met Thatchamgoedkeur

Alarmupgradesysteem op maat met Thatchamgoedkeur (categorie 2/1), ontwikkeld in

€ 449,00

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. Inclusief 2 x waterdichte alarmsleutelhanger.

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.

Framebeschermers
€ 155,00

Op maat gemaakte framebeschermers voor extra bescherming bij eventuele valpartijen.
Gefabriceerd uit duurzaam nylon. Voor de montage van deze framebeschermers is het niet
nodig delen uit de carrosserie te zagen. Vormgegeven als aanvulling op de agressieve
trekken van de Street Triple.

STYLING
Machinaal Bewerkte Hendelset  Std

Deze, middels CNCbewerkingen, uit een aluminium blok geproduceerde rem en

€ 195,00

koppelingshendels zijn beschikbaar als vervanging van de standaard onderdelen. Gemaakt
uit luchtvaartaluminium met een harde, geanodiseerde afwerking, met contrasterende,
machinaal bewerkte en geanodiseerde hendelverstellers en lasergeëtste Triumph
merktekens. Beschikbaar in twee lengten en daardoor geschikt voor radiale als
conventionele hoofdremcilinders voor alle Triumph Urban Sportmodellen.

CNCbewerkt Achterremreservoir

CNCgefabriceerde remreservoir achter, in een geanodiseerde zwarte afwerking. Voorzien

€ 69,00

van machinaal aangebrachte details aan de voet en het deksel, lasergeëtste beeldmerken
en geïntegreerd peilglas.

Blokspoiler in Passende Kleur

Gemaakt conform de nauwste toleranties, is dit unieke accessoire speciaal vormgegeven

€ 259,00

om te passen bij de compromisloze uitstraling van de nieuwe Street Triple. Beschikbaar is
een breed palet van kleuren en geproduceerd uit zeer stootvast ABSplastic.

CNCbewerkt Voorremreservoir

CNCgefabriceerd vervangend remreservoir voor toepassing op de Street Triplemodellen

€ 79,00

die zijn uitgerust met een radiale hoofdremcilinder. Tot de kenmerken behoren machinaal
aangebrachte details op deksel en huis, lasergeëtste merktekens, geïntegreerd peilglas en
een geanodiseerde zwarte afwerking.

Buddyseatkap in Passende Kleur

Agressief vormgegeven ombouwset voor soloritten, in passende kleur. Voorzien van

€ 179,00

verborgen bevestigingspunten, waardoor een strak uiterlijk ontstaat. Kan niet worden
gemonteerd met de handgreep voor de passagier of de bagagetas. Voor montage moet de
handriem van de passagier worden verwijderd.

Uit blokmateriaal Gefabriceerde oliepeilstok  Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op
rood

Street Triple of Daytona 675modellen.

€ 21,00

CNCgefabriceerde Bobbins voor Paddock

Machinaal gefabriceerde en geanodiseerde bobbins voor paddock stand, voor gebruik op de

Stand  zwart

Street Triple en de Daytona 675

€ 29,00

Kentekenplaathouder

Aluminium kentekenplaathouder vervaardigd uit gesmeed 6061T6 aluminium, CNC

€ 189,00

gefreesd en een zwarte geannodiseerde coating. Vervangt de standaard houder, met LED
kentekenplaatverlichting en Triumph logo. Kan zowel met de standaard als aluminium LED
knipperlichten gemonteerd worden.

*Afgebeeld met aluminium LED knipperlichten, deze zijn niet inclusief.
Flyscreenset, Caribbean Blue

Agressief gestyled en in passende fabriekskleuren gespoten flyscreen.

€ 249,00

Uit blokmateriaal Gefabriceerde schakelpoot Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op
 zwart

Street Triple of Daytona 675modellen.

€ 32,00

Machinaal Gefabriceerde Bobbins voor

Nylon bobbins voor paddock stand, voor gebruik op de Street Triple en de Daytona 675. VIN

Paddock Stand  nylon

specifiek product.

€ 29,00

Kettingbeschermer Onder

Spuitgegoten kettingbeschermer onder voor extra bescherming en voor het voldoen aan

€ 36,00

raceregelementen. Constructie uit glasgevuld nylon geeft de vereiste duurzaamheid en
stijfheid.

Stuureindspiegel  Zwart Geanodiseerd

Prachtig stijlvol alternatief voor de standaard spiegel. Gesmede en machinaal bewerkte

€ 105,00

steun met gegoten spiegelkop. Verkrijgbaar in blank of zwart geanodiseerde afwerking.
Voorzien van getint spiegelglas en een lasergeëtst Triumphlogo.

Spatbordkap in Passende Kleur

Vervangend afdekpaneel onder het zadel, in fabriekskleuren.

€ 119,00

Stuureindspiegel  Blank Geanodiseerd

Prachtig stijlvol alternatief voor de standaard spiegel. Gesmede en machinaal bewerkte

€ 105,00

steun met gegoten spiegelkop. Verkrijgbaar in blank of zwart geanodiseerde afwerking.
Voorzien van getint spiegelglas en een lasergeëtst Triumphlogo.

Uit Blokmateriaal Gefabriceerde
Kettingspannerblok  rood

Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op
Street Triple of Daytona 675modellen.

€ 29,00

Machinaal Bewerkte Hendelset  kort

Deze, middels CNCbewerkingen, uit een aluminium blok geproduceerde rem en

€ 195,00

koppelingshendels zijn beschikbaar als vervanging van de standaard onderdelen. Gemaakt
uit luchtvaartaluminium met een harde, geanodiseerde afwerking, met contrasterende,
machinaal bewerkte en geanodiseerde hendelverstellers en lasergeëtste Triumph
merktekens.

Uit blokmateriaal Gefabriceerde schakelpoot Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op
 rood

Street Triple of Daytona 675modellen.

€ 32,00

CNCgefabriceerde Bobbins voor Paddock

Machinaal gefabriceerde en geanodiseerde bobbins voor paddock stand, voor gebruik op de

Stand  rood

Street Triple en de Daytona 675

€ 29,00

Uit blokmateriaal Gefabriceerde oliepeilstok  Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op
zwart
€ 21,00

Street Triple of Daytona 675modellen.

STREET TRIPLE R

BAGAGE
Sporttanktas met Gegoten Vorm
€ 159,00

Vormvaste sporttanktas op maat, compleet met harnas. Biedt een inhoud van 15 liter, die
kan worden vergroot tot 20 liter. Geleverd met regenscherm, kaartentas en schouderriem.

Sportzadeltas met Gegoten Vorm

Vormvaste sportzadeltas biedt een inhoud van 15 liter, die kan worden vergroot tot 20 liter.

€ 119,00

Harnas voor zadeltas A9518081 benodigd

Harnas voor Zadeltas

Harnas uit ballistisch nylon voor zadeltas A9510106

€ 19,00

COMFORT
Verwarmde Handvatten met Dubbele

Verwarmde handgrepen op maat, voorzien van verlichte knoppen voor de dubbele

Temperatuurinstelling
€ 225,00

temperatuurinstellingen, interne bedrading door het stuur voor een net uiterlijk, compleet
geleverd met alle benodigde bevestigingsmiddelen en bedrading.

DUBBEL COMFORTZADEL STANDAARD
€ 209,00

Dit comfortzadel heeft een integrale 3Dnetinzet voor optimale gewichtsverdeling en is
ontworpen voor een uitstekend comfort. Afgewerkt in hoogwaardige dubbele bekleding en
zilveren sierstikwerk.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Handgrepen voor de Passagier

Gegoten handgrepen voor de passagier zorgen voor een ultiem comfort voor de duorijder,

€ 195,00

afgewerkt in een grafieten poedercoating. Ergonomisch getest om een comfortabele
zitpositie te garanderen en het vertrouwd gevoel van de passagier te versterken.

Comfort zadel
€ 239,00

20 mm hoger dan het standaard zadel en voorzien van 3D vulling, afgewerkt met kwalitatieve
materialen en fraaie stiksels (1366)
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

ELECTRISCH
GPSMontageset
€ 89,00

CNCgefabriceerde GPSsteun voor de Garmin Nuvi 660 & 220apparatuur.

Relais voor Ledrichtingaanwijzer

Vervangend richtingaanwijzerrelais voor gebruik met ledrichtingaanwijzers, A9830047.

€ 25,00

Compleet geleverd met alle benodigde bedrading en connectoren.

Lichtmetalen Ledrichtingaanwijzers 

Hoogglanzend zwarte ledrichtingaanwijzerunits, ontwikkeld als rechtstreekse vervanging van

Hoogglanzend zwart  Achter

de standaard onderdelen. Bestaat uit een gegoten, lichtmetalen huis, met montagevoet met

€ 75,00

rubberen bekleding en voorzien van een Triumphlogo. Met Egoedkeur.

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.

Ledknipperlichten van legering

Knipperlichteenheden ter directe vervanging van de standaardonderdelen. Met behuizing van

€ 75,00

gietlegering, met rubber beklede montagevoet en Triumphlogo. Egoedgekeurd.

Heldere Achterlichtunit

Helder alternatief voor standaarduitrusting met LEDs met hoge intensiteit.

€ 95,00

PRESTATIE
Arrowopschuifgeluiddemper

Op maat gemaakte opschuifgeluiddemper voor hoge vermogens, ontwikkeld in

€ 749,00

samenwerking met Arrow Special Parts. Bestaat uit een geperst roestvaststalen huis met
titanium mantel en eindkappen uit koolstofvezel. Biedt een indrukwekkende
vermogenstoename van 2 pk*. Met Egoedkeur voor geluid en uitstoot.* Met verwijderde dB
killer

CNC Machined Adjustable Rearsets

Fully machined rearsets offering 20mm of lateral and vertical adjustment. Finished in

€ 549,00

anodised grey and black with carbon fibre heel guards.

Quickshifter

Op de racewereld geïnspireerde Quickshifter maakt het opschakelen mogelijk bij vol en

€ 359,00

halfgas, zonder de koppeling te gebruiken. De volledige plugandplaymontage houdt in dat
er geen aanpassingen aan de kabelboom van de motorfiets benodigd worden.

BESCHERMING
Motorkapbeschermers

Duurzame, lange motorkapbeschermers uit glasnylon, ontwikkeld voor rechtstreekse

€ 175,00

montage op het motorblok. Compleet geleverd met alle benodigde bevestigingsmiddelen.
Deze beschermers voldoen aan de racespecificaties en zijn voorzien van verdikkingen op
plaatsen met verhoogde slijtage. Complete set van drie beschermers. (Koppelingsdeksel,
accu en nokkenasdeksel)

Triumphbeugelslot

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

€ 139,00

Secure.

CNCgefabriceerde Valbescherming Voorvork CNCgefabriceerde valbeschermers voor de voorvork, bestaand uit geanodiseerde
€ 49,00

aluminium afstandsbussen met lasergeëtste merktekens en schuifstukken uit acetyl.
Ontwikkeld om de vorkpoten te beschermen bij een eventuele val

Rubberen tankbeschermer
€ 35,00

Zelfklevende tankbeschermer met Triumphopschrift

Lakbeschermingsset  Mat

Sterke, steekvaste en steenslagbestendige lakbeschermingsfolie ontwikkeld als

€ 59,00

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, zelfs voor motorfietsen met een matte afwerking, uniek op de markt!
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.

Lakbeschermingsset  Glanzend

Sterke, steekvaste en steenslagbestendige lakbeschermingsfolie ontwikkeld als

€ 59,00

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, zelfs voor motorfietsen met een matte afwerking, uniek op de markt!
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

Alarmset  met Thatchamgoedkeur

Alarmupgradesysteem op maat met Thatchamgoedkeur (categorie 2/1), ontwikkeld in

€ 449,00

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. Inclusief 2 x waterdichte alarmsleutelhanger.

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.

Framebeschermers

Op maat gemaakte framebeschermers voor extra bescherming bij eventuele valpartijen.

€ 155,00

Gefabriceerd uit duurzaam nylon. Voor de montage van deze framebeschermers is het niet
nodig delen uit de carrosserie te zagen. Vormgegeven als aanvulling op de agressieve
trekken van de Street Triple.

STYLING
CNCbewerkt Achterremreservoir
€ 69,00

CNCgefabriceerde remreservoir achter, in een geanodiseerde zwarte afwerking. Voorzien
van machinaal aangebrachte details aan de voet en het deksel, lasergeëtste beeldmerken
en geïntegreerd peilglas.

Blokspoiler in Passende Kleur

Gemaakt conform de nauwste toleranties, is dit unieke accessoire speciaal vormgegeven

€ 259,00

om te passen bij de compromisloze uitstraling van de nieuwe Street Triple. Beschikbaar is
een breed palet van kleuren en geproduceerd uit zeer stootvast ABSplastic.

CNCbewerkt Voorremreservoir
€ 79,00

CNCgefabriceerd vervangend remreservoir voor toepassing op de Street Triplemodellen
die zijn uitgerust met een radiale hoofdremcilinder. Tot de kenmerken behoren machinaal
aangebrachte details op deksel en huis, lasergeëtste merktekens, geïntegreerd peilglas en
een geanodiseerde zwarte afwerking.

Buddyseatkap in Passende Kleur

Agressief vormgegeven ombouwset voor soloritten, in passende kleur. Voorzien van

€ 179,00

verborgen bevestigingspunten, waardoor een strak uiterlijk ontstaat. Kan niet worden
gemonteerd met de handgreep voor de passagier of de bagagetas. Voor montage moet de
handriem van de passagier worden verwijderd.

Spatbordkap in Passende Kleur

Vervangend afdekpaneel onder het zadel, in fabriekskleuren.

€ 119,00

Uit blokmateriaal Gefabriceerde oliepeilstok  Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op
rood
€ 21,00

Street Triple of Daytona 675modellen.

Machinaal Bewerkte, Gelegeerde Korte
Hendels  radiaal

Aangeboden voor de Daytona 675, Street Triple R en Speed Triple, worden deze, middels
CNCbewerkingen, uit een aluminium blok geproduceerde rem en koppelingshendels

€ 195,00

aangeboden als een korter alternatief voor de standaard onderdelen. Gemaakt uit
luchtvaartaluminium met een harde, geanodiseerde afwerking, de hendels zijn voorzien van
contrasterende, machinaal bewerkte en geanodiseerde hendelverstellers en lasergeëtste
Triumphmerktekens.

CNCgefabriceerde Bobbins voor Paddock

Machinaal gefabriceerde en geanodiseerde bobbins voor paddock stand, voor gebruik op de

Stand  zwart
€ 29,00

Street Triple en de Daytona 675

Kentekenplaathouder
€ 189,00

Aluminium kentekenplaathouder vervaardigd uit gesmeed 6061T6 aluminium, CNC
gefreesd en een zwarte geannodiseerde coating. Vervangt de standaard houder, met LED
kentekenplaatverlichting en Triumph logo. Kan zowel met de standaard als aluminium LED
knipperlichten gemonteerd worden.

*Afgebeeld met aluminium LED knipperlichten, deze zijn niet inclusief.

Flyscreenset, Caribbean Blue

Agressief gestyled en in passende fabriekskleuren gespoten flyscreen.

€ 249,00

Uit blokmateriaal Gefabriceerde schakelpoot Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op
 zwart
€ 32,00

Street Triple of Daytona 675modellen.

Machinaal Gefabriceerde Bobbins voor
Paddock Stand  nylon

Nylon bobbins voor paddock stand, voor gebruik op de Street Triple en de Daytona 675. VIN
specifiek product.

€ 29,00

Kettingbeschermer Onder
€ 36,00

Spuitgegoten kettingbeschermer onder voor extra bescherming en voor het voldoen aan
raceregelementen. Constructie uit glasgevuld nylon geeft de vereiste duurzaamheid en
stijfheid.

Stuureindspiegel  Zwart Geanodiseerd

Prachtig stijlvol alternatief voor de standaard spiegel. Gesmede en machinaal bewerkte

€ 105,00

steun met gegoten spiegelkop. Verkrijgbaar in blank of zwart geanodiseerde afwerking.
Voorzien van getint spiegelglas en een lasergeëtst Triumphlogo.

Stuureindspiegel  Blank Geanodiseerd

Prachtig stijlvol alternatief voor de standaard spiegel. Gesmede en machinaal bewerkte

€ 105,00

steun met gegoten spiegelkop. Verkrijgbaar in blank of zwart geanodiseerde afwerking.
Voorzien van getint spiegelglas en een lasergeëtst Triumphlogo.

Uit Blokmateriaal Gefabriceerde
Kettingspannerblok  rood

Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op
Street Triple of Daytona 675modellen.

€ 29,00

Machinaal Bewerkte, Gelegeerde Hendels 

Deze, middels CNCbewerkingen, uit een aluminium blok geproduceerde rem en

radiaal
€ 195,00

koppelingshendels zijn beschikbaar als vervanging van de standaard onderdelen. Gemaakt
uit luchtvaartaluminium met een harde, geanodiseerde afwerking, de hendels zijn voorzien
van contrasterende, machinaal bewerkte en geanodiseerde hendelverstellers en
lasergeëtste Triumphmerktekens.

Uit blokmateriaal Gefabriceerde schakelpoot Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op
 rood
Street Triple of Daytona 675modellen.
€ 32,00

CNCgefabriceerde Bobbins voor Paddock
Stand  rood
€ 29,00

Machinaal gefabriceerde en geanodiseerde bobbins voor paddock stand, voor gebruik op de
Street Triple en de Daytona 675

Uit blokmateriaal Gefabriceerde oliepeilstok  Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op
zwart
Street Triple of Daytona 675modellen.
€ 21,00

STREET TRIPLE RX

2016 STREET TRIPLE

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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