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

Deze motorfiets is werkelijk de culminatie van de Spirit of Triumph.
Wendbaar, plezierig, krachtig en barstend van het karakter, altijd
klaar voor alles en nog bloedmooi ook.

STREET TRIPLE

Zijn 675 ccdriecilindermotor pruttelt, gromt en huilt, terwijl u
opschakelt door de versnellingen en met het geheel nieuwe
chassis is het rijgedrag nu nog scherper en intuïtiever dan ooit. En
dat is een hele prestatie.
Ook de afwerking is aangescherpt. Kleuren lopen als messcherpe
streken over de hele motorfiets, van de slanke achterzijde tot de
gestroomlijnde brandstoftank, de smalle beschermkap van de
radiateur, het markante nieuwe ontwerp van de wielen en het
voorspatbord. Het geheel is hoogwaardig en stijlvol afgewerkt.
U zult zien dat u de Street Triple overal gebruikt, van circuitdagen
tot het drukke spitsverkeer.
Met deze motorfiets hebben wij een machine gebouwd, die zelfs
van het saaiste woonwerkverkeer een plezierige rit maakt.

COLOURS AVAILABLE

Phantom Black

Diablo Red

Crystal White

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen

Inhoud

675cc

Bore/Stroke

74.0 mm / 52.3 mm

Bore/Stroke

12.85:1

Max. vermogen
EC

106 PK (78 kW) 11,850 t/min

Max. koppel EC

68 Nm 9,750 t/min

Systeem

Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting met secundaire luchtinjectie

Uitlaat

Roestvaststalen 3in1 uitlaatsysteem met laag gemonteerde enkelzijdige rvsdemper

Eindaandrijving

Oringketting

Koppeling

Natte platenkoppeling

Versnellingsbak

6 versnellingen

CHASIS
Frame

Voorzijde  twinsparconstructie van aluminium buizen. Achterzijde  tweedelig hogedrukspuitgietwerk

Swingarm

Tweezijdig, gietaluminium

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

Kayaba omgekeerde voorvork 41 mm, veerweg voorwiel 110 mm

Achterwielophanging

Kayaba monoshock, veerweg achterwiel 124,5 mm

Front Brake

Dubbele, zwevende remschijf van 310 mm, Nissin schuivende 2zuigerremklauwen, 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
en voorbereiding voor TPMS.

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

740 mm

Hoogte zonder
spiegels

1060 mm

Zadelhoogte

800 mm

Wielbasis

1410 mm

Vorksprong

24.1 º

Naloop

99.6 mm

Dry Weight

168 Kg

Tankinhoud

17.4 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

4.1 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

5.3 L/100 km

Met onze Street Triple R hebben wij het summum gecreëerd op het
gebied van zeer nauwkeurig afgestemde, opwindende supersport
prestaties. Dit alles verpakt in een verbluffende streetfighterstijl.

STREET TRIPLE R

Om te beginnen, konden wij ons geen betere motorfiets wensen
dan de nieuwe Street Triple voor 2013, om als basis te dienen
voor de 'R'. Dat model bood al het voordeel van de beste motor in
zijn klasse en zijn indrukwekkende, doelmatige uiterlijk.
Voor de Street Triple R hebben wij een exclusieve, verstelbare
ophanging en radiaal gemonteerde remklauwen met vier zuigers
toegevoegd, de geometrie aangescherpt en nieuwe visuele trekjes
gegeven, die erop wijzen dat deze motorfiets anders is.
En dat alles komt nog eens bovenop alle wijzigingen die wij voor
2013 op beide Street Triples hebben doorgevoerd. Daarom is er
niets dat ook maar in de buurt komt van de Street Triple R.

COLOURS AVAILABLE

Crystal White

Matt Graphite

Matt Phantom
Black

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen

Inhoud

675cc

Bore/Stroke

74.0 mm / 52.3 mm

Bore/Stroke

12.85:1

Max. vermogen
EC

106 PK (78 kW) 11,850 t/min

Max. koppel EC

68 Nm 9,750 t/min

Systeem

Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting met secundaire luchtinjectie

Uitlaat

Roestvaststalen 3in1 uitlaatsysteem met laag gemonteerde enkelzijdige rvsdemper

Eindaandrijving

Oringketting

Koppeling

Natte platenkoppeling

Versnellingsbak

6 versnellingen

CHASIS
Frame

Voorzijde  twinsparconstructie van aluminium buizen. Achterzijde  tweedelig hogedrukspuitgietwerk

Swingarm

Tweezijdig, gietaluminium

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

Kayaba 41 mm omgekeerde voorvork, instelbare voorspanning, terugveringsdemping en compressiedemping,
veerweg 115 mm

Achterwielophanging

Kayaba monoshock met piggybackreservoir, instelbare terugveringsdemping en compressiedemping, veerweg
achterwiel 135 mm

Front Brake

Dubbele, zwevende remschijf van 310 mm. Nissin schuivende 4zuigerremklauwen, 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
en voorbereiding voor TPMS.

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

740 mm

Hoogte zonder
spiegels

1110 mm

Zadelhoogte

820 mm

Wielbasis

1410 mm

Vorksprong

23.4 º

Naloop

95 mm

Dry Weight

168 Kg

Tankinhoud

17.4 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

4.1 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

5.3 L/100 km

STREET TRIPLE RX

Rijden op een Street is nog nooit zo enerverend geweest. De
Street Triple Rx combineert een agressieve stijl met een duivels
mooi voorkomen met wat extra inspiratie op basis zijn supersport
broer, de Daytona R.
De Rx versie van de Street Triple is de variant met de hoogste
specificaties, met een messcherp uiterlijk dat geïnspireerd is op
onze supersport en standaard fly screen en belly pan. De Street
Triple Rx is afgewerkt in een uitdagende kleuren combinatie,
Diablo Red en Matt Auminium Silver en heeft bijpassende rode
velgen. Ook is de Rx standaard uitgevoerd met een quickshifter
zodat hij zijn sportieve uiterlijk kan waarmaken.

COLOURS AVAILABLE

Diablo Red / Matt
Aluminium Silver

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen

Inhoud

675cc

Bore/Stroke

74.0 mm / 52.3 mm

Bore/Stroke

12.85:1

Max. vermogen
EC

106 PK (78 kW) 11,850 t/min

Max. koppel EC

68 Nm 9,750 t/min

Systeem

Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting met secundaire luchtinjectie

Uitlaat

Roestvaststalen 3in1 uitlaatsysteem met laag gemonteerde enkelzijdige rvsdemper

Eindaandrijving

Oringketting

Koppeling

Natte platenkoppeling

Versnellingsbak

6 versnellingen

CHASIS
Frame

Voorzijde  twinsparconstructie van aluminium buizen. Achterzijde  tweedelig hogedrukspuitgietwerk

Swingarm

Tweezijdig, gietaluminium

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

Kayaba 41 mm omgekeerde voorvork, instelbare voorspanning, terugveringsdemping en compressiedemping,
veerweg 115 mm

Achterwielophanging

Kayaba monoshock met piggybackreservoir, instelbare terugveringsdemping en compressiedemping, veerweg
achterwiel 135 mm

Front Brake

Dubbele, zwevende remschijf van 310 mm. Nissin schuivende 4zuigerremklauwen, 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
en voorbereiding voor TPMS.

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

740 mm

Hoogte zonder
spiegels

1110 mm

Zadelhoogte

820 mm

Wielbasis

1410 mm

Vorksprong

23.4 º

Naloop

95 mm

Dry Weight

168 Kg

Tankinhoud

17.4 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

4.1 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

5.3 L/100 km

2016 STREET TRIPLE

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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