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COMFORT
NAAM

OMSCHRIJVING

PRIJS

Dubbel Gelzadel
Touring
(Thruxton)
(A9700135)

Gelzadeleenheid voor optimaal zitcomfort en stijl. Met Triumphbeeldmerk en
een gellaag waardoor het zadel er net zo goed uitziet als hij aanvoelt.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

€ 229,00

King & Queen
zadel (T100)
(A9700133)

Traditionele KingandQueenzadeleenheid, biedt uitstekend zitcomfort, met
knoopversiering.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

€ 299,00

Single Seat
(A9700134)

Single seat unit for the traditional Café Racer style.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

€ 279,00

Thruxton
ELECTRISCH
NAAM

OMSCHRIJVING

Hulpcontact
(A9938015)

Hulpcontact voor gebruik met de Optimateadapter, A9930011

PRIJS

€ 29,00

Triumph
Voor gemakkelijk gebruik van een Optimateadapter via de
onderhoudslader
accessoireaansluiting A993XXXX.
(A9930411)

€ 59,00

Triumph
Voor gemakkelijk gebruik van een Optimateadapter via de
onderhoudslader
accessoireaansluiting A993XXXX.
(A9930410)

€ 59,00

PRESTATIE
NAAM

OMSCHRIJVING

PRIJS

Arrow 2/1
uitlaatsysteem
(T100)
(A9600467)

Uitlaatsysteem voor hoge vermogens, ontwikkeld in samenwerking met Arrow
Special Parts. Biedt aanzienlijke gewichtsbesparing en vermogenstoename in
vergelijking tot standaard apparatuur. Voorzien van een lasergeëtst Triumph
logo en geheel ommantelde, roestvaststalen constructie.  Tot 6 pk
vermogenstoename zonder dBkiller (tot 1.5 pk met dBkiller) Ongev. 40%
gewichtsbesparing in vergelijking tot het standaard systeem. Geschikt voor
alle Bonnevillemodellen.  Hiervoor moet een speciale motorafstelling worden
gedownload. Niet voor gebruik op de openbare weg

€ 1.069,00

Arrow 2/2
uitlaatsysteem
(T100)
(A9600469)

Uitlaatsysteem voor hoge vermogens, ontwikkeld in samenwerking met Arrow
Special Parts. Biedt aanzienlijke gewichtsbesparing en vermogenstoename in
vergelijking tot standaard apparatuur. Voorzien van een lasergeëtst Triumph
logo, geheel ommantelde, roestvaststalen constructie. Geleverd met een
specifieke motorafstelling. Het gehele systeem weegt 6,5 kg, wat een
verlaging betekent van 44% ten opzichte van de OE (verschilt per model). Tot
6 pk vermogenstoename zonder dBkiller (tot 3 pk met dBkiller) Geschikt
voor alle Bonnevillemodellen.  Hiervoor moet een speciale motorafstelling
worden gedownload. Niet voor gebruik op de openbare weg

€ 1.399,00

Geluiddemperset
Geluiddempers als accessoire, niet toegelaten voor het wegverkeer. Zorgt voor
(Accessoire)
een verbeterde geluidskwaliteit. Geleverd met een specifieke motorafstelling.
(A9608056)

Restrictorset 34
pk (A9618078)

Mechanische restrictorbeugel voor het beperken van het vermogen tot 34 pk

€ 469,00

POA

Thruxton
BESCHERMING
NAAM

OMSCHRIJVING

Lakbeschermingsset
 Classics (modellen
met tankrubbers)
(A9930328)

Duurzame beschermfolie beschermt het lakwerk op plaatsen met een sterk
contrast. Compleet met alle benodigde gereedschappen en uitgebreide
instructies. Op maat gemaakte set voor alle Classicmodellen met
tankrubbers.

€ 59,00

Lakbeschermingsset
 Classics (modellen
zonder
tankrubbers)
(A9930329)

Duurzame beschermfolie beschermt het lakwerk op plaatsen met een sterk
contrast. Compleet met alle benodigde gereedschappen en uitgebreide
instructies. Op maat gemaakte set voor alle modellen zonder tankrubbers.
(Uitgezonderd de Scrambler)

€ 59,00

MIDDENBOK
(A9758100)

Op maat gemaakte middenbok van hoge kwaliteit. Maakt reinigings en
onderhoudswerk aan het achterwiel eenvoudig. Compleet geleverd met alle
benodigde montagematerialen.

€ 235,00

Startonderbreker
(A9808084)

Alarm/startonderbreeksysteem op maat met Thatchamgoedkeur
(categorie 1), ontwikkeld 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. 2 x waterdichte alarmsleutelhanger die kan
worden samengevoegd met de contactsleutel.

€ 449,00

Tankrubbers
(Thruxton)
(A9718009)

Zelfklevende tankrubbers voorzien van een Triumphlogo.

Triumphbeugelslot Hoge kwaliteit, 270 mm beugelslot. Gefabriceerd in de EU. Met
(A9810006)
goedkeuring van SAR/Sold Secure.

PRIJS

€ 69,00

€ 139,00

STYLING
NAAM

OMSCHRIJVING

PRIJS

Carterbeschermplaat
 blank
Beschermplaat van geborsteld lichtmetaal, voor dat authentieke racegevoel,
Geanodiseerd
zwart geanodiseerd voor optimale duurzaamheid.
(T100) (A9708190)

€ 119,00

Carterbeschermplaat
 Geanodiseerd
Beschermplaat van geborsteld lichtmetaal, voor dat authentieke racegevoel,
blank (T100)
blank geanodiseerd voor optimale duurzaamheid.
(A9708044)

€ 119,00

CNC Machined
Clutch Cable Guide
(a9610531)

CNC machined replacement clutch cable guide bracket with laser etched
logo branding

€ 35,00

Thruxton
NAAM

OMSCHRIJVING

Handgreep
Passagier  chroom
(T100) (A9738017)

Handgreep zorgt voor een comfortabele en vertrouwd voelende zitpositie
voor de passagier. Afgewerkt in hoogglanzend chroom met een gegoten
Triumphlogo.

€ 209,00

Jiffy  chroom
(Thruxton)
(A9730019)

 Hoogglanzend verchroomde uitvoering van het originele onderdeel.
Onderworpen aan dezelfde zware testomstandigheden als het originele
onderdeel van de motorfiets. Elk chromen product wordt 240 uur lang
blootgesteld aan een spray van zout water.

€ 119,00

Kettingscherm 
Hoogglanzende, chromen uitvoering van het standaard onderdeel.
chroom (T2057373)

PRIJS

€ 109,00

Machined
Chokeknop
(A9610532)

CNCgefabriceerde vervanging voor de chokeknop met lasergegraveerd
Triumphlogo.

€ 30,00

Machined
Gasklephuiskap
(A9610534)

CNCgefabriceerde gasklephuiskappen met lasergegraveerd Triumphlogo.

€ 59,00

Nokkenasdeksel 
Hoogglanzend verchroomde uitvoering van het standaard onderdeel.
chroom (A9618128)

€ 115,00

Olievuldop,
Machined
(A9610533)

CNCgefabriceerd alternatief met lasergegraveerd Triumphlogo.

€ 29,00

Sierkap voor
Koppelingsarm 
chroom (T100)
(A9738075)

Hoogglanzende chromen sierkap voor de koppelingsarmen.

€ 45,00

Tankvuldop 
Afsluitbaar (T100)
(A9930170)

Afsluitbare tankvuldop uit hoogglanzend chroom, voorzien van sluitplaatje
met Triumphlogo, met gekartelde rand. Getest op dezelfde niveaus als de
OEMtankvuldop. Geleverd met twee sleutels.

€ 69,00

Tankvuldop 
Staafvormig (T100)
(A9730176)

Tankvuldop in hoogglans chroom, staafvormige detaillering. Getest op
dezelfde niveaus als de OEMtankvuldop

€ 69,00

Thruxton
NAAM

OMSCHRIJVING

Voorvorkrubbers
(Thruxton)
(A9638018)

 Voorvorkrubbers voor die echte authentieke uitstraling en eveneens een
effectieve bescherming van de vorkpoten.

PRIJS

† Adviesverkoopprijzen inclusief BTW/BPM en exclusief rijklaar maken en kentekenleges. Kosten kentekenbewijs
leges bedragen € 38, De totale prijs van deze configuratie is exclusief montage, rijklaarmaakkosten en
kentekenleges en inclusief 21% BTW en BPM. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

€ 45,00

