Dominantie met verschil

2016 THUNDERBIRD

THUNDERBIRD
COMMANDER
€ 19.590,00

ABS
Adjustable suspension
Belt drive
voetsteunen
Startonderbreker
Showa forks and rear shocks

THUNDERBIRD LT
€ 20.990,00

THUNDERBIRD
NIGHTSTORM
€ 19.190,00

Standaard uitrusting

Special Edition

ABS

ABS

Back rest

Adjustable suspension

Belt drive

Belt drive

voetsteunen

Liquidcooled

Startonderbreker

Self cancelling indicators

Low seat height
Panniers
Quick release screen
Saddlebags
Showa forks and rear shocks
Twin auxiliary lights
whitewallbanden

THUNDERBIRD COMMANDER

BAGAGE
Saddlebag Liners  Pair

Heavy duty nylon Saddlebag Liners with thermoplastic polyurethane backing for enhanced

RRP € 90,00

water resistance and durability. Features water resistant zips and screen printed Triumph
Logo branding with dual nylon carry handles.

Chrome Luggage Rack

High quality tubular steel chrome plated luggage rack which must be installed in conjunction

€ 195,00

with the Passenger Backrest Bar, A9758173. Allows convenient additional luggage room.

Chromen Bagagerek 1persoons Zadel 

Hoogglanzend, handgepolijst, meervoudig verchroomd bagagerek, uit oogpunt van

Buisvormig

functionaliteit & sterkte gemaakt van stalen buis. Dit product kan uitsluitend worden

RRP € 129,00

gemonteerd wanneer het passagierszadel wordt verwijderd.

Leather Saddlebags

Genuine Leather Saddlebags with protective coating to provide protection from the elements.

€ 695,00

Features chrome plated buckles with concealed clip fasteners for convenient access. Offers
52 Litres combined storage capacity. Can be installed with optional Saddlebag Power
Socket (A9828014) and Water Resistant Saddlebag Liners (T2350118).

COMFORT
Rugsteunkussen voor Lange Afstanden 

Rugsteunkussen voor de duozitting, als aanvulling op de 2persoons buddyseatunit voor

Duozadel

lange afstanden.

RRP € 129,00

Montageset voor verstelbare treeplank

Montageset voor de geheel verstelbare treeplank voor de passagier, voorzien van gegoten

passagier

montagebeugels, handgepolijste, drievoudig verchroomde, gegoten verstelarmen voor het

€ 199,00

instellen van een meer ontspannen en ergonomische zithouding. Kan in twee richtingen,
180 graden worden versteld voor optimale aanpassing aan de individuele voorkeur.
Afgewerkt in chroom van hoge kwaliteit. Moet worden gemonteerd in combinatie met de
Triumphduotreeplanken A9758159 & A9758160.

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.

"Classic" Duotreeplanken

Hoogglanzende, handgepolijste, drievoudig verchroomde, gegoten duotreeplanken, voorzien

€ 179,00

van rubberen treeplankmatten met veel grip. Moet worden gemonteerd in combinatie met de
set verstelbare duotreeplanken A9758125.

Passenger Backrest Bar

Requires additional Backrest Pad (sold separately). Optional Luggage Rack also available

€ 239,00

Highwaypegs, logo  chroom (R3T)

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

€ 119,00

Voor gebruik met de montagesets A9750455 of A9750463.

Comfort Rider Seat

Thunderbird LT style with contrasting piping and 3D mesh comfort inserts. Can be mounted

€ 229,00

on Thunderbird Commander but requires Passengers Seat to match.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Comfort Passenger Seat

BF style with contrasting piping and 3D mesh inserts. Can be mounted on the BD but

€ 199,00

requires Rider seat to match.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

"Chrome Line" highwaypegs

Highwaypeg in hoogglanzend chroom. Voorzien van rubberen voetsteun en chromen inzet.

€ 119,00

Voor gebruik met de montagesets A9750455 of A9750463.

Deluxe Passenger Backrest Pad

Deluxe Cushioned Passenger Backrest Pad for use with Passenger Backrest A9758173.

€ 129,00

Features extra wide pad section with dual fabrics and contrasting piping. Fabric/piping
matches Thunderbird LT standard seat or accessory seat options.

Heated Grip Kit

Internally wired for a neat installation, supplied with rotary temperature switch and all

€ 225,00

required hardware.

ELECTRISCH
Auxiliary Power Socket

Auxiliary Power Socket designed for use with Optimate Adapter or heating clothing.

RRP € 29,00

Triumph onderhoudslader

Voor gemakkelijk gebruik van een Optimateadapter via de accessoireaansluiting A993XXXX.

€ 59,00

Saddlebag Power Socket

Auxiliary Power Socket which can me mounted inside Saddlebag for convenient charging of

RRP € 29,00

electrical devices.

Washable Air Filter

Washable, foam Air Filter to replace the standard part, manufactured by ITG. Requires no

RRP € 85,00

calibration changes.

Silencer Kit  Thunderbird Commander

Replacement chrome plated Hiflow Silencer for off road use only. Requires updated

€ 449,00

calibration for maximum Efficiency.

PRESTATIE

BESCHERMING

STYLING

QR Screen Mounting Kit

Stainless steel Mounting Kit with QR facility for simple attachment or removal of the Triumph

RRP € 75,00

Quantum Coated Touring Screen (A9708354).

Alarm Kit Thatcham 21

Thatcham approved (Category 1) bespoke alarm immobiliser system developed in

€ 449,00

conjunction with Datatool. Designed to be installed whilst ensuring the integrity of the
motorcycle wiring harness. Features Resin filled water and vibration resistant construction.

Mudguard Support Kit

Replacement chrome plated trim panels to facilitate installation of the Leather Saddlebags

€ 139,00

or Passenger Backrest Bar.

Leather Tank Cover

Genuine leather tank panel with convenient storage pouch. Features chrome plated cast

RRP € 89,00

buckle with embossed Triumph logo.

Quantum Coated QR Touring Screen

Quantum coated, polycarbonate Touring Screen designed to offer significant wind protection.

€ 399,00

Hard coated screen blade ensures optimum optical clarity and durability. Overall Height
539mm (from bottom of screen), width at widest point 538mm.

Screen Lock Kit

Stainless steel Screen Lock Kit for use with the Thunderbird Commander quick release

RRP € 29,00

screen. Supplied complete with two keys and antitamper mounting fasteners.

Tankvuldop  Afsluitbaar (T100)

Afsluitbare tankvuldop uit hoogglanzend chroom, voorzien van sluitplaatje met Triumphlogo,

€ 69,00

met gekartelde rand. Getest op dezelfde niveaus als de OEMtankvuldop. Geleverd met twee
sleutels.

Druppelvormige Spiegels  Massieve steun

Stijlvolle, hoogglanzend verchroomde spiegelset, voorzien van lasergeëtst Triumphlogo.

(T100)

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.

Remklauwkap Voor chroom

Hoogglanzend chromen sierkap voor de remklauw voor, voorzien van geperst en geverfd

POA

Triumphlogo. Compleet geleverd met zelfklevende 3mplakkers

Chrome Engine Dresser Bars

Oversize 1 1/4 front Engine Dresser Bar finished in high gloss chrome, can be installed with

€ 229,00

Highway pegs.

Zwarte, chromen Bagagerek 1persoons

Een praktische sprong voorwaarts voor de solorijder. De hoogglanzende, afwerking geeft

zadel  geperst
RRP € 119,00

een donkere, agressieve uitstraling.

Sierdoppen voor Oliekanalen  gepolijst

Hooggepolijste roestvaststalen sierdoppen voor de oliekanalen geven uw Thunderbird

RRP € 25,00

motor tot in de details een verfijnde touch.

Druppelvormige Spiegels  Geboorde steun

Stijlvolle, hoogglanzend verchroomde spiegelset, voorzien van lasergeëtst Triumphlogo.

(T100)

Verkrijgbaar met ovale of druppelvormige spiegelkoppen en massieve of geboorde steunen.

€ 159,00

De finishing touch voor uw Bonneville.

Spruitstuk Koelsysteem  chroom

Hoogglanzende, handgepolijste variant van het originele spruitstuk van het koelsysteem.

RRP € 89,00

Geleverd met vervangende pakkingen & bevestigingsmiddelen.

Olievuldop  verchroomd

Verchroomde olievuldop/peilstok. Voorzien van een ergonomisch vormgegeven "TriCorner"

RRP € 49,00

dop met Triumphbadgelogo.

Tankvuldop  Staafvormig (T100)
€ 69,00

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

Ovale spiegels  zwart
€ 159,00

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

Chrome Rear Dresser Bars

Complete your custom rear end with these Chrome Rear Engine Dresser Bars. Combined

€ 209,00

with the Chrome Engine Dresser Bars for the real look. Designed to complement the
Thunderbird Commander and Thunderbird LT the Chrome Rear Engine Dresser Bars are
subject to the same harsh testing conditions as the original parts of the bike.

Sierkap voor Hoofdremcilinder  chroom
RRP € 89,00

 Voeg nog chromen hendels, een chromen schakelaarhuis en chromen
schakelaargroepklem toe en uw gehele handbediening bestaat uit smaakvol chroom. Kies
uw gewenste stijl voor de chromen stuurklem en de chromen spiegels om de look helemaal
af te maken.

Olievuldop  met logo, verchroomd

Verchroomde olievuldop/peilstok. Voorzien van een ergonomisch vormgegeven "TriCorner"

RRP € 49,00

dop met Triumphbadgelogo.

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.

Medaillonsierknop op Achterspatbord,

Het chromen spatbordmedaillon geeft het achterspatbord een fraaie afwerking wanneer de

chroom

motorfiets wordt gebruikt met de solo buddyseat.

RRP € 20,00

Chromen Bagagerek 1Persoons zadel 

Hoogglanzend, handgepolijst, meervoudig verchroomd bagagerek, geperst uit 3 mm dik

Geperst

staalplaat uit oogpunt van functionaliteit & sterkte. Inclusief smaakvol medaillon met

RRP € 119,00

Triumphlogo. Dit product kan uitsluitend worden gemonteerd wanneer het passagierszadel
wordt verwijderd.

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.

THUNDERBIRD LT

BAGAGE
Chrome Luggage Rack

High quality tubular steel chrome plated luggage rack which must be installed in conjunction

€ 195,00

with the Passenger Backrest Bar, A9758173. Allows convenient additional luggage room.

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.

Comfort Rider Seat

Thunderbird LT style with contrasting piping and 3D mesh comfort inserts. Can be mounted

€ 229,00

on Thunderbird Commander but requires Passengers Seat to match.

COMFORT

Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Comfort Passenger Seat
€ 199,00

BF style with contrasting piping and 3D mesh inserts. Can be mounted on the BD but
requires Rider seat to match.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

"Chrome Line" highwaypegs

Highwaypeg in hoogglanzend chroom. Voorzien van rubberen voetsteun en chromen inzet.

€ 119,00

Voor gebruik met de montagesets A9750455 of A9750463.

Deluxe Passenger Backrest Pad

Deluxe Cushioned Passenger Backrest Pad for use with Passenger Backrest A9758173.

€ 129,00

Features extra wide pad section with dual fabrics and contrasting piping. Fabric/piping
matches Thunderbird LT standard seat or accessory seat options.

Heated Grip Kit

Internally wired for a neat installation, supplied with rotary temperature switch and all

€ 225,00

required hardware.

ELECTRISCH
Auxiliary Power Socket
RRP € 29,00

Auxiliary Power Socket designed for use with Optimate Adapter or heating clothing.

Triumph onderhoudslader
€ 59,00

Voor gemakkelijk gebruik van een Optimateadapter via de accessoireaansluiting A993XXXX.

Saddlebag Power Socket
RRP € 29,00

Auxiliary Power Socket which can me mounted inside Saddlebag for convenient charging of
electrical devices.

Washable Air Filter

Washable, foam Air Filter to replace the standard part, manufactured by ITG. Requires no

RRP € 85,00

calibration changes.

Silencer Kit  Thunderbird LT

Replacement chrome plated Hiflow Silencer for off road use only. Requires updated

€ 449,00

calibration for maximum Efficiency.

PRESTATIE

BESCHERMING
Alarm Kit Thatcham 21

Thatcham approved (Category 1) bespoke alarm immobiliser system developed in

€ 449,00

conjunction with Datatool. Designed to be installed whilst ensuring the integrity of the
motorcycle wiring harness. Features Resin filled water and vibration resistant construction.

Screen Lock Kit

Stainless steel Screen Lock Kit for use with the Thunderbird LT quick release screen.

RRP € 29,00

Supplied complete with two keys and antitamper mounting fasteners.

Lower Air Deflectors

Polycarbonate Lower Air Deflectors designed to manipulate air flow and divert wind away

€ 149,00

form the rider.

Leather Tank Cover

Genuine leather tank panel with convenient storage pouch. Features chrome plated cast

RRP € 89,00

buckle with embossed Triumph logo.

Coated Roadster Screen Blade

Screen Blade Only  Overall height 689 mm (from bottom of screen)  Overall width 541 mm 

€ 185,00

165 mm higher then standard.

Tankvuldop  Afsluitbaar (T100)

Afsluitbare tankvuldop uit hoogglanzend chroom, voorzien van sluitplaatje met Triumphlogo,

€ 69,00

met gekartelde rand. Getest op dezelfde niveaus als de OEMtankvuldop. Geleverd met twee
sleutels.

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)
POA

De perfecte afwerking voor uw Rocket 3, het chromen frame is bedoeld als bevestigingsplek
voor een kentekenplaat 184 x 108 mm. Exclusief Triumphlogoplaat. Uitsluitend geschikt
voor de VSmarkt.

Remklauwkap Voor chroom

Hoogglanzend chromen sierkap voor de remklauw voor, voorzien van geperst en geverfd

POA

Triumphlogo. Compleet geleverd met zelfklevende 3mplakkers

Chrome Engine Dresser Bars

Oversize 1 1/4 front Engine Dresser Bar finished in high gloss chrome, can be installed with

€ 229,00

Highway pegs.

Sierdoppen voor Oliekanalen  gepolijst

Hooggepolijste roestvaststalen sierdoppen voor de oliekanalen geven uw Thunderbird

RRP € 25,00

motor tot in de details een verfijnde touch.

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.

Spruitstuk Koelsysteem  chroom
RRP € 89,00

Hoogglanzende, handgepolijste variant van het originele spruitstuk van het koelsysteem.
Geleverd met vervangende pakkingen & bevestigingsmiddelen.

Olievuldop  verchroomd
RRP € 49,00

Verchroomde olievuldop/peilstok. Voorzien van een ergonomisch vormgegeven "TriCorner"
dop met Triumphbadgelogo.

Tankvuldop  Staafvormig (T100)

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

€ 69,00

de OEMtankvuldop

Ovale spiegels  zwart

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

€ 159,00

Chrome Rear Dresser Bars

Complete your custom rear end with these Chrome Rear Engine Dresser Bars. Combined

€ 209,00

with the Chrome Engine Dresser Bars for the real look. Designed to complement the
Thunderbird Commander and Thunderbird LT the Chrome Rear Engine Dresser Bars are
subject to the same harsh testing conditions as the original parts of the bike.

Sierkap voor Hoofdremcilinder  chroom

 Voeg nog chromen hendels, een chromen schakelaarhuis en chromen

RRP € 89,00

schakelaargroepklem toe en uw gehele handbediening bestaat uit smaakvol chroom. Kies
uw gewenste stijl voor de chromen stuurklem en de chromen spiegels om de look helemaal
af te maken.

Olievuldop  met logo, verchroomd

Verchroomde olievuldop/peilstok. Voorzien van een ergonomisch vormgegeven "TriCorner"

RRP € 49,00

dop met Triumphbadgelogo.

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.

Druppelvormige  zwart
€ 159,00

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

Ovale spiegels  Geboorde 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.

THUNDERBIRD NIGHTSTORM

2016 THUNDERBIRD

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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