Accessible road and adventure riding for all riders.

2016 TIGER 800

TIGER 800 XR
€ 11.500,00

TIGER 800 XRX
€ 12.700,00

TIGER 800 XRT
€ 14.100,00

Standaard uitrusting

Aanvullend op de Tiger
800 XR

Aanvullend op de Tiger
800 XRX

Verstelbare koppelings en
remhendels
Verstelbaar stuur
Verstelbare zithoogte
Auxiliary socket
Schakelaar voor
alarmknipperlichten op
instrumentenpaneel.
Startonderbreker
Uitschakelbare ABS
Tractie controle

Instelbaar scherm
Automatisch uitschakelende
richtingaanwijzers
Auxiliary socket
Middenbok.
comfortabel bestuurderszadel en
achterzadel
Cruise control
Hand kappen
Riding modes
Standard power sockets

Aluminium pannier rails
CNC machined rear brake
reservoir
Fog lamps
Speciale locatie SatNav
montagebeugel
Schakelaar voor
alarmknipperlichten op
instrumentenpaneel.
Heated grips
Heated rider and passenger seat
Radiateurbescherming
Bandspanningscontrolesysteem
(TPMS)
3 x 12V power socket

TIGER 800 XC
€ 12.600,00

TIGER 800 XCX
€ 13.800,00

TIGER 800 XCA
€ 15.200,00

Standaard uitrusting

Aanvullend op de Tiger
800 XC

Aanvullend op de Tiger
800 XCX

Verstelbare koppelings en
remhendels
Verstelbaar stuur
Verstelbare zithoogte
Schakelaar voor
alarmknipperlichten op
instrumentenpaneel.
Startonderbreker
Uitschakelbare ABS
Tractie controle

Automatisch uitschakelende
richtingaanwijzers
Auxiliary socket
Middenbok.
Cruise control
Engine protection bars
Hand kappen
Radiateurbescherming
Riding modes
carterbeschermplaat.

Aluminium pannier rails
CNC machined footrests
Fog lamps
Speciale locatie SatNav
montagebeugel
Heated grips
Heated rider and passenger seat
3 x 12V power socket

TIGER 800 XR

BAGAGE
Expedition Aluminium Top Box  Sliding

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

Carriage
RRP € 139,00

Expeditiontopbox.

Adventure Topboxset
RRP € 449,00

Geheel nieuw Triumphbagagesysteem op maat met zeer veilig slotmechanisme dat met
één sleutel te gebruiken is, geborstelde aluminium deksels met beeldmerken en volledig
waterdichte constructie voor het meest veelzijdige bagagesysteem dat de adventurerijder
zich kan wensen. Het geheel zwevende bevestigingssysteem garandeert dat de motorfiets
niet in zijn prestaties wordt beperkt wanneer het bagagesysteem volledig volgeladen is.
Biedt u een bagageruimte van 35 liter (biedt ruimte voor een integraalhelm). Voor montage
wordt de bagagedrager met schuifmechanisme A9508148 benodigd.

Adventure Sliding Carriage

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

RRP € 169,00

Adventuretopbox. Staat bewegingen toe van de topbox in lengterichting, waardoor het
rijgedrag van de motorfiets niet wordt beïnvloed wanneer de topbox volledig volgeladen is.

Waterdichte roltas 40 liter

Volkomen waterdichte Triumphroltas met een inhoud van 40 liter, rolsluiting aan de

RRP € 89,00

bovenkant met stevige nylon klemmen, volledig gelaste naden en Triumphlogo. Dubbele
handgreep doet tevens dienst als sluitriem. De roltas is tevens voorzien van een
gecapitonneerde schouderband. Wordt direct op de buddyseat gemonteerd.

Expedition Aluminium Montage Beugels
RRP € 319,00

Gemaakt van 18mm dik stalen buizen met een elektroforetische laag tegen roest en een
zwarte poedercoating voor extra duurzaamheid. Een ontgrendelingsmechanisme voorzien
van Triumph logo. Nodig om de Aluminium Expedition kofferset te bevestigen.
Verkrijgbaar vanaf April 2015

COMFORT
Low Comfort Rider Seat

Replacement rider seat featuring the latest 3D Mesh comfort technology, dual fabrics with

RRP € 209,00

contrasting stitch detail and woven tag branding. Offers 20mm height reduction.

Rugsteunkussens voor topkoffer

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee

RRP € 79,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

Rugsteunkussens voor Expeditiontopkoffer
€ 75,00

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee
aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

Comfortberijderszadel
RRP € 209,00

Dit zadel is de luxueuze zadelkeuze voor langeafstandstoerrijders waaraan de
rijdersrugsteunset voor lange afstanden nog kan worden toegevoegd voor extra comfort.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Comfortabel Duozadel

Comfortabel duozadeleenheid voor optimaal comfort en stijl. Voorzien van bekleding uit twee

RRP € 149,00

stoffen, contrasterend sierstikwerk, Triumphbeeldmerk en een 3Dnetlaag, zodat het zadel
er net zo goed uitziet als deze aanvoelt.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

ELECTRISCH
Accessoireaansluiting

Extra accessoireaansluiting, kan direct op de hoofdkabelboom van de motorfiets worden

RRP € 29,00

aangesloten.

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.

BESCHERMING
Hand Guard Kit

Manufactured from durable moulded nylon, Triumph Hand Guards now have improved wind

RRP € 115,00

resistance and finger clearance. Tested in a wind tunnel for optimum performance.

Middenstandaardset
RRP € 219,00

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

Beugelslotset

Hoge kwaliteit, 320 mm beugelslot. Gefabriceerd in de EU. Met goedkeuring van SAR/Sold

RRP € 139,00

Secure.

Set met Verstelbaar hoog Scherm
RRP € 179,00

Spuitgegoten, verstelbaar hoog scherm uit polycarbonaat voor een fantastische uitstraling en
optimaal zicht, gecombineerd met een duurzame afwerking. 53 mm hoger en 55 mm breder
dan het standaard onderdeel, is in deze set ook een verstelmechanisme op maat
inbegrepen, dat u een instelbereik van 47 mm (12,4 graden) geeft, zodat u het scherm
precies in kunt stellen in de positie die u wenst.

Rubberen tankbeschermer

Gevormde rubberen tankbeschermer, bedoeld als bescherming tegen ritsen en andere

RRP € 35,00

schurende voorwerpen.

Alarmset  Thatcham
RRP € 449,00

Alarmsysteem 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.

Rubberen Voetsteunen
RRP € 20,00

Voetsteunrubbers voor een voetpositie die 12,5 mm lager is.

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.

Machinaal Bewerkte Hendelset  Std

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

€ 179,00

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.

Sierdopset Voor Swingarmas, Zwart
RRP € 20,00

Paar CNCgefabriceerde zwart geanodiseerde aluminium sierdoppen voor de swingarmas.

Bobbins voor Paddock Stand
RRP € 29,00

Nylon bobbins voor paddock stand, speciaal ontwikkeld voor de Tiger 800.

Folding Gear Pedal

CNC Machined from 6061T6 Aluminium featuring a rubber toe peg cover for increased

RRP € 79,00

traction when riding on unforgiving terrain. Folding toe peg resists damage in the event of a
fall. Featuring laser etch Triumph logo.

Uit Blokmateriaal Gefabriceerde

Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op

Kettingspannerblok  rood
€ 29,00

Street Triple of Daytona 675modellen.

Oliefilterkap, Zwart

Duurzame poedergecoate stalen oliefilterkap voor extra bescherming tegen stenen en vuil

RRP € 29,00

op onverharde wegen. Gemakkelijk aan te brengen door gewoon vastdrukken. Kan worden
geïnstalleerd in combinatie met aluminium carterbeschermplaat van Triumph.

ACCESSORY PACKS
Protection Pack

The Protection Pack includes all the key Accessories to protect your Tiger 800 for when the

RRP € 245,00

going gets tough.
The Protection Pack includes:
Headlight Protector (A9838007) .
CNC Machined Fork Protectors (A9640081) .
Rubber Tank Pad (A9790017) .
Paddock Stand Bobbins (A9640023) .
Oil Filter Cover (T1210245) .
Moulded Frame Protector Kit (A9780014) .

Triumph Accessory Packs give you a great saving over purchasing the Accessories
individually.

TIGER 800 XRX

BAGAGE
Expedition Aluminium Top Box  Sliding

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

Carriage
RRP € 139,00

Expeditiontopbox.

Adventure Topboxset
RRP € 449,00

Geheel nieuw Triumphbagagesysteem op maat met zeer veilig slotmechanisme dat met
één sleutel te gebruiken is, geborstelde aluminium deksels met beeldmerken en volledig
waterdichte constructie voor het meest veelzijdige bagagesysteem dat de adventurerijder
zich kan wensen. Het geheel zwevende bevestigingssysteem garandeert dat de motorfiets
niet in zijn prestaties wordt beperkt wanneer het bagagesysteem volledig volgeladen is.
Biedt u een bagageruimte van 35 liter (biedt ruimte voor een integraalhelm). Voor montage
wordt de bagagedrager met schuifmechanisme A9508148 benodigd.

Adventure Sliding Carriage

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

RRP € 169,00

Adventuretopbox. Staat bewegingen toe van de topbox in lengterichting, waardoor het
rijgedrag van de motorfiets niet wordt beïnvloed wanneer de topbox volledig volgeladen is.

Waterdichte roltas 40 liter

Volkomen waterdichte Triumphroltas met een inhoud van 40 liter, rolsluiting aan de

RRP € 89,00

bovenkant met stevige nylon klemmen, volledig gelaste naden en Triumphlogo. Dubbele
handgreep doet tevens dienst als sluitriem. De roltas is tevens voorzien van een
gecapitonneerde schouderband. Wordt direct op de buddyseat gemonteerd.

Expedition Aluminium Montage Beugels
RRP € 319,00

Gemaakt van 18mm dik stalen buizen met een elektroforetische laag tegen roest en een
zwarte poedercoating voor extra duurzaamheid. Een ontgrendelingsmechanisme voorzien
van Triumph logo. Nodig om de Aluminium Expedition kofferset te bevestigen.
Verkrijgbaar vanaf April 2015

COMFORT
Low Comfort Rider Seat

Replacement rider seat featuring the latest 3D Mesh comfort technology, dual fabrics with

RRP € 209,00

contrasting stitch detail and woven tag branding. Offers 20mm height reduction.

Rugsteunkussens voor topkoffer

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee

RRP € 79,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

Rugsteunkussens voor Expeditiontopkoffer
€ 75,00

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee
aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

ELECTRISCH
Bandspanningscontrolesysteem (TPMS)
€ 235,00

Een bandspanningscontrolesysteem meet de spanning in de voor en achterband en geeft
deze weer op het instrumentenpaneel. Genereert automatisch een waarschuwing wanneer
de spanning in uw banden daalt beneden de optimale waarden.

BESCHERMING
Beugelslotset
RRP € 139,00

Hoge kwaliteit, 320 mm beugelslot. Gefabriceerd in de EU. Met goedkeuring van SAR/Sold
Secure.

Set met Verstelbaar hoog Scherm

Spuitgegoten, verstelbaar hoog scherm uit polycarbonaat voor een fantastische uitstraling en

RRP € 179,00

optimaal zicht, gecombineerd met een duurzame afwerking. 53 mm hoger en 55 mm breder
dan het standaard onderdeel, is in deze set ook een verstelmechanisme op maat
inbegrepen, dat u een instelbereik van 47 mm (12,4 graden) geeft, zodat u het scherm
precies in kunt stellen in de positie die u wenst.

Rubberen tankbeschermer
RRP € 35,00

Gevormde rubberen tankbeschermer, bedoeld als bescherming tegen ritsen en andere
schurende voorwerpen.

Alarmset  Thatcham

Alarmsysteem met Thatchamgoedkeur (categorie 1), ontwikkeld in samenwerking met

RRP € 449,00

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.

Rubberen Voetsteunen
RRP € 20,00

Voetsteunrubbers voor een voetpositie die 12,5 mm lager is.

STYLING
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.

Machinaal Bewerkte Hendelset  Std
€ 179,00

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

Sierdopset Voor Swingarmas, Zwart

Paar CNCgefabriceerde zwart geanodiseerde aluminium sierdoppen voor de swingarmas.

RRP € 20,00

Bobbins voor Paddock Stand

Nylon bobbins voor paddock stand, speciaal ontwikkeld voor de Tiger 800.

RRP € 29,00

Folding Gear Pedal
RRP € 79,00

CNC Machined from 6061T6 Aluminium featuring a rubber toe peg cover for increased
traction when riding on unforgiving terrain. Folding toe peg resists damage in the event of a
fall. Featuring laser etch Triumph logo.

Uit Blokmateriaal Gefabriceerde
Kettingspannerblok  rood

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

€ 29,00

Oliefilterkap, Zwart
RRP € 29,00

Duurzame poedergecoate stalen oliefilterkap voor extra bescherming tegen stenen en vuil
op onverharde wegen. Gemakkelijk aan te brengen door gewoon vastdrukken. Kan worden
geïnstalleerd in combinatie met aluminium carterbeschermplaat van Triumph.

ACCESSORY PACKS
Protection Pack
RRP € 245,00

The Protection Pack includes all the key Accessories to protect your Tiger 800 for when the
going gets tough.
The Protection Pack includes:
Headlight Protector (A9838007) .
CNC Machined Fork Protectors (A9640081) .
Rubber Tank Pad (A9790017) .
Paddock Stand Bobbins (A9640023) .
Oil Filter Cover (T1210245) .
Moulded Frame Protector Kit (A9780014) .

Triumph Accessory Packs give you a great saving over purchasing the Accessories
individually.

TIGER 800 XRT

BAGAGE
Expedition Aluminium Top Box  Sliding

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

Carriage
RRP € 139,00

Expeditiontopbox.

Adventure Topboxset

Geheel nieuw Triumphbagagesysteem op maat met zeer veilig slotmechanisme dat met

RRP € 449,00

één sleutel te gebruiken is, geborstelde aluminium deksels met beeldmerken en volledig
waterdichte constructie voor het meest veelzijdige bagagesysteem dat de adventurerijder
zich kan wensen. Het geheel zwevende bevestigingssysteem garandeert dat de motorfiets
niet in zijn prestaties wordt beperkt wanneer het bagagesysteem volledig volgeladen is.
Biedt u een bagageruimte van 35 liter (biedt ruimte voor een integraalhelm). Voor montage
wordt de bagagedrager met schuifmechanisme A9508148 benodigd.

Adventure Sliding Carriage

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

RRP € 169,00

Adventuretopbox. Staat bewegingen toe van de topbox in lengterichting, waardoor het
rijgedrag van de motorfiets niet wordt beïnvloed wanneer de topbox volledig volgeladen is.

Waterdichte roltas 40 liter

Volkomen waterdichte Triumphroltas met een inhoud van 40 liter, rolsluiting aan de

RRP € 89,00

bovenkant met stevige nylon klemmen, volledig gelaste naden en Triumphlogo. Dubbele
handgreep doet tevens dienst als sluitriem. De roltas is tevens voorzien van een
gecapitonneerde schouderband. Wordt direct op de buddyseat gemonteerd.

COMFORT
Low Comfort Rider Seat

Replacement rider seat featuring the latest 3D Mesh comfort technology, dual fabrics with

RRP € 209,00

contrasting stitch detail and woven tag branding. Offers 20mm height reduction.

Rugsteunkussens voor topkoffer

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee

RRP € 79,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

Rugsteunkussens voor Expeditiontopkoffer

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee

€ 75,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

BESCHERMING
Beugelslotset

Hoge kwaliteit, 320 mm beugelslot. Gefabriceerd in de EU. Met goedkeuring van SAR/Sold

RRP € 139,00

Secure.

Set met Verstelbaar hoog Scherm

Spuitgegoten, verstelbaar hoog scherm uit polycarbonaat voor een fantastische uitstraling en

RRP € 179,00

optimaal zicht, gecombineerd met een duurzame afwerking. 53 mm hoger en 55 mm breder
dan het standaard onderdeel, is in deze set ook een verstelmechanisme op maat
inbegrepen, dat u een instelbereik van 47 mm (12,4 graden) geeft, zodat u het scherm
precies in kunt stellen in de positie die u wenst.

Rubberen tankbeschermer

Gevormde rubberen tankbeschermer, bedoeld als bescherming tegen ritsen en andere

RRP € 35,00

schurende voorwerpen.

Alarmset  Thatcham
RRP € 449,00

Alarmsysteem 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.

Rubberen Voetsteunen

Voetsteunrubbers voor een voetpositie die 12,5 mm lager is.

RRP € 20,00

STYLING
Machinaal Bewerkte Hendelset  Std

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

€ 179,00

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.

Bobbins voor Paddock Stand

Nylon bobbins voor paddock stand, speciaal ontwikkeld voor de Tiger 800.

RRP € 29,00

Folding Gear Pedal

CNC Machined from 6061T6 Aluminium featuring a rubber toe peg cover for increased

RRP € 79,00

traction when riding on unforgiving terrain. Folding toe peg resists damage in the event of a
fall. Featuring laser etch Triumph logo.

Uit Blokmateriaal Gefabriceerde

Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op

Kettingspannerblok  rood
€ 29,00

Street Triple of Daytona 675modellen.

Oliefilterkap, Zwart

Duurzame poedergecoate stalen oliefilterkap voor extra bescherming tegen stenen en vuil

RRP € 29,00

op onverharde wegen. Gemakkelijk aan te brengen door gewoon vastdrukken. Kan worden
geïnstalleerd in combinatie met aluminium carterbeschermplaat van Triumph.

ACCESSORY PACKS
Protection Pack

The Protection Pack includes all the key Accessories to protect your Tiger 800 for when the

RRP € 245,00

going gets tough.
The Protection Pack includes:
Headlight Protector (A9838007) .
CNC Machined Fork Protectors (A9640081) .
Rubber Tank Pad (A9790017) .
Paddock Stand Bobbins (A9640023) .
Oil Filter Cover (T1210245) .
Moulded Frame Protector Kit (A9780014) .

Triumph Accessory Packs give you a great saving over purchasing the Accessories
individually.

TIGER 800 XC

BAGAGE
Expedition Aluminium Top Box  Sliding

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

Carriage

Expeditiontopbox.

RRP € 139,00

Adventure Topboxset

Geheel nieuw Triumphbagagesysteem op maat met zeer veilig slotmechanisme dat met

RRP € 449,00

één sleutel te gebruiken is, geborstelde aluminium deksels met beeldmerken en volledig
waterdichte constructie voor het meest veelzijdige bagagesysteem dat de adventurerijder
zich kan wensen. Het geheel zwevende bevestigingssysteem garandeert dat de motorfiets
niet in zijn prestaties wordt beperkt wanneer het bagagesysteem volledig volgeladen is.
Biedt u een bagageruimte van 35 liter (biedt ruimte voor een integraalhelm). Voor montage
wordt de bagagedrager met schuifmechanisme A9508148 benodigd.

Adventure Sliding Carriage

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

RRP € 169,00

Adventuretopbox. Staat bewegingen toe van de topbox in lengterichting, waardoor het
rijgedrag van de motorfiets niet wordt beïnvloed wanneer de topbox volledig volgeladen is.

Waterdichte roltas 40 liter

Volkomen waterdichte Triumphroltas met een inhoud van 40 liter, rolsluiting aan de

RRP € 89,00

bovenkant met stevige nylon klemmen, volledig gelaste naden en Triumphlogo. Dubbele
handgreep doet tevens dienst als sluitriem. De roltas is tevens voorzien van een
gecapitonneerde schouderband. Wordt direct op de buddyseat gemonteerd.

Expedition Aluminium Montage Beugels

Gemaakt van 18mm dik stalen buizen met een elektroforetische laag tegen roest en een

RRP € 319,00

zwarte poedercoating voor extra duurzaamheid. Een ontgrendelingsmechanisme voorzien
van Triumph logo. Nodig om de Aluminium Expedition kofferset te bevestigen.
Verkrijgbaar vanaf April 2015

COMFORT
Low Comfort Rider Seat

Replacement rider seat featuring the latest 3D Mesh comfort technology, dual fabrics with

RRP € 209,00

contrasting stitch detail and woven tag branding. Offers 20mm height reduction.

Rugsteunkussens voor topkoffer

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee

RRP € 79,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

Rugsteunkussens voor Expeditiontopkoffer

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee

€ 75,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

Comfortberijderszadel

Dit zadel is de luxueuze zadelkeuze voor langeafstandstoerrijders waaraan de

RRP € 209,00

rijdersrugsteunset voor lange afstanden nog kan worden toegevoegd voor extra comfort.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Comfortabel Duozadel

Comfortabel duozadeleenheid voor optimaal comfort en stijl. Voorzien van bekleding uit twee

RRP € 149,00

stoffen, contrasterend sierstikwerk, Triumphbeeldmerk en een 3Dnetlaag, zodat het zadel
er net zo goed uitziet als deze aanvoelt.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

ELECTRISCH
Accessoireaansluiting

Extra accessoireaansluiting, kan direct op de hoofdkabelboom van de motorfiets worden

RRP € 29,00

aangesloten.

BESCHERMING
Hand Guard Kit

Manufactured from durable moulded nylon, Triumph Hand Guards now have improved wind

RRP € 115,00

resistance and finger clearance. Tested in a wind tunnel for optimum performance.

Beugelslotset

Hoge kwaliteit, 320 mm beugelslot. Gefabriceerd in de EU. Met goedkeuring van SAR/Sold

RRP € 139,00

Secure.

Set met Verstelbaar hoog Scherm

Spuitgegoten, verstelbaar hoog scherm uit polycarbonaat voor een fantastische uitstraling en

RRP € 179,00

optimaal zicht, gecombineerd met een duurzame afwerking. 53 mm hoger en 55 mm breder
dan het standaard onderdeel, is in deze set ook een verstelmechanisme op maat
inbegrepen, dat u een instelbereik van 47 mm (12,4 graden) geeft, zodat u het scherm
precies in kunt stellen in de positie die u wenst.

Middenstandaardset

Op maat gemaakte middenstandaardset van hoge kwaliteit. Maakt reinigings en

RRP € 219,00

onderhoudswerk aan het achterwiel eenvoudig. Compleet geleverd met alle benodigde
montagedelen.

Rubberen tankbeschermer

Gevormde rubberen tankbeschermer, bedoeld als bescherming tegen ritsen en andere

RRP € 35,00

schurende voorwerpen.

Alarmset  Thatcham

Alarmsysteem met Thatchamgoedkeur (categorie 1), ontwikkeld in samenwerking met

RRP € 449,00

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.

Rubberen Voetsteunen

Voetsteunrubbers voor een voetpositie die 12,5 mm lager is.

RRP € 20,00

Verlengingsset Voorspatbord

Voorgevormde spatbordverlenging voor maximale bescherming tegen vuil en steenslag.

RRP € 39,00

Compleet geleverd met alle benodigde bevestigingsmaterialen. Aangeboden voor de Tiger
800 XC. Niet toegelaten voor gebruik op de Tiger 800.

STYLING
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.

Machinaal Bewerkte Hendelset  Std

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

€ 179,00

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.

Sierdopset Voor Swingarmas, Zwart

Paar CNCgefabriceerde zwart geanodiseerde aluminium sierdoppen voor de swingarmas.

RRP € 20,00

Bobbins voor Paddock Stand

Nylon bobbins voor paddock stand, speciaal ontwikkeld voor de Tiger 800.

RRP € 29,00

Folding Gear Pedal

CNC Machined from 6061T6 Aluminium featuring a rubber toe peg cover for increased

RRP € 79,00

traction when riding on unforgiving terrain. Folding toe peg resists damage in the event of a
fall. Featuring laser etch Triumph logo.

Uit Blokmateriaal Gefabriceerde

Machinaal bewerkte en geanodiseerde vervanging van het OEonderdeel te gebruiken op

Kettingspannerblok  rood

Street Triple of Daytona 675modellen.

€ 29,00

Oliefilterkap, Zwart

Duurzame poedergecoate stalen oliefilterkap voor extra bescherming tegen stenen en vuil

RRP € 29,00

op onverharde wegen. Gemakkelijk aan te brengen door gewoon vastdrukken. Kan worden
geïnstalleerd in combinatie met aluminium carterbeschermplaat van Triumph.

ACCESSORY PACKS
Protection Pack

The Protection Pack includes all the key Accessories to protect your Tiger 800 for when the

RRP € 245,00

going gets tough.
The Protection Pack includes:
Headlight Protector (A9838007) .
CNC Machined Fork Protectors (A9640081) .
Rubber Tank Pad (A9790017) .
Paddock Stand Bobbins (A9640023) .
Oil Filter Cover (T1210245) .
Moulded Frame Protector Kit (A9780014) .

Triumph Accessory Packs give you a great saving over purchasing the Accessories
individually.

TIGER 800 XCX

BAGAGE
Expedition Aluminium Top Box  Sliding

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

Carriage

Expeditiontopbox.

RRP € 139,00

Adventure Topboxset

Geheel nieuw Triumphbagagesysteem op maat met zeer veilig slotmechanisme dat met

RRP € 449,00

één sleutel te gebruiken is, geborstelde aluminium deksels met beeldmerken en volledig
waterdichte constructie voor het meest veelzijdige bagagesysteem dat de adventurerijder
zich kan wensen. Het geheel zwevende bevestigingssysteem garandeert dat de motorfiets
niet in zijn prestaties wordt beperkt wanneer het bagagesysteem volledig volgeladen is.
Biedt u een bagageruimte van 35 liter (biedt ruimte voor een integraalhelm). Voor montage
wordt de bagagedrager met schuifmechanisme A9508148 benodigd.

Adventure Sliding Carriage

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

RRP € 169,00

Adventuretopbox. Staat bewegingen toe van de topbox in lengterichting, waardoor het
rijgedrag van de motorfiets niet wordt beïnvloed wanneer de topbox volledig volgeladen is.

Waterdichte roltas 40 liter

Volkomen waterdichte Triumphroltas met een inhoud van 40 liter, rolsluiting aan de

RRP € 89,00

bovenkant met stevige nylon klemmen, volledig gelaste naden en Triumphlogo. Dubbele
handgreep doet tevens dienst als sluitriem. De roltas is tevens voorzien van een
gecapitonneerde schouderband. Wordt direct op de buddyseat gemonteerd.

Expedition Aluminium Montage Beugels
RRP € 319,00

Gemaakt van 18mm dik stalen buizen met een elektroforetische laag tegen roest en een
zwarte poedercoating voor extra duurzaamheid. Een ontgrendelingsmechanisme voorzien
van Triumph logo. Nodig om de Aluminium Expedition kofferset te bevestigen.
Verkrijgbaar vanaf April 2015

COMFORT
Low Comfort Rider Seat

Replacement rider seat featuring the latest 3D Mesh comfort technology, dual fabrics with

RRP € 209,00

contrasting stitch detail and woven tag branding. Offers 20mm height reduction.

Rugsteunkussens voor topkoffer

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee

RRP € 79,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

Rugsteunkussens voor Expeditiontopkoffer

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee

€ 75,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

Comfortberijderszadel

Dit zadel is de luxueuze zadelkeuze voor langeafstandstoerrijders waaraan de

RRP € 209,00

rijdersrugsteunset voor lange afstanden nog kan worden toegevoegd voor extra comfort.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Comfortabel Duozadel

Comfortabel duozadeleenheid voor optimaal comfort en stijl. Voorzien van bekleding uit twee

RRP € 149,00

stoffen, contrasterend sierstikwerk, Triumphbeeldmerk en een 3Dnetlaag, zodat het zadel
er net zo goed uitziet als deze aanvoelt.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

BESCHERMING
Beugelslotset

Hoge kwaliteit, 320 mm beugelslot. Gefabriceerd in de EU. Met goedkeuring van SAR/Sold

RRP € 139,00

Secure.

Set met Verstelbaar hoog Scherm

Spuitgegoten, verstelbaar hoog scherm uit polycarbonaat voor een fantastische uitstraling en

RRP € 179,00

optimaal zicht, gecombineerd met een duurzame afwerking. 53 mm hoger en 55 mm breder
dan het standaard onderdeel, is in deze set ook een verstelmechanisme op maat
inbegrepen, dat u een instelbereik van 47 mm (12,4 graden) geeft, zodat u het scherm
precies in kunt stellen in de positie die u wenst.

Rubberen tankbeschermer

Gevormde rubberen tankbeschermer, bedoeld als bescherming tegen ritsen en andere

RRP € 35,00

schurende voorwerpen.

Alarmset  Thatcham

Alarmsysteem met Thatchamgoedkeur (categorie 1), ontwikkeld in samenwerking met

RRP € 449,00

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.

Rubberen Voetsteunen

Voetsteunrubbers voor een voetpositie die 12,5 mm lager is.

RRP € 20,00

Verlengingsset Voorspatbord

Voorgevormde spatbordverlenging voor maximale bescherming tegen vuil en steenslag.

RRP € 39,00

Compleet geleverd met alle benodigde bevestigingsmaterialen. Aangeboden voor de Tiger
800 XC. Niet toegelaten voor gebruik op de Tiger 800.

STYLING
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.

Machinaal Bewerkte Hendelset  Std

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

€ 179,00

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.

Sierdopset Voor Swingarmas, Zwart

Paar CNCgefabriceerde zwart geanodiseerde aluminium sierdoppen voor de swingarmas.

RRP € 20,00

Bobbins voor Paddock Stand

Nylon bobbins voor paddock stand, speciaal ontwikkeld voor de Tiger 800.

RRP € 29,00

Folding Gear Pedal

CNC Machined from 6061T6 Aluminium featuring a rubber toe peg cover for increased

RRP € 79,00

traction when riding on unforgiving terrain. Folding toe peg resists damage in the event of a
fall. Featuring laser etch Triumph logo.

Uit Blokmateriaal Gefabriceerde
Kettingspannerblok  rood

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

€ 29,00

Oliefilterkap, Zwart

Duurzame poedergecoate stalen oliefilterkap voor extra bescherming tegen stenen en vuil

RRP € 29,00

op onverharde wegen. Gemakkelijk aan te brengen door gewoon vastdrukken. Kan worden
geïnstalleerd in combinatie met aluminium carterbeschermplaat van Triumph.

ACCESSORY PACKS
Protection Pack

The Protection Pack includes all the key Accessories to protect your Tiger 800 for when the

RRP € 245,00

going gets tough.
The Protection Pack includes:
Headlight Protector (A9838007) .
CNC Machined Fork Protectors (A9640081) .
Rubber Tank Pad (A9790017) .
Paddock Stand Bobbins (A9640023) .
Oil Filter Cover (T1210245) .
Moulded Frame Protector Kit (A9780014) .

Triumph Accessory Packs give you a great saving over purchasing the Accessories
individually.

TIGER 800 XCA

BAGAGE
Expedition Aluminium Top Box  Sliding

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe

Carriage

Expeditiontopbox.

RRP € 139,00

Koffermontageset

Set voor bevestiging van de Explorerkoffers (A9508185).

RRP € 319,00

Adventure Topboxset

Geheel nieuw Triumphbagagesysteem op maat met zeer veilig slotmechanisme dat met

RRP € 449,00

één sleutel te gebruiken is, geborstelde aluminium deksels met beeldmerken en volledig
waterdichte constructie voor het meest veelzijdige bagagesysteem dat de adventurerijder
zich kan wensen. Het geheel zwevende bevestigingssysteem garandeert dat de motorfiets
niet in zijn prestaties wordt beperkt wanneer het bagagesysteem volledig volgeladen is.
Biedt u een bagageruimte van 35 liter (biedt ruimte voor een integraalhelm). Voor montage
wordt de bagagedrager met schuifmechanisme A9508148 benodigd.

Adventure Sliding Carriage
RRP € 169,00

Bagagedragerset met schuifsysteem op maat, ontwikkeld voor montage van de nieuwe
Adventuretopbox. Staat bewegingen toe van de topbox in lengterichting, waardoor het
rijgedrag van de motorfiets niet wordt beïnvloed wanneer de topbox volledig volgeladen is.

Waterdichte roltas 40 liter
RRP € 89,00

Volkomen waterdichte Triumphroltas met een inhoud van 40 liter, rolsluiting aan de
bovenkant met stevige nylon klemmen, volledig gelaste naden en Triumphlogo. Dubbele
handgreep doet tevens dienst als sluitriem. De roltas is tevens voorzien van een
gecapitonneerde schouderband. Wordt direct op de buddyseat gemonteerd.

Adventuretopkoffer  met stroomaansluiting

Volledig weerbestendige custom topkoffer van Triumph met plaats voor één integraalhelm.

€ 449,00

Met "éénsleutelsysteem", bijpassende sleutel en deksel van geborsteld aluminium. Enorme
inhoud van 35 liter, maximale belading 10 kg. Moet worden gemonteerd op topkofferdrager
A9508162.

COMFORT
Low Comfort Rider Seat

Replacement rider seat featuring the latest 3D Mesh comfort technology, dual fabrics with

RRP € 209,00

contrasting stitch detail and woven tag branding. Offers 20mm height reduction.

Rugsteunkussens voor topkoffer

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee

RRP € 79,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

Rugsteunkussens voor Expeditiontopkoffer
€ 75,00

Voorgevormde tweedelige rugsteunkussens voor directe montage op de topkoffer. Met twee
aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

BESCHERMING
Beugelslotset
RRP € 139,00

Hoge kwaliteit, 320 mm beugelslot. Gefabriceerd in de EU. Met goedkeuring van SAR/Sold
Secure.

Set met Verstelbaar hoog Scherm

Spuitgegoten, verstelbaar hoog scherm uit polycarbonaat voor een fantastische uitstraling en

RRP € 179,00

optimaal zicht, gecombineerd met een duurzame afwerking. 53 mm hoger en 55 mm breder
dan het standaard onderdeel, is in deze set ook een verstelmechanisme op maat
inbegrepen, dat u een instelbereik van 47 mm (12,4 graden) geeft, zodat u het scherm
precies in kunt stellen in de positie die u wenst.

Rubberen tankbeschermer

Gevormde rubberen tankbeschermer, bedoeld als bescherming tegen ritsen en andere

RRP € 35,00

schurende voorwerpen.

Alarmset  Thatcham
RRP € 449,00

Alarmsysteem 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.

Verlengingsset Voorspatbord

Voorgevormde spatbordverlenging voor maximale bescherming tegen vuil en steenslag.

RRP € 39,00

Compleet geleverd met alle benodigde bevestigingsmaterialen. Aangeboden voor de Tiger
800 XC. Niet toegelaten voor gebruik op de Tiger 800.

STYLING
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.

Machinaal Bewerkte Hendelset  Std
€ 179,00

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

Bobbins voor Paddock Stand

Nylon bobbins voor paddock stand, speciaal ontwikkeld voor de Tiger 800.

RRP € 29,00

Folding Gear Pedal

CNC Machined from 6061T6 Aluminium featuring a rubber toe peg cover for increased

RRP € 79,00

traction when riding on unforgiving terrain. Folding toe peg resists damage in the event of a
fall. Featuring laser etch Triumph logo.

Uit Blokmateriaal Gefabriceerde
Kettingspannerblok  rood
€ 29,00

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

Oliefilterkap, Zwart
RRP € 29,00

Duurzame poedergecoate stalen oliefilterkap voor extra bescherming tegen stenen en vuil
op onverharde wegen. Gemakkelijk aan te brengen door gewoon vastdrukken. Kan worden
geïnstalleerd in combinatie met aluminium carterbeschermplaat van Triumph.

ACCESSORY PACKS
Protection Pack
RRP € 245,00

The Protection Pack includes all the key Accessories to protect your Tiger 800 for when the
going gets tough.
The Protection Pack includes:
Headlight Protector (A9838007) .
CNC Machined Fork Protectors (A9640081) .
Rubber Tank Pad (A9790017) .
Paddock Stand Bobbins (A9640023) .
Oil Filter Cover (T1210245) .
Moulded Frame Protector Kit (A9780014) .

Triumph Accessory Packs give you a great saving over purchasing the Accessories
individually.

2016 TIGER 800

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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