HET ECHTE AVONTUUR BEGINT HIER

2016 TIGER EXPLORER

TIGER EXPLORER
€ 17.190,00

TIGER EXPLORER XC
€ 18.290,00

Standaard uitrusting

Aanvullend op de Tiger
Explorer

Verstelbaar stuur
Instelbaar scherm
Verstelbare zithoogte
Automatisch uitschakelende
richtingaanwijzers
Auxiliary socket
Middenbok.
Cruise control
Startonderbreker
Elektronische gasklepregeling
Uitschakelbare ABS
Voorbereid voor
bandspanningscontrolesysteem
(TPMS)
Tractieregeling

hulpverlichting
Engine protection bars
Hand kappen
carterbeschermplaat.

TIGER EXPLORER

BAGAGE
ExplorerTanktas

Geproduceerd met behulp van de nieuwste technieken voor zachte bagagesystemen en

€ 209,00

gemaakt van polyurethaan en textiel van hoge kwaliteit, wordt deze op maat gemaakte
tanktas gemonteerd met behulp van een duurzaam tankharnas (niet meegeleverd),
waarmee een veilige montage gegarandeerd is, terwijl de tas toch eenvoudig kan worden
verwijderd.
Met een indrukwekkende inhoud van 15 liter (uit te breiden tot 18 liter), Triumph
ritssluitingtrekkers, omgekeerde ritsen, geheel gevoerde binnenkant en wordt compleet
geleverd met een afneembare kaartentas en regenscherm. Harnas voor tanktas, A9510094
benodigd.

Koffermontageset

Set voor bevestiging van de Explorerkoffers (A9508185).

RRP € 319,00

Adventuretopkofferdragerset

Drager met schuifmechanisme voor degelijke bevestiging van de topkoffer voor de Triumph

€ 179,00

Explorer. Met flexibel mechanisme, waardoor de topkoffer onafhankelijk kan bewegen om de
rijeigenschappen zelfs bij volle belading gelijk te houden. Tevens met 12 Vaansluiting
wanneer de topkoffer is gemonteerd, voor het opladen van elektrische accessoires
onderweg.

Waterdichte roltas 40 liter

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

€ 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.

Harnas Voor ExplorerTanktas

Geproduceerd met behulp van de nieuwste technieken voor zachte bagagesystemen en

€ 49,00

gemaakt van sterk polyurethaan, wordt dit op maat gemaakte harnas rechtstreeks op de
brandstoftank gemonteerd, om zo een veilig montagevlak te vormen voor de Explorertanktas
(A9510093), terwijl de tas toch eenvoudig kan worden verwijderd. Ook voorzien van een
slijtvaste coating om het gelakte oppervlak van de tank te beschermen wanneer de tas is
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
Verwarmd Passagierszadel

Een noviteit bij Triumph: dit thermostatisch geregelde, op maat gemaakte, verwarmde zadel

€ 299,00

is een onmisbaar accessoire voor de serieuze toerrijder of voor gebruik in koude klimaten.
Voorzien van schakelbare temperatuurinstellingen en kwalitatief hoogstaande
verwarmingselementen voor een effectieve en comfortabele verwarming. Beschikbaar voor
rijder en passagier.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Comfortabel bestuurderszadel

Stijlvol custom bestuurderszadel voor optimaal comfort. Met dubbele bekleding,

€ 209,00

contrasterende stiksels, Triumphlogo en ons revolutionaire inzetstuk van 3Dnetweefsel
voor een ongekend comfort.

Comfortabel passagierszadel

Stijlvol custom passagierszadel voor optimaal comfort. Met dubbele bekleding en

€ 149,00

contrasterende stiksels, Triumphlogo en laag van 3Dnetweefsel. Voelt net zo goed als het
eruit ziet.

Verwarmd Rijderszadel
€ 349,00

Een noviteit bij Triumph: deze thermostatisch geregelde, op maat gemaakte, verwarmde
zadels zijn een onmisbaar accessoire voor de serieuze toerrijder of voor gebruik in koude
klimaten. Voorzien van schakelbare temperatuurinstellingen en kwalitatief hoogstaande
verwarmingselementen voor een effectieve en comfortabele verwarming. Beschikbaar voor
berijder en passagier.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Rugsteunkussens voor topkoffer

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

€ 79,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

CNCbewerkte voetsteunen  grafietgrijs

Geanodiseerde voetsteunen van CNCbewerkt aluminium met 7075 T6kwaliteit, met een

€ 139,00

breder oppervlak voor een stabielere zit tijdens het rijden in ruw terrein. Hard geanodiseerd,
grijs, met machinaal aangebrachte details.

Comfortabel Hoog Zadel

Hoge zadeleenheid voor optimaal comfort en stijl. Ongeveer 20 mm hoger dan het standaard

€ 209,00

onderdeel, met bekleding uit twee stoffen, contrasterend stiksel, een Triumphbeeldmerk en
een 3Dnetinsteekpaneel zorgen ervoor dat het zadel er even goed uitziet als deze aanvoelt.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Comfortabel Laag Zadel

Lage zadeleenheid voor optimaal comfort en stijl. Ongeveer 30 mm lager dan het standaard

€ 209,00

onderdeel, met bekleding uit twee stoffen, contrasterend stiksel en een Triumphbeeldmerk
zorgen ervoor dat het zadel er even goed uitziet als deze aanvoelt.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Verwarmde handgrepen met twee

Speciaal voor de elektronische gashendel van de Tiger Explorer ontworpen, intern bedrade

temperatuurstanden

verwarmde handgrepen met twee temperatuurstanden, die met twee verschillend gekleurde,

€ 225,00

op het stuur gemonteerde drukknoppen kunnen worden geselecteerd.
Schakelaarmontageset A9638086 benodigd. (één per motorfiets) Met typegoedkeuring.

ELECTRISCH
Triumph onderhoudslader

Voor gemakkelijk gebruik van een Optimateadapter via de accessoireaansluiting A993XXXX.

€ 59,00

CNCbewerkte GPShouder

CNCgefabriceerde GPSmontageset, op maat gemaakte GPShouder voor de Garmin

€ 95,00

Zumo 660 navigatiesystemen. Voorzien van sterke aluminium constructie met
geanodiseerde, zwarte afwerking, met lasergeëtste details.

Mistlampenset voor Explorer

Deze krachtige dubbelemistlampset heeft 55Wmistlampen met schermen van

€ 429,00

zoutwaterbestendig, geborsteld en geboord aluminium op een geïntegreerde buisvormige
bevestigingsrail. Met volledig waterdichte, verlichte drukknop die, zelfs onder de zwaarste
omstandigheden, gebruik eenvoudig maakt. Schakelaarbevestigingsset A9638086
benodigd. (Een per motorfiets) met typegoedkeur

Accessoireaansluiting
€ 29,00

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

Schakelaarmontageset

CNCbewerkte schakelaarsteun voor eenvoudige montage van onze verwarmde handgreep

€ 35,00

met twee temperatuurstanden A9638048 of onze Explorermistlampenset A9838000.

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.

PRESTATIE
Arrowgeluiddemper

Op maat gemaakte titanium omhulling, opschuifgeluiddemper voor hoge vermogens,

€ 949,00

ontwikkeld in samenwerking met Arrow Special Parts. Geeft een fantastische uitstraling,
terwijl de demper volledig aan de Egoedkeur blijft voldoen. (Voldoet aan ECrichtlijn 97/24)
Voorzien van eindkappen uit echte koolstofvezel en montageband. Tot 3 pk
vermogenstoename met 2,3 kg gewichtsbesparing.

BESCHERMING
Hoog touringscherm met Quantumcoating

Spuitgegoten, verstelbaar hoog scherm uit polycarbonaat voor en prachtige afwerking en

€ 199,00

optimaal zicht, gecombineerd met een Quantumcoating voor maximale krasbestendigheid
50 mm hoger en 30 mm breder dan het standaard onderdeel.

Hoog toerscherm
€ 139,00

Hoog scherm van spuitgietpolycarbonaat met duurzame afwerking voor een strakke
afwerking en optimaal zicht. 50 mm hoger en 30 mm breder dan het standaardonderdeel.
Wordt gemonteerd op het bestaande stelmechanisme. Tevens verkrijgbaar met quantum
coating, T2303319, voor een uitstekende krasbestendigheid.

Beugelslotset

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

€ 139,00

Secure.

Valbeugels

Stalen valbeugels afgewerkt met een duurzame geruwde poedercoating. Hoofdconstructie

€ 255,00

gemaakt van stalen buizen met een diameter van 22 mm voor optimale sterkte. Compleet
geleverd met alle benodigde montagedelen.

Alarmset  Thatcham
€ 449,00

Alarmsysteem met Thatchamgoedkeur (categorie 2>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

Aluminium Radiateurbescherming

Sterke radiateurbescherming van geborsteld aluminium biedt bescherming tegen stenen en

€ 115,00

vuil. De gelijktijdig met de nieuwe Adventuremotorfietsen ontwikkelde radiateurbeschermer
is speciaal ontworpen om te garanderen dat de onmisbare luchtstroom naar de radiateur
niet wordt beperkt. Geproduceerd uit geborsteld aluminium en compleet met Triumph
merktekens.

Lichtmetalen Blokspoiler
€ 255,00

Deze uit dik geborsteld aluminium gemaakte blokspoiler is ontworpen als aanvulling op de
styling van de Tiger Explorer. Gemaakt uit de zeewaterbestendige aluminium 5083legering
voor uitzonderlijke prestaties in extreme omgevingen. Voorzien van geboorde delen voor een
lichtgewicht wedstrijduiterlijk, met geëtste merktekens en versterkte bevestigingsmiddelen.

Lakbeschermingsset

Toonaangevende beschermfolie van marktleider 3M. Bestaat uit voorgesneden vellen folie

€ 75,00

ter bescherming van de belangrijkste delen van de brandstoftank en het voorspatbord.
Compleet geleverd met geconcentreerde aanbrengvloeistof, applicator en spons voor
eenvoudige aanbrenging en een uitstekend resultaat.

Triumphschijfremslot

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

€ 109,00

goedkeuring van SAR/Sold Secure

Handkappen

De handkappen van Triumph zijn gemaakt van robuust voorgevormd nylon en zijn een geliefd

€ 135,00

accessoire, dat de handen van de rijder beschermt tegen de koude wind en rondvliegend
vuil.

Rubberen Tankbeschermer

Zelfklevende, duurzame rubberen tankbeschermer ter bescherming van de brandstoftank

€ 35,00

tegen ritsen en overige slijtende voorwerpen. Voorzien van aanvullende styling en Tiger
beeldmerk

STYLING
CNCbewerkte remhendelklem
€ 30,00

CNCbewerkte remhendelklem ter vervanging van het standaardonderdeel. Zwart
geanodiseerd.

ACCESSORY PACKS
Tiger Explorer Protection Pack
€ 540,00

Equip your Tiger Explorer with this Protection Pack and receive a great saving over
purchasing the accessories individually. This Protection Pack includes:
Engine Protection Bars (A9788001)
Alloy Sump Guard (A9708229)
Aluminium Radiator (A9708228)
Rubber Tank Pad (T2406539)

Tiger Explorer Performance Pack

Equip your Tiger Explorer with this Performance Pack and receive a great saving over

€ 1.195,00

purchasing the accessories individually. This Performance Pack includes:
Arrow Slip On Silencer (A9600415)
LED Adventure Fog Lights (A9838018)
CNC Machined Footrests (A9770038)
Check out how this pack looks by visiting the Configurator.

TIGER EXPLORER XC

BAGAGE
ExplorerTanktas

Geproduceerd met behulp van de nieuwste technieken voor zachte bagagesystemen en

€ 209,00

gemaakt van polyurethaan en textiel van hoge kwaliteit, wordt deze op maat gemaakte
tanktas gemonteerd met behulp van een duurzaam tankharnas (niet meegeleverd),
waarmee een veilige montage gegarandeerd is, terwijl de tas toch eenvoudig kan worden
verwijderd.
Met een indrukwekkende inhoud van 15 liter (uit te breiden tot 18 liter), Triumph
ritssluitingtrekkers, omgekeerde ritsen, geheel gevoerde binnenkant en wordt compleet
geleverd met een afneembare kaartentas en regenscherm. Harnas voor tanktas, A9510094
benodigd.

Koffermontageset

Set voor bevestiging van de Explorerkoffers (A9508185).

RRP € 319,00

Adventuretopkofferdragerset

Drager met schuifmechanisme voor degelijke bevestiging van de topkoffer voor de Triumph

€ 179,00

Explorer. Met flexibel mechanisme, waardoor de topkoffer onafhankelijk kan bewegen om de
rijeigenschappen zelfs bij volle belading gelijk te houden. Tevens met 12 Vaansluiting
wanneer de topkoffer is gemonteerd, voor het opladen van elektrische accessoires
onderweg.

Waterdichte roltas 40 liter

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

€ 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.

Harnas Voor ExplorerTanktas

Geproduceerd met behulp van de nieuwste technieken voor zachte bagagesystemen en

€ 49,00

gemaakt van sterk polyurethaan, wordt dit op maat gemaakte harnas rechtstreeks op de
brandstoftank gemonteerd, om zo een veilig montagevlak te vormen voor de Explorertanktas
(A9510093), terwijl de tas toch eenvoudig kan worden verwijderd. Ook voorzien van een
slijtvaste coating om het gelakte oppervlak van de tank te beschermen wanneer de tas is
gemonteerd.

Adventuretopkoffer  met stroomaansluiting
€ 449,00

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

Een noviteit bij Triumph: dit thermostatisch geregelde, op maat gemaakte, verwarmde zadel

€ 299,00

is een onmisbaar accessoire voor de serieuze toerrijder of voor gebruik in koude klimaten.
Voorzien van schakelbare temperatuurinstellingen en kwalitatief hoogstaande
verwarmingselementen voor een effectieve en comfortabele verwarming. Beschikbaar voor
rijder en passagier.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Comfortabel bestuurderszadel

Stijlvol custom bestuurderszadel voor optimaal comfort. Met dubbele bekleding,

€ 209,00

contrasterende stiksels, Triumphlogo en ons revolutionaire inzetstuk van 3Dnetweefsel
voor een ongekend comfort.

Comfortabel passagierszadel

Stijlvol custom passagierszadel voor optimaal comfort. Met dubbele bekleding en

€ 149,00

contrasterende stiksels, Triumphlogo en laag van 3Dnetweefsel. Voelt net zo goed als het
eruit ziet.

Verwarmd Rijderszadel

Een noviteit bij Triumph: deze thermostatisch geregelde, op maat gemaakte, verwarmde

€ 349,00

zadels zijn een onmisbaar accessoire voor de serieuze toerrijder of voor gebruik in koude
klimaten. Voorzien van schakelbare temperatuurinstellingen en kwalitatief hoogstaande
verwarmingselementen voor een effectieve en comfortabele verwarming. Beschikbaar voor
berijder en passagier.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Rugsteunkussens voor topkoffer

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

€ 79,00

aparte gecapitonneerde panelen voor uitstekende ergonomische eigenschappen en
optimaal comfort.

CNCbewerkte voetsteunen  grafietgrijs
€ 139,00

Geanodiseerde voetsteunen van CNCbewerkt aluminium met 7075 T6kwaliteit, met een
breder oppervlak voor een stabielere zit tijdens het rijden in ruw terrein. Hard geanodiseerd,
grijs, met machinaal aangebrachte details.

Comfortabel Hoog Zadel

Hoge zadeleenheid voor optimaal comfort en stijl. Ongeveer 20 mm hoger dan het standaard

€ 209,00

onderdeel, met bekleding uit twee stoffen, contrasterend stiksel, een Triumphbeeldmerk en
een 3Dnetinsteekpaneel zorgen ervoor dat het zadel er even goed uitziet als deze aanvoelt.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Comfortabel Laag Zadel

Lage zadeleenheid voor optimaal comfort en stijl. Ongeveer 30 mm lager dan het standaard

€ 209,00

onderdeel, met bekleding uit twee stoffen, contrasterend stiksel en een Triumphbeeldmerk
zorgen ervoor dat het zadel er even goed uitziet als deze aanvoelt.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Verwarmde handgrepen met twee

Speciaal voor de elektronische gashendel van de Tiger Explorer ontworpen, intern bedrade

temperatuurstanden
€ 225,00

verwarmde handgrepen met twee temperatuurstanden, die met twee verschillend gekleurde,
op het stuur gemonteerde drukknoppen kunnen worden geselecteerd.
Schakelaarmontageset A9638086 benodigd. (één per motorfiets) Met typegoedkeuring.

ELECTRISCH
Triumph onderhoudslader

Voor gemakkelijk gebruik van een Optimateadapter via de accessoireaansluiting A993XXXX.

€ 59,00

CNCbewerkte GPShouder
€ 95,00

CNCgefabriceerde GPSmontageset, op maat gemaakte GPShouder voor de Garmin
Zumo 660 navigatiesystemen. Voorzien van sterke aluminium constructie met
geanodiseerde, zwarte afwerking, met lasergeëtste details.

Accessoireaansluiting
€ 29,00

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

Schakelaarmontageset

CNCbewerkte schakelaarsteun voor eenvoudige montage van onze verwarmde handgreep

€ 35,00

met twee temperatuurstanden A9638048 of onze Explorermistlampenset A9838000.

Arrowgeluiddemper

Op maat gemaakte titanium omhulling, opschuifgeluiddemper voor hoge vermogens,

€ 949,00

ontwikkeld in samenwerking met Arrow Special Parts. Geeft een fantastische uitstraling,

PRESTATIE

terwijl de demper volledig aan de Egoedkeur blijft voldoen. (Voldoet aan ECrichtlijn 97/24)
Voorzien van eindkappen uit echte koolstofvezel en montageband. Tot 3 pk
vermogenstoename met 2,3 kg gewichtsbesparing.

BESCHERMING
Hoog touringscherm met Quantumcoating
€ 199,00

Spuitgegoten, verstelbaar hoog scherm uit polycarbonaat voor en prachtige afwerking en
optimaal zicht, gecombineerd met een Quantumcoating voor maximale krasbestendigheid
50 mm hoger en 30 mm breder dan het standaard onderdeel.

Hoog toerscherm

Hoog scherm van spuitgietpolycarbonaat met duurzame afwerking voor een strakke

€ 139,00

afwerking en optimaal zicht. 50 mm hoger en 30 mm breder dan het standaardonderdeel.
Wordt gemonteerd op het bestaande stelmechanisme. Tevens verkrijgbaar met quantum
coating, T2303319, voor een uitstekende krasbestendigheid.

Beugelslotset

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

€ 139,00

Secure.

Alarmset  Thatcham

Alarmsysteem met Thatchamgoedkeur (categorie 2>1), ontwikkeld in samenwerking met

€ 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

Aluminium Radiateurbescherming

Sterke radiateurbescherming van geborsteld aluminium biedt bescherming tegen stenen en

€ 115,00

vuil. De gelijktijdig met de nieuwe Adventuremotorfietsen ontwikkelde radiateurbeschermer
is speciaal ontworpen om te garanderen dat de onmisbare luchtstroom naar de radiateur
niet wordt beperkt. Geproduceerd uit geborsteld aluminium en compleet met Triumph
merktekens.

Lakbeschermingsset
€ 75,00

Toonaangevende beschermfolie van marktleider 3M. Bestaat uit voorgesneden vellen folie
ter bescherming van de belangrijkste delen van de brandstoftank en het voorspatbord.
Compleet geleverd met geconcentreerde aanbrengvloeistof, applicator en spons voor
eenvoudige aanbrenging en een uitstekend resultaat.

Triumphschijfremslot
€ 109,00

Gesmeed schijfremslot van hoge kwaliteit, inclusief opbergtasje. Gefabriceerd in de EU. Met
goedkeuring van SAR/Sold Secure

Rubberen Tankbeschermer
€ 35,00

Zelfklevende, duurzame rubberen tankbeschermer ter bescherming van de brandstoftank
tegen ritsen en overige slijtende voorwerpen. Voorzien van aanvullende styling en Tiger
beeldmerk

CNCbewerkte remhendelklem
€ 30,00

CNCbewerkte remhendelklem ter vervanging van het standaardonderdeel. Zwart
geanodiseerd.

STYLING

2016 TIGER EXPLORER

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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