Soms heeft u een motorfiets nodig die echt alles kan.

2016 TIGER SPORT

TIGER SPORT
€ 14.190,00

Startonderbreker
Uitschakelbare ABS
Bandspanningscontrolesysteem
(TPMS)
Wheel pin stripes

TIGER SPORT

BAGAGE
2Delige Kofferset

Triumphbagagesysteem op maat met zeer veilig slotmechanisme dat met één sleutel te

€ 769,00

gebruiken is, deksels met kleurcodering en volledig waterdichte constructie. Het dynamisch
bevestigingssysteem garandeert dat de motorfiets niet in zijn prestaties wordt beperkt
wanneer het bagagesysteem volledig volgeladen is. Biedt u een bagageruimte van 55,5 liter
(met ruimte voor een integraalhelm in de linker koffer).

Dekselset Voor Topkoffer

Voor gebruik in combinatie met topkoffer T2351021

€ 135,00

Magnetische Sporttanktas

Magnetische sporttanktas op maat, met gegoten constructie die ervoor zorgt dat de tas zijn

€ 179,00

vorm houdt. Biedt een inhoud van 15 liter, die kan worden vergroot tot 20 liter. Geleverd met
regenscherm, kaartentas en schouderriem.

Bagagedragerset met Schuifsysteem

De bagagedrager met schuifsysteem maakt het mogelijk een topbox te monteren. Voorzien

€ 215,00

van een "zweefmechanisme" waardoor de topbox onafhankelijk van de motorfiets kan
bewegen, zodat de rijeigenschappen niet negatief worden beïnvloed, zelfs wanneer de
topbox volledig geladen is. Maakt automatisch een elektrische verbinding wanneer de topbox
is gemonteerd.

Binnentas voor Koffer

Binnentas van hoge kwaliteit voor gebruik met het koffersysteem van de Tiger Sport.

€ 119,00

Vervaardigd van duurzaam nylon van hoge kwaliteit met een voorgevormde basis voor extra
waterdichtheid. Voorzien van dubbele draaggrepen, afneembare, gestoffeerde schouderriem
en overmaatse ritssluitingtrekkers met beeldmerk voor gemakkelijk gebruik met
handschoenen.

Kofferdekselset Met 2 Zijkoffers
€ 189,00

Dekselset in bijpassende kleur als aanvulling op set met 2 zijkoffers.

Sportzadeltas
€ 149,00

Vormvaste sportzadeltas biedt een inhoud van 16 liter, die kan worden vergroot tot 20 liter.
Voorzien van handige ritssluitingen die met handschoenen te gebruiken zijn en een
geïntegreerde schouderriem.

Topbox  Elektrisch

Triumphtopbox op maat met zeer veilig slotmechanisme dat met één sleutel te gebruiken is,

€ 379,00

deksels met kleurcodering en volledig waterdichte constructie. Biedt u een bagageruimte
van 55 liter en biedt ruimte voor een integraalhelm. Voorzien van 12Vaansluiting voor een
praktische oplaadmogelijkheid van elektrische apparaten.
Het bijbehorende kleurpaneel (a9508156##) dient apart te worden bijbesteld.

Binnentas voor Topbox

Executivebinnentas van hoge kwaliteit voor de topbox, bruikbaar in combinatie met de

€ 89,00

Touringtopbox. Vervaardigd van duurzaam nylon van hoge kwaliteit met een voorgevormde
basis voor extra waterdichtheid. Voorzien van dubbele draaggrepen, afneembare,
gestoffeerde schouderriem, subtiele details van een geborduurde Britse vlag, overmaatse
ritssluitingtrekkers met beeldmerk voor gemakkelijk gebruik met handschoenen.

COMFORT
Comfortabel Rijderzadel Met 3dNet

Met integraal 3Dnetcomfortkussen voor superieure gewichtsverdeling. Voorzien van

€ 269,00

dubbele bekleding en sierstikwerk.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Laag Comfortabel Rijderszadel

Alternatief rijderszadel met 3Dnetinsteekpaneel voor hoog comfort en verbeterde

€ 299,00

gewichtsverdeling, met bekleding uit twee hoogwaardige stoffen en sierlijk stikwerk. Met
ongeveer 20 mm verlaagde zithoogte.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Set met Verwarmde Handvatten

In twee standen te gebruiken set van verwarmde handgrepen, bevat intern bedrade

€ 225,00

handgreepverwarmers voor een nette installatie met een in de cockpit gemonteerde
schakelaar. VINspecifiek product, neem contact op met uw erkende Triumphdealer.

Rugsteun voor Topbox
€ 59,00

Gevormde rugsteunkussen voor de passagier, geschikt voor montage op de Touringtopbox,
geeft de passagier extra zitcomfort. Met geruwde afwerking en voorzien van Triumphlogo.
Zelfklevend, dus eenvoudig te monteren.

ELECTRISCH
Triumph onderhoudslader
€ 59,00

Voor gemakkelijk gebruik van een Optimateadapter via de accessoireaansluiting A993XXXX.

Achterlichtunit  blank
€ 115,00

Blanke LEDachterlichtunit ter vervanging van het standaard OEachterlicht.

GPSmontageset
€ 85,00

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

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.

Hulpcontact

Hulpcontact maakt gebruik mogelijk van de Triumph Battery Optimiser* of verwarmde

€ 29,00

Triumphkleding.

PRESTATIE
ARROWSLIPONDEMPER

Op maat gemaakte geluidsdemper, ontwikkeld in samenwerking met Arrow Special Parts.

€ 899,00

Titanium mantel, eindkap van carbon en roestvrijstalen binnenwerk leveren een
gewichtsbesparing van 2,6 kg.

Restrictorbeugelset  72 kW
€ 49,00

Mechanische restrictorbeugel voor het beperken van het vermogen tot 72 kW.

BESCHERMING
Triumphbeugelslot
€ 139,00

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

Motorvalbeugels

Gelijktijdig met de motorfiets ontworpen, om bij een eventuele val het motorblok te

€ 235,00

beschermen. Gemaakt van duurzaam staal in een stootvaste zwarte poedercoating.

Middenstandaardset

Middenstandaardset op maat voor eenvoudig onderhoud aan het achterwiel. Afgewerkt in

€ 235,00

een duurzame poedercoating.

Handkappen
€ 115,00

Zeer stootvaste handkappen uit ABS, ter bescherming van de handen en de
bedieningshendels. Met duurzame, geruwde zwarte afwerking.

Alarmset  met Thatchamgoedkeur

Alarmupgradesysteem op maat met Thatchamgoedkeur (categorie 2/1), ontwikkeld in

€ 449,00

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. Inclusief 2 x waterdichte alarmsleutelhanger.

Triumphschijfremslot

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

€ 109,00

goedkeuring van SAR/Sold Secure

Rubberen Tankbeschermer

Zelfklevende, duurzame rubberen tankbeschermer ter bescherming van de brandstoftank

€ 35,00

tegen ritsen en overige slijtende voorwerpen. Met aanvullende styling en voorzien van een
subtiel Triumphlogo.

Hoge Touringkuipruit

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

€ 139,00

zicht, gecombineerd met een duurzame afwerking. 50 mm hoger en 22 mm breder dan het
standaard onderdeel.

Lakbeschermingsset  Brandstoftank

Sterke, steekvaste en steenslagbestendige lakbeschermingsfolie ontwikkeld als

€ 69,00

bescherming van de laklaag, speciaal op maat gesneden voor de brandstoftank van de Tiger
Sport. Na aanbrenging is de folie geheel transparant, zodat het uiterlijk van de motorfiets
blijft zoals deze bedoeld was, uniek op de markt!! Breed toegepast in de Formule 1 en de
Moto GP, is deze folie ontwikkeld om snel en eenvoudig aan te kunnen brengen, met steeds
een perfect resultaat. De lakbeschermingsfolie laat UVstraling door, zodat het beschermde
lakwerk even snel verouderd als de rest van uw motorfiets, zodat lelijke kleurverschillen
worden voorkomen wanneer de folie, na verloop van tijd, wordt verwijderd.

STYLING
Machinaal Bewerkte, Gelegeerde Korte
Hendels

Aangeboden voor de Street Triple, Sprint ST, Sprint GT en Tiger, worden deze, middels CNC
bewerkingen, uit een aluminium blok geproduceerde rem en koppelingshendels

€ 199,00

aangeboden als een korter alternatief voor de standaard onderdelen. Gemaakt uit
luchtvaartaluminium met een harde, geanodiseerde afwerking, de hendels zijn voorzien van
contrasterende, machinaal bewerkte en geanodiseerde hendelverstellers en lasergeëtste
Triumphmerktekens.

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.

CNCbewerkt Voorremreservoir
€ 79,00

CNCgefabriceerd vervangend remreservoir voor toepassing op de Street Triplemodellen
die zijn uitgerust met een radiale hoofdremcilinder. Tot de kenmerken behoren machinaal
aangebrachte details op deksel en huis, lasergeëtste merktekens, geïntegreerd peilglas en
een geanodiseerde zwarte afwerking.

CNCGefabriceerde Hendels  Lang
€ 195,00

CNCgefabriceerde rem en koppelingshendels als vervanging. Geanodiseerde afwerking
met lasergegraveerd Triumphmerk.

2016 TIGER SPORT

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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