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.

Als echte Tiger, is deze motorfiets gebouwd voor het avontuur.
Nieuwe wegen ontdekken, of zelfs nieuwe landen en nooit stoppen
alleen maar omdat de weg ophoudt.

TIGER EXPLORER

Wij hebben de Tiger Explorer gebouwd voor elke rijder die op zoek
is naar robuuste betrouwbaarheid, comfort voor lange ritten een
krachtige motor met een hoog koppel en een groot
brandstofbereik, uitstekende rijeigenschappen en de veelzijdigheid
om onverharde wegen aan te kunnen.
En daarmee hield het voor ons niet op. Daarna voegden wij nog
een heel scala aan slimme functies toe, waaronder ABS,
antidoorslipregeling en cruisecontrol. Samen met het speciale
karakter van de driecilinder Triumphmotor en het natuurlijke,
gemakkelijke rijgedrag voelt de motor zich net zo thuis in de stad
als op de steppe.

COLOURS AVAILABLE

Cranberry Red

Graphite

Crystal White

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen

Inhoud

1215cm³

Bore/Stroke

85 mm / 71.4 mm

Bore/Stroke

11.0:1

Max. vermogen
EC

137 PK (101 kW) 9,300 t/min

Max. koppel EC

121 Nm 6,400 t/min

Systeem

Elektronische gasklepregeling, brandstofinspuiting

Uitlaat

Roestvaststalen 3in1 uitlaatsysteem met zijwaarts gemonteerde rvsdemper

Eindaandrijving

As

Koppeling

Natte platenkoppeling, hydraulisch bediend

Versnellingsbak

6 versnellingen

CHASIS
Frame

Spaceframe van stalen buizen

Swingarm

Enkelzijdig, gegoten aluminiumlegering, met cardanaandrijving

Voorwiel

Gegoten aluminiumlegering, 10 spaken, 19 x 2,5 inch

Achterwiel

Gegoten aluminiumlegering, 10 spaken, 17 x 4,0 inch

Front Tyre

110/80 R19

Rear Tyre

150/70 R17

Voorvering

Kayaba omgekeerde voorvork 46 mm, instelbare voorspanning, veerweg 190 mm

Achterwielophanging

Kayaba monoshock met extern oliereservoir, hydraulisch verstelbare voorspanning, verstelbare
terugveringsdemping, veerweg achterwiel 194 mm

Front Brake

Dubbele, zwevende remschijf van 305 mm, Nissin schuivende 4zuigerremklauwen, uitschakelbaar ABS

Rear Brake

Enkele remschijf van 282 mm, Nissin schuivende 2zuigerremklauw, uitschakelbaar ABS

Instrument
Display/Functions

Multifunctionele LCDinstrumentengroep met digitale snelheidsmeter, analoge toerenteller,
schakelstandindicator, brandstofmeter, actieradiusweergave, onderhoudsindicator, klok,
omgevingsluchttemperatuur, vorstwaarschuwing, alarmknipperlichten, boordcomputer, scrollknop op
handgreep, voorbereid voor TPMS

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

885 mm

Hoogte zonder
spiegels

1410 mm

Zadelhoogte

837857 mm

Wielbasis

1530 mm

Vorksprong

23.9º

Naloop

105.5 mm

Dry Weight

228 Kg

Tankinhoud

20 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

4.1 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

5.7 L/100 km

Met een hele set extra's en zijn handige snufjes is de Tiger
Explorer XC extra stoer vormgegeven.

TIGER EXPLORER XC

Alle basisonderdelen van de motorfiets hebben zich al bewezen op
de Tiger Explorer. Zoals de driecilindermotor van 1215 cc met zijn
over een breed toerentalbereik verdeeld koppel, de
cardanaandrijving en het grote brandstofbereik. Daarnaast bezit
de motorfiets een rijgedrag dat onovertroffen is in zijn klasse en
echte offtheroadcapaciteiten.
En u kunt nog steeds beschikken over de slimme hulpfuncties voor
de rijder, zoals een uitschakelbaar ABS, antidoorslipregeling en
cruisecontrol.
Bij dit alles krijgt u ook nog unieke spaakwielen voor extra stabiliteit
offtheroad en overige uitrusting, zoals een carterbeschermplaat,
mistlampen en handbeschermers, die u van dienst zijn op uw
avontuur.

COLOURS AVAILABLE

Matt Khaki Green

Graphite

Crystal White

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen

Inhoud

1215cm³

Bore/Stroke

85 mm / 71.4 mm

Bore/Stroke

11.0:1

Max. vermogen
EC

137 PK (101 kW) 9,300 t/min

Max. koppel EC

121 Nm 6,400 t/min

Systeem

Elektronische gasklepregeling, brandstofinspuiting

Uitlaat

Roestvaststalen 3in1 uitlaatsysteem met zijwaarts gemonteerde rvsdemper

Eindaandrijving

As

Koppeling

Natte platenkoppeling, hydraulisch bediend

Versnellingsbak

6 versnellingen

CHASIS
Frame

Spaceframe van stalen buizen

Swingarm

Enkelzijdig, gegoten aluminiumlegering, met cardanaandrijving

Voorwiel

32 spaken, 19 x 2,5 inch, aluminium velg

Achterwiel

32 spaken, 17 x 4,0 inch, aluminium velg

Front Tyre

110/80 R 19

Rear Tyre

150/70 R 17

Voorvering

Kayaba omgekeerde voorvork 46 mm, instelbare voorspanning, veerweg 190 mm

Achterwielophanging

Kayaba monoshock met extern oliereservoir, hydraulisch verstelbare voorspanning, terugveringsdemping,
veerweg achterwiel 194 mm

Front Brake

Dubbele, zwevende remschijf van 305 mm, Nissin schuivende 4zuigerremklauwen, uitschakelbaar ABS

Rear Brake

Enkele remschijf van 282 mm, Nissin schuivende 2zuigerremklauw, uitschakelbaar ABS

Instrument
Display/Functions

LCDinstrumentengroep met digitale snelheidsmeter, analoge toerenteller, schakelstandindicator,
brandstofmeter, actieradius, onderhoudsindicator, klok, luchttemperatuur, vorstwaarschuwing,
alarmknipperlichten, boordcomputer, bandspanningscontrolesysteem

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

962 mm

Hoogte zonder
spiegels

1410 mm

Zadelhoogte

837  857 mm

Wielbasis

1530 mm

Vorksprong

23.9 º

Naloop

105.5 mm

Dry Weight

235.5 Kg

Tankinhoud

20 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

4.1 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

5.7 L/100 km

2016 TIGER EXPLORER

ACCESSORIES
We are obsessed with creating the best
motorcycles in the world. Ones that bring
the best out of every single rider. And the
only person that can improve on what we
do, is you. That’s why we have created an
extensive range of accessories for you to
fine tune your bike to suit your ride. From
styling to performance, luggage to
protection, you’ll find our complete range
within the Accessories Catalogue. You
can even see how your accessories
change the look of your bike by using our
industryleading configurator. Whichever
you choose, all Triumph Accessories are
developed in conjunction with the bike
itself. They go through a full testing and
development process to ensure the
highest levels of quality, reliability and
safety.

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.

www.triumphmotorcycles.nl © 20132015 Triumph Motorcycles Terms and Conditions apply.

