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

Soms heeft u een motorfiets nodig die echt alles kan  de perfecte
allrounder. De ene dag heeft u een motorfiets nodig voor een
toerrit met twee personen, de volgende dag voor het woon
werkverkeer. En soms wilt u een sportmotor voor plezier op
secundaire wegen. De nieuwe Tiger Sport 1050 kan vele

TIGER SPORT

verschillende gedaantes aannemen.
Uit zijn scherper stuurgedrag en zijn pittiger prestaties blijkt dat wij
meer hebben gedaan dan alleen een paar cosmetische
veranderingen. Vanaf de achterzijde van de brandstoftank is de
motorfiets volkomen nieuw. Vrijwel alles wat u hier ziet is veranderd
ten opzichte van de voorgaande Tiger 1050.
Hierdoor is de Tiger Sport op alle fronten verbeterd: beter
prestaties, beter rijgedrag, betere ergonomie voor zowel passagier
als rijder en een verhoogde bagagecapaciteit, daarnaast is de
motorfiets praktischer en slanker vormgegeven met een
uitzonderlijk scherp oog voor detail en kwaliteit.
Daarmee hebben wij een motorfiets gemaakt die niet alleen perfect
is om sportief mee te rijden, maar daarnaast ook een betere tourer
en werkpaard voor het dagelijks gebruik is. De Tiger Sport is
geheel vernieuwd.

COLOURS AVAILABLE

Phantom Black

Diablo
Red/Phantom
Black

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen

Inhoud

1050cc

Bore/Stroke

79.0 mm / 71.4 mm

Bore/Stroke

12.0:1

Max. vermogen
EC

125 PK (92 kW) 9,400 t/min

Max. koppel EC

104 Nm 4,300 t/min

Systeem

Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting met secundaire luchtinjectie

Uitlaat

Roestvaststalen 3in1 uitlaatsysteem met hoog gemonteerde demper van geborsteld rvs

Eindaandrijving

Xringketting

Koppeling

Natte platenkoppeling

Versnellingsbak

6 versnellingen

CHASIS
Frame

Twinsparconstructie van aluminium buizen

Swingarm

Enkelzijdig, aluminiumlegering met excentrische kettingspanner

Voorwiel

Gegoten aluminiumlegering, spaakwiel, 17 x 3,5 inch

Achterwiel

Gegoten aluminiumlegering, spaakwiel, 17 x 5,5 inch

Front Tyre

120/70 ZR17

Rear Tyre

180/55 ZR17

Voorvering

Showa 43 mm omgekeerde voorvork met instelbare voorspanning, terugveringsdemping en
compressiedemping, veerweg 140 mm

Achterwielophanging

Showa monoshock met instelbare voorspanning en terugveringsdemping, veerweg achterwiel 155 mm

Front Brake

Dubbele, zwevende remschijf van 320 mm, Nissin radiale 4zuigerremklauwen met uitschakelbaar ABS

Rear Brake

Enkele remschijf van 255 mm, Nissin 2zuigerremklauw met uitschakelbaar ABS

Instrument
Display/Functions

Multifunctionele LCDinstrumentengroep met digitale snelheidsmeter, boordcomputer, analoge toerenteller, klok,
brandstofmeter, actieradiusweergave, alarmknipperlichten, scrollknop op handgrepen, voorbereiding voor
TPMS.

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

835 mm

Hoogte zonder
spiegels

1310 mm

Zadelhoogte

830 mm

Wielbasis

1540 mm

Vorksprong

22.8 °

Naloop

89.7 mm

Dry Weight

216 Kg

Tankinhoud

20 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

4.3 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

5.1 L/100 km

2016 TIGER SPORT

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.
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