Go the distance, first class.

2016 TROPHY SE

TROPHY SE
P.O.A.

ABS
Verstelbare zithoogte
Audio system
Automatisch uitschakelende
richtingaanwijzers
Middenbok.
Cruise control
Elektronisch verstelbaar scherm
Elektronisch verstelbare koplamp.
Startonderbreker
Panniers
Elektronische gasklepregeling
SatNav mounting bracket location
Standard power sockets
TES
Bandspanningscontrolesysteem
(TPMS)
Tractie controle
Onder zadel opbergruimte

TROPHY SE

BAGAGE
Dekselset Voor Topkoffer

Voor gebruik in combinatie met topkoffer T2351021

€ 135,00

Bagagedrager met Schuifsysteem

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

€ 149,00

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.

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.

Trophytanktas – 15 l

Tanktas op maat biedt praktische opbergruimte tot 15 liter. Wordt gemonteerd met behulp

€ 149,00

van een uniek bevestigingsmechanisme met scharnierslot en geëlastificeerde kliksluiting.
Gevormde constructie om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte, terwijl de
bedieningselementen vrij toegankelijk blijven. Compleet geleverd met een afneembare
kaartentas en een regenscherm.

Binnentas voor Koffer

Executivebinnentas van hoge kwaliteit voor gebruik met het koffersysteem van de Sprint GT

€ 49,00

en de Trophy. 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.

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
Verwarmd Passagierszadel

Een thermostatisch geregeld, op maat gemaakt verwarmd zadel is een onmisbaar

€ 289,00

accessoire voor elke serieuze toerrijder of voor gebruik in koude klimaten. Voorzien van
schakelbare temperatuurinstellingen en kwalitatief hoogstaande verwarmingselementen
voor een effectieve en comfortabele verwarming, met geïntegreerd 3Dnet voor optimaal
comfort. Beschikbaar voor berijder en passagier.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Verwarmd Laag Rijderszadel

Een laag, thermostatisch geregeld, verwarmd rijderszadel is een onmisbaar accessoire voor

€ 329,00

elke serieuze toerrijder of voor gebruik in koude klimaten. Voorzien van schakelbare
temperatuurinstellingen en kwalitatief hoogstaande verwarmingselementen voor een
effectieve en comfortabele verwarming, met geïntegreerd 3Dnet voor optimaal comfort.
Ongeveer 30 mm lager dan het standaard onderdeel. (Zadelhoogte 775 mm/795 mm
Deze prijs is inclusief de lopende promotie

COMFORTABEL DUOZADEL
€ 149,00

Comfortabel duozadel met 3Dnetinleg voor betere gewichtsverdeling.
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Rugsteun voor Topbox

Gevormde rugsteunkussen voor de passagier, geschikt voor montage op de Touringtopbox,

€ 59,00

geeft de passagier extra zitcomfort. Met geruwde afwerking en voorzien van Triumphlogo.
Zelfklevend, dus eenvoudig te monteren.

Verwarmd Rijderszadel

Een thermostatisch geregeld, op maat gemaakt verwarmd zadel is een onmisbaar

€ 329,00

accessoire voor elke serieuze toerrijder of voor gebruik in koude klimaten. Voorzien van
schakelbare temperatuurinstellingen en kwalitatief hoogstaande verwarmingselementen
voor een effectieve en comfortabele verwarming, met geïntegreerd 3Dnet voor optimaal
comfort. Beschikbaar voor berijder en passagier. Zadelhoogte ongeveer 805/825 mm.
(verstelbaar)
Deze prijs is inclusief de lopende promotie

Laag Rijderszadel

Laag rijderszadel op maat voorzien van hoogwaardige stoffen en sierstikwerk,

€ 199,00

gecombineerd met 3Dnetinsteekpanelen voor optimaal comfort. Biedt een hoogtereductie
van 30 mm. Zadelhoogte ongeveer 775/795 mm. (verstelbaar)
Deze prijs is inclusief de lopende promotie

Comfortberijderszadel

Comfortabel rijderszadel op maat voorzien van hoogwaardige stoffen en sierstikwerk,

€ 189,00

gecombineerd met 3Dnetinsteekpanelen voor optimaal comfort. Zadelhoogte ongeveer
805/825 mm (verstelbaar)
Deze prijs is inclusief de lopende promotie.

Verwarmde Handvatten met Dubbele

Op maat gemaakte set van verwarmde handgrepen, voor gebruik op de Trophy. Nieuwe,

Temperatuurinstelling
€ 225,00

slanke handgrepen met identiek uiterlijk als de OEonderdelen, met interne bedrading voor
een net uiterlijk. De integrale schakelaar wordt opgenomen in de bestaande
schakelaargroep.

ELECTRISCH
Accessoireaansluiting

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

€ 29,00

aangesloten.

CNCgefabriceerd GPSbeugel

Aluminium GPSmontageset, ontwikkeld voor gebruik met het Garmin Nuvi 600

€ 55,00

navigatiesysteem. (Mogelijk geschikt voor overige modellen) Geanodiseerde zwarte
afwerking met lasergeëtste details. Niet geschikt voor Amerikaanse modellen die zijn
uitgerust met satellietradio.

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
Hoog touringscherm (met Quantumcoating) Hoog touringscherm ontwikkeld voor rechtstreekse montage op de elektronische
€ 159,00

schermverstelling van de Trophy. Met Quantumcoating voor ongekende krasbestendigheid
en optimaal zicht, met een extra breedte van 38 mm en extra hoogte van 25 mm voor een
verbeterde windbescherming voor de rijder en passagier.

Beugelslotset

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

€ 139,00

Secure.

Lakbeschermingsset
€ 189,00

Duurzame, op maat gesneden beschermfolie beschermt het lakwerk op plaatsen met een
sterk contrast. De Trophylakbeschermingsset bevat op maat gesneden vellen
beschermfolie voor de brandstoftank, de kuip en de koffers. Compleet geleverd met alle
benodigde gereedschappen, aanbrengoplossing en uitgebreide, eenvoudige instructies.

Voorspatbordverlenging
€ 36,00

Spuitgegoten voorspatbordverlenging geeft 105 mm extra bescherming. Gemaakt van
duurzaam, geruwd zwart ASA. Let op: Voor de montage moeten gaten worden geboord in het
voorspatbord.

Triumphalarmsysteem  Thatcham
€ 449,00

Alarm/startonderbreeksysteem op maat 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.

2016 TROPHY SE

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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