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

Het afleggen van lange afstanden in een superieur comfort, dat is
waar de Trophy helemaal tot zijn recht komt. Daarbij bezit de

TROPHY SE

motorfiets een verbazingwekkend vermogen, zich te transformeren
tot een motor die zich met even groot gemak op slingerende
secundaire wegen begeeft. Voor de Trophy SE hebben we de
evengoed al overvloedig uitgeruste Trophy genomen en deze
opgewaardeerd met een elektronische ophanging. Daarnaast
hebben we een heel scala aan extra functies toegevoegd,
waaronder een hoogwaardig audiosysteem met Bluetooth® en de
mogelijkheid een iPod aan te sluiten.
Het resultaat is de ultieme machine voor toerritten in optimale luxe,
met het meest uitgebreide uitrustingsniveau dat wij ooit op een
Triumph hebben toegepast. Dit alles gecombineerd met het
scherpste chassis, met de beste rijeigenschappen in zijn klasse en
een sterke, met koppel overladen 1215 ccmotor in karakteristieke
driecilinderuitvoering.
Als aanvulling op de elektronische ophanging en het Bluetooth®
audiosysteem, is de Trophy SE voorzien van ons TPMS
bandenspanningsbewakingssysteem, een USBpoort en een
aanvullende 12 Vaansluiting.

COLOURS AVAILABLE

Pacific Blue

Phantom Black

MOTOR EN TRANSMISSIE
Type

Vloeistofgekoelde driecilinder lijnmotor, DOHC, 12 kleppen

Inhoud

1215cc

Bore/Stroke

85.0 mm / 71.4 mm

Bore/Stroke

11.0:1

Max. vermogen
EC

132 PK (97 kW) 8,900 t/min

Max. koppel EC

118 Nm 6,450 t/min

Systeem

Elektronische gasklepregeling, brandstofinspuiting

Uitlaat

Roestvaststalen 3in1 uitlaatsysteem met zijwaarts gemonteerde rvsdemper

Eindaandrijving

Cardanaandrijving

Koppeling

Natte platenkoppeling

Versnellingsbak

6 versnellingen

CHASIS
Frame

Twinsparconstructie van aluminium buizen

Swingarm

Enkelzijdig, gegoten aluminiumlegering, met cardanaandrijving

Voorwiel

Gegoten aluminiumlegering, 5 spaken, 17 x 3,5 inch

Achterwiel

Gegoten aluminium, 5 spaken, 17 x 6,0 inch

Front Tyre

120/70 ZR17

Rear Tyre

190/55 ZR17

Voorvering

WP 43 mm omgekeerde voorvork met elektronisch instelbare terugveringsdemping
(sportief/normaal/comfortabel), veerweg 127 mm.

Achterwielophanging

WP monoshock met integraal oliereservoir, elektronisch verstelbare hydraulische voorspanning (1 persoon, 1
persoon + bagage, 2 personen), elektronisch verstelbare terugveringsdemping (sportief, normaal,
comfortabel), veerweg achterwiel 120 mm.

Front Brake

Dubbele, zwevende remschijf van 320 mm, Nissin 4zuigerremklauwen, gekoppelde remmen (2 zuigers in
rechter remklauw geactiveerd door achterrem), ABS (niet uitschakelbaar)

Rear Brake

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

Instrument
Display/Functions

Dubbele analoge meter (snelheidsmeter en toerenteller) met multifunctioneel LCDmatrixdisplay,
omgevingslichtcompensatie. Door de rijder instelbare dubbele dagteller (1 met instelbare automatische reset).
Scherm toont informatie over het audiosysteem, TESstatus, TPMSstatus, brandstofmeter, actieradius,
onderhoudsindicator, schakelstandindicatie, klok, luchttemperatuur, vorstwaarschuwing en weergave van
optionele zadel/handvatverwarming, cruisecontrolstatus en koplampinstelling. Knop alarmknipperlichten.
Scroll/selectieknop op handgreep.

DIMENSIONS AND WEIGHTS
Breedte stuur

858 mm

Hoogte zonder
spiegels

14351555 mm

Zadelhoogte

800820 mm

Wielbasis

1542 mm

Vorksprong

27 °

Naloop

119 mm

Dry Weight

295 kg

Tankinhoud

26 L

BRANDSTOFVERBRUIK
Constant Speed
56mph/90kph

4.1 L/100 km

Constant Speed
75mph/120kph

5.5 L/100 km

2016 TROPHY SE

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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