Η πιο μοντέρνα, διασκεδαστική και ευκολοδήγητη νέα Bonneville, κινούμενη από ένα συναρπαστικό νέο
HT κινητήρα 900κ.εκ.
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STREET TWIN
8.990,00 €

150+ αξεσουάρ
ABS
Χυτοί τροχοί με μαύρο φινίρισμα
Μικρός προβολέας με
χαρακτηριστικό σήμα Triumph
Μικρά φλας
Κομψό ρεζερβουάρ με σύγχρονα
γραφικά και στυλάτη χρωμιωμένη
τάπα
Κομψές εξατμίσεις βουρσισμένες
ανοξείδωτες με ανοδική κλίση
Immobiliser
Πίσω φως LED με ιδιαίτερο σχέδιο
φωτισμού
Ride By Wire
Υποβοηθούμενος συμπλέκτης
Απογυμνωμένη εμφάνιση με μίνιμαλ
μαύρα φτερά
Στυλάτο μονό όργανο γεμάτο
λειτουργίες
Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης
Βύσμα φόρτισης USB

Η BONNEVILLE ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Η Street Twin είναι η πιο μοντέρνα,

STREET TWIN

διασκεδαστική και ευκολοδήγητη νέα μας Bonneville, κινούμενη
από ένα συναρπαστικό νέο κινητήρα 900κ.εκ. υψηλής ροπής. Με
τον μοναδικό της χαρακτήρα, τον ξεχωριστό ήχο, το λιτό στυλ και
την δυναμική οδηγική εμπειρία η Street Twin είναι η τέλεια
Bonneville για τον αναβάτη του σήμερα.

COLOURS AVAILABLE

Aluminium Silver

Jet Black

Crystal White

Cranberry Red

Matt Black

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΤΥΠΟΣ

Υδρόψυκτος, δικύλινδρος παράλληλος σε σειρά, οκταβάλβιδος, μονός ΕΕΚ, 270° διάστημα ανάφλεξης

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

900cc

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ

84.6 mm / 80 mm

ΣΥΜΠΙΕΣΗ

10.55:1

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
EC

55 PS / 54 BHP (40.5kW) @ 5900rpm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ EC

80 Nm @ 3230rpm

ΣΥΣΤΗΜΑ

Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Βουρτσισμένο ατσάλινο σύστημα εξατμίσεων 2 σε 2 με διπλά τελικά

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Αλυσίδα X ring

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

Υγρός, πολύδισκος συμπλέκτης με υποβοήθηση

ΚΙΒΩΤΙΟ

5 ταχυτήτων

ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

Ατσάλινο διπλό σωληνωτό

ΨΑΛΙΔΙ

Ατσάλινο διπλό σωληνωτό

ΕΜΠΡΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ

Χυτός πολυάκτινος κράματος αλουμινίου 18 x 2.75in

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΣ

Χυτός πολυάκτινος κράματος αλουμινίου 17 x 4.25in

ΕΜΠΡΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ

100/90-18

ΠΙΣΩ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ

150/70 R17

ΕΜΠΡΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Πιρούνι Kayaba 41χιλ, 120χιλ διαδρομή

ΠΙΣΩ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διπλά αμορτισέρ Kayaba με ρυθμιζόμενη προφόρτιση, 120χιλ διαδρομή πίσω τροχού

ΦΡΕΝΑ
ΕΜΠΡΟΣ

Μονός δίσκος 310χιλ, διπίστονη πλευστή δαγκάνα Nissin, ABS

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ

Μονός δίσκος 255χιλ, διπίστονη πλευστή δαγκάνα Nissin, ABS

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πολυ-λειτουργικό όργανο LCD με αναλογικό στροφόμετρο, οδόμετρο, ένδειξη σχέσης κιβωτίου, στάθμη καυσίμου,
αυτονομία, ένδειξη σέρβις, ρολόι, 2 trip, μέση και στιγμιαία κατανάλωση, κατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσφυσης,
αναμονή TPMS & θερμαινόμενων γκριπ - ρυθμιζόμενα από κουμπί κυκλικής λειτουργίας στο τιμόνι.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
ΠΛΑΤΟΣ
ΤΙΜΟΝΙΟΥ

785 mm

ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

1114 mm

Seat Height

750 mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ

1415 mm

ΚΑΣΤΕΡ

25.1º

ΙΧΝΟΣ

102.4 mm

ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ

198 Kg

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

12 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ **

3.7 l/100 km

CO2 Figures **

EUR0 4 Standard: 87.0 g/km
**CO2 και κατανάλωση καυσίμου μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 168/2013/EC. Τα νούμερα της κατανάλωσης
προέρχονται από μετρήσεις σε συγκεκριμένες συνθήκες και είναι για σκοπούς σύγκρισης μόνο. Μπορεί να μην
αντικατοπτρίζουν αποτελέσματα σε οδήγηση με πραγματικές συνθήκες.
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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
industry-leading 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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