De Street Scrambler is ontworpen om de stijl van de Scrambler veelzijdiger en mooier te maken, met
unieke kenmerken en details.

2018 STREET SCRAMBLER

STREET SCRAMBLER
€ 11.900,00

Interchangeable pillion seat and
aluminium rack with removable
pillion pegs
Latest Nissin branded twin piston
sliding caliper
Uitschakelbare ABS
Instelbare tractiecontrole
Elektronische gasklepregeling
Torque-Assist Clutch
Startonderbreker
LED rear light
USB-oplaadpunt
Trip Computer

STREET SCRAMBLER

BAGAGE
Waxed Cotton Pannier LHS- Olive

A durable, water-repellent pannier crafted from genuine leather and premium waxed cotton,

(A9518176)

featuring brushed gunmetal or brass effect hardware to compliment the colour of choice.

€ 309,00

They are sure to enhance the traditional, heritage feel of your Triumph. They provide 13.8
litres per bag, and come complete with the correct mounting harness. They can be mounted
individually to the left hand side. Available in Black or Olive.

Bevestigingsrek - zwart

Een op maat gemaakt bevestigingsrek dat het monteren van Triumph's compacte topboxset

(A9758306)

A9508192 eenvoudig maakt. Afgewerkt in een duurzame, zwarte poedercoating.

€ 99,00

Regenhoes met tas voor City Bag

Een regenhoes die uw tanktas en inhoud droog houdt in zware regenbuien. Inbegrepen is

(A9510228)

een opbergtas met logo om de hoes compact op te kunnen bergen wanneer u deze niet

€ 19,00

gebruikt. De opbergtas past dan in de tanktas zelf. Ontworpen voor gebruik met een
transparant venster om te gebruiken met het kaartvak van de tanktas.

Regenhoes met tas voor City Bag

Een regenhoes die uw gewaxte, katoenen koffers en hun inhoud droog houdt in zware

(A9950009)

regenbuien. Inbegrepen is een opbergtas met logo om de hoes compact op te kunnen

€ 19,00

bergen wanneer u deze niet gebruikt. De opbergtas past dan in de koffers zelf.

Waxed Cotton Pannier LHS - Black

A durable, water-repellent pannier crafted from genuine leather and premium waxed cotton,

(A9518177)
€ 309,00

featuring brushed gunmetal or brass effect hardware to compliment the colour of choice.
They are sure to enhance the traditional, heritage feel of your Triumph. They provide 13.8
litres per bag, and come complete with the correct mounting harness. They can be mounted
individually to the left hand side. Available in Black or Olive.

Bagagerek - zwart

Een hoogwaardig uit buis gefabriceerd bagagerek voorzien van een handsteun voor uw

(A9758179)
€ 189,00

passagier en sjorpunten om uw bagage extra veilig te vervoeren. Afgewerkt in een zwarte
gepoedercoate lak, maar ook verkrijgbaar in grafiet.

Topkoffer

Een waterbestendige topkoffer uit polypropyleen, geschikt voor 3 kg bagage. Voor montage

(A9508192)

wordt de montageset A9758306 (zwart) benodigd, of set A9758307 (grafiet).

€ 89,00

Nylon tanktas

Een nylon tanktas voorzien van een antislipbodem en draagband met viltbekleding ter

(A9518091)

bescherming van uw brandstoftank. De tas heeft een lichtgewicht design en biedt een

€ 109,00

opbercapaciteit van 9,3 liter. Compleet geleverd met montageset. Regenhoes, afzonderlijk
verkocht (A9510228).

Gewaxte katoenen tanktas - olijfgroen

Een tanktas uit duurzaam leer met PU-coating voor extra waterbestendigheid en olijfgroen

(A9518089)

gewaxt katoen voor de traditionele, authentieke uitstraling. Ontwikkeld voor de geleidelijke

€ 56,69

vorming van een patinalaag die het product een heel persoonlijk en uniek karakter geeft.
Biedt een opbergcapaciteit van 10 liter. Voor de meer extreme rijomstandigheden is een
afzonderlijke, waterdichte hoes verkrijgbaar. Compleet geleverd met de juiste
montagemiddelen. Ook verkrijgbaar in zwart.

Bevestigingsrek - grafiet

Een op maat gemaakt bevestigingsrek dat het monteren van Triumph's compacte topboxset

(A9758307)

A9508192 eenvoudig maakt. Afgewerkt in een duurzame, grafieten poedercoating

€ 44,49

Bagagerek - grafiet

Een hoogwaardig uit buis gefabriceerd bagagerek voorzien van een handsteun voor uw

(A9758304)

passagier en sjorpunten om uw bagage extra veilig te vervoeren. Afgewerkt in een grafieten

€ 94,49

gepoedercoate lak, maar ook verkrijgbaar in zwart.

Gewaxte katoenen tanktas - zwart

Een tanktas uit duurzaam leer met PU-coating voor extra waterbestendigheid en zwart

(A9518100)

gewaxt katoen voor de traditionele, authentieke uitstraling. Ontwikkeld voor de geleidelijke

€ 94,49

vorming van een patinalaag die het product een heel persoonlijk en uniek karakter geeft.
Biedt een opbergcapaciteit van 10 liter. Voor de meer extreme rijomstandigheden is een
afzonderlijke, waterdichte hoes verkrijgbaar. Compleet geleverd met de juiste
montagemiddelen. Ook verkrijgbaar in olijfgroen.

COMFORT
Front Footrest Pair

A pair of forged and CNC machined aluminium Rider Footrests that provide exceptional grip

(A9770172)
€ 139,00

and accentuate the rugged appearance of your Triumph. Finished in anodised gunmetal
grey.

Quilted Bench Seat - Brown

A quilted rider and passenger seat panel with integral 3D Net inserts for optimum weight

(A9708479)

distribution to enhance your level of comfort. Featuring authentic diamond stitch detailing

€ 319,00

padded with closed cell foam and contrasting embroidered Triumph branding to rear.
Supplied with hand strap. Also available in black and brown.

Twin Seat
(A9708413)

A bespoke low rider seat made from high quality fabrics. Featuring stitch detailing and an
embroidered Triumph logo. Comes complete with 3D Net inserts to ensure optimum comfort

€ 309,00

for both rider and passenger in their lower riding position.

Handgrepen - Diamanten karteling – zwart –

Een set gevormde rubberen handgrepen in gekarteld diamanten design. Met het

22 mm

legendarische Triumph-logo in zwart.

(A2041476)
€ 40,00

Ribbed Bench Seat - Black

A ribbed rider and passenger seat panel with integral 3D Net inserts for optimum weight

(A9708476)

distribution to enhance your level of comfort. Featuring stitch detailing and Triumph branding.

€ 319,00

Available in Black and Brown.
This accessory is incompatible with:
Other seat options
A9508192 Top Box
A9758306 Top Box Mounting Kit - Black
A9758307 Top Box Mounting Kit - Graphite
A9758179 Luggage Rack Kit - Black
A9758304 Luggage Rack Kit - Graphite
A9758292 Grab Rail Kit - Black
A9758305 Grab Rail Kit - Graphite

Quilted Bench Seat - Black

A quilted rider and passenger seat panel with integral 3D Net inserts for optimum weight

(A9708477)

distribution to enhance your level of comfort. Featuring authentic diamond stitch detailing

€ 319,00

padded with closed cell foam and contrasting embroidered Triumph branding to rear.
Supplied with hand strap. Also available in black and brown.

Handgrepen - Diamanten karteling – grijs – 22 Een set gevormde rubberen handgrepen in gekarteld diamanten design. Met het
mm

legendarische Triumph-logo in grijs.

(A2041477)
€ 40,00

Ribbed Bench Seat - Brown

A ribbed rider and passenger seat panel with integral 3D Net inserts for optimum weight

(A9708478)

distribution to enhance your level of comfort. Featuring stitch detailing and Triumph branding.

€ 319,00

Available in Black and Brown.

Voetsteunen passagier - paar

Een paar gesmede en CNC-bewerkte aluminium voetsteunen voor de passagier, die een

(A9770148)

uitzonderlijke grip bieden en het stoere uiterlijk van uw Triumph nog eens benadrukken.

€ 79,00

Afgewerkt in geanodiseerd Gunmetal Grey.

Heated Grip Kit

A set of bespoke slimline heated grips that feature integrated dual temperature controls in

(A9638145)

the left-hand grip and display your chosen grip setting on the instrument's LCD. They can be

€ 219,00

internally wired through your handlebars for a neat installation. The Heated Grip Kit comes
complete with all the mounting hardware and wiring you will need.

ELECTRISCH
Set ledrichtingaanwijzers

Alternatieve set van 2 ledrichtingaanwijzers in Arrow Head-stijl. Rechtstreekse vervanging

(A9838031)

van het originele onderdeel.

€ 119,00

Set compacte, sportieve

Een set van 2 compacte, sportieve ledrichtingaanwijzers die uw motorfiets een uniek

ledrichtingaanwijzers - EU

karakter geven. Ontwikkeld als directe vervanging van de standaardonderdelen. Voorzien van

(A9838043)
€ 119,00

een huis met zwarte, geprofileerde afwerking, machinaal bewerkte aluminium sierring,
oranje ledlampen met blanke lenzen. Met een kleiner huis en steel in vergelijking tot het
originele onderdeel.

Telefoonhouderset - 160 x 100 mm

Een handige klikhouder voor uw mobieltje, met een meervoudig verstelbare houder

(A9510290)

waarmee de houder op de stuurstang kan worden gemonteerd. De telefoonhouderset wordt

€ 72,00

compleet geleverd met een antischitteringsvizier, een met aanraakschermen compatibel
venster en een kabeldoorvoer. De houder heeft een spatwaterdicht design en is voorzien van
een extra regenbescherming. De houder meet 160 bij 100 mm.

Telefoonhouderset - 70 x 130 mm
(A9510291)

Een handige klikhouder voor uw mobieltje, met een meervoudig verstelbare houder
waarmee de houder op de stuurstang kan worden gemonteerd. De telefoonhouderset wordt

€ 36,00

compleet geleverd met een antischitteringsvizier, een met aanraakschermen compatibel
venster en een kabeldoorvoer. De houder heeft een spatwaterdicht design en is voorzien van
een extra regenbescherming. De houder meet 70 bij 130 mm.

Accessoireaansluiting

Een accessoireaansluiting die het mogelijk maakt de volgende opties te gebruiken:

(A9828015)

- Triumph accu-optimiser

€ 29,00

- Triumph verwarmde kleding
- Temperatuurmeter
- Klok

Set ledrichtingaanwijzers

Een set van kogelvormige ledrichtingaanwijzers voorzien van een gedraaide aluminium

(A9838023)

sierring, hoogglanszwart huis en een heldere ledlens. Verkrijgbaar in verschillende lengten

€ 119,00

om perfect aan te sluiten op uw motorfiets. Met EU-goedkeur.

Set ledrichtingaanwijzers

Een set van kogelvormige ledrichtingaanwijzers voorzien van een gedraaide aluminium

(A9838039)
€ 119,00

sierring, hoogglanszwart huis en een heldere ledlens. Verkrijgbaar in verschillende lengten
om perfect aan te sluiten op uw motorfiets. Met EU-goedkeur.

LED INDICATOR KIT,SHORT

A set of 2 compact Bullet style LED indicator units that are sure to provide a unique feature for

(A9838028)

your motorcycle. Designed to act as a direct replacement for the standard part. Featuring a

POA

satin body, machined aluminium bezel, amber LED lamps with clear lenses. Offering a 62
mm LED diameter head suitable for the US market and smaller (medium sized) stem
compared to the original equipment part.

Triumph onderhoudslader

Automatische accu-optimiser voor loodzuuraccu's. Alleen verkrijgbaar in de EU.

(A9930411)
POA

Telefoonhouderset - 140 x 90 mm

Een handige klikhouder voor uw mobieltje, met een meervoudig verstelbare houder

(A9510289)

waarmee de houder op de stuurstang kan worden gemonteerd. De telefoonhouderset wordt

€ 36,00

compleet geleverd met een antischitteringsvizier, een met aanraakschermen compatibel
venster en een kabeldoorvoer. De houder heeft een spatwaterdicht design en is voorzien van
een extra regenbescherming. De houder meet 140 bij 90 mm.

PRESTATIE
Alternatieve achterschokdemper

Deze door FOX geproduceerde achterschokdempers bieden een hoogwaardiger alternatief

(A9640208)

voor de standaard dempers. Met instelbaare ingaande demping en gebouwd met dezelfde

€ 769,00

afmetingen als het origineel.

Vance & Hines High Level Silencer - EU

A high level Vance and Hines single exit silencer in a brushed finish completed with a stylish

(A9600676)

Carbon Fibre end cap and black powder coated heat shield. This silencer is also lighter than

€ 889,00

the standard equipment with an approximate weight saving of 2.5kg. EU Homologated.

BESCHERMING
Verlengstuk spatbord

Een spuitgegoten verlengstuk voor het spatbord, dat een betere bescherming biedt tegen

(A9708405)

opspattend water en vuil. Biedt een verlenging van 115 mm in vergelijking tot het originele

€ 29,00

spatbord.

Alarmset - met Thatcham-goedkeuring

Een op maat en in samenwerking met Datatool ontwikkelde alarmset, met Thatcham-

(A9808110)

goedkeuring (categorie 2-1). De set is ontwikkeld om te worden geïnstalleerd zonder dat

€ 369,00

hierbij de kabelboom hoeft te worden aangepast. In de set wordt gebruik gemaakt van een
harsvulling, die de constructie waterdicht en trillingbestendig maakt.

Kettingbeschermer - chroom

Een uit staal gefabriceerde kettingbeschermer met een hoogglans-chromen afwerking.

(A9640096)
€ 109,00

Motorbeschermingsset

Een set van slijtvaste, glasversterkte motorkappen uit nylon, die de onderkant van de motor

(A9618149)

beschermen bij een eventuele val. Ze zijn ontworpen voor gebruik op het circuit, conform de

€ 69,00

richtlijnen van de racerij. Dankzij de subtiele vormgeving blijven zij volkomen onopvallend.

Dresser Bar - Black

A set of fabricated Dresser Bars that add to the classical style of your Triumph. Available in

(A9788025)

black and graphite grey finishes.

€ 139,00

Centre Stand Kit

A high quality Centre Stand Kit that facilitates cleaning and rear wheel maintenance. It comes

(A9778064)

complete with all necessary mounting hardware.

€ 229,00

Rubberen tankbeschermer

Een zelfklevende duurzame rubberen tankbeschermer, beschermt de brandstoftank tegen

(A9798027)

beschadiging door ritssluitingen en slijtage. Voorzien van Triumph-logo.

€ 29,00

Kettingbeschermer - zwart

Een uit staal gefabriceerde kettingbeschermer met een geprofileerde, zwart gepoedercoate

(A2055008)

afwerking.

€ 79,00

Kettingbeschermer - chroom
(A2055009)

Een uit staal gefabriceerde kettingbeschermer met een hoogglans-chromen afwerking.

€ 79,00

Dresser Bar - Graphite

A set of fabricated Dresser Bars that add to the classical style of your Triumph. Available in

(A9788026)

black and graphite grey finishes.

€ 139,00

CNC-bewerkte vorkbeschermers

Een set van CNC-bewerkte vorkbeschermers die zijn voorzien van geanodiseerde

(A9640099)

aluminium spacers met subtiel lasergeëtst logo en sliders uit acetyl. Ontwikkeld ter

€ 49,00

bescherming van de vorkpoten bij een eventuele val.

STYLING
Handsteun - grafiet
(A9758305)

Een handsteun ontwikkeld om uw passagier een comfortabeler en vertrouwder gevoel te
geven op uw Triumph. Afgewerkt in een grafieten gepoedercoate lak, maar ook verkrijgbaar

€ 59,50

in zwart.

Schakelpedaal

Een gesmeed en machinaal bewerkt schakelpedaal, dat een uitzonderlijke grip biedt en het

(A9770127)

stoere uiterlijk van uw Triumph nog eens benadrukt. Afgewerkt in geanodiseerd Gunmetal

€ 19,00

Grey.

Zwarte inlaatkap

Een inlaatkap die fungeert als rechtstreekse vervanging van het originele onderdeel.

(A9618182)

Voorzien van een hoogglanszwarte, gepoedercoate afwerking voor een stealthier uiterlijk

€ 57,00

Stuureinddoppen - grijs paar

Gedraaide aluminium stuureinddoppen in alternatieve kleuren passend bij de optionele

(A9630440)

stuureindspiegels. Verkocht per paar.

€ 29,00

Donkere ACG-naamplaat

Een ACG-naamplaat uit gegoten aluminium met een subtiel Triumph-merkteken als een

(A9610265)

stijlvolle aanvulling op het uiterlijk van uw motorfiets. Het kan op uw Triumph worden

€ 29,92

gemonteerd in de plaats van het originele onderdeel. Donkere afwerking, maar ook
verkrijgbaar in overige afwerkingen en stijlen.

Donkere ACG-naamplaat - geribd

Een ACG-naamplaat uit gegoten aluminium als een stijlvolle aanvulling op het uiterlijk van

(A9610261)

uw motorfiets. Het kan op uw Triumph worden gemonteerd in de plaats van het originele

€ 39,00

onderdeel. Met een Triumph-merkteken op een hoogglans zwarte achtergrond en een
donkere afwerking met subtiele ribben. Ook verkrijgbaar in overige afwerkingen en stijlen.

Geborstelde naamplaat koppelingshuis

Een naamplaat voor het koppelingshuis, uit gegoten aluminium met een subtiel Triumph-

(A9610256)

merkteken als een stijlvolle aanvulling op het uiterlijk van uw motorfiets. Het kan op uw

€ 49,00

Triumph worden gemonteerd in de plaats van het originele onderdeel. Geborstelde
afwerking, maar ook verkrijgbaar in overige afwerkingen en stijlen.

Sierdoppen voor kopbouten - zilver

Een set van vier door CNC-machines gefabriceerde sierdoppen voor kopbouten met stijlvolle

(A9610277)

Triumph-merktekening. In geanodiseerde heldere afwerkingen, maar ook verkrijgbaar in

€ 49,00

zwart en Gunmetal Grey.

Machinaal bewerkte olievuldop - zwart

Een met CNC-bewerkingen uit aluminium vervaardigde olievuldop met lasergeëtste

(A9610239)

merktekening en verticale kartelingen om verwijderen eenvoudig te maken. In

€ 19,00

geanodiseerde zwarte afwerking, maar ook verkrijgbaar in Gunmetal Grey.

Chromen ACG-naamplaat

Een ACG-naamplaat uit gegoten aluminium met een subtiel Triumph-merkteken als een

(A9610263)
€ 29,00

stijlvolle aanvulling op het uiterlijk van uw motorfiets. Het kan op uw Triumph worden
gemonteerd in de plaats van het originele onderdeel. Chromen afwerking, maar ook
verkrijgbaar in overige afwerkingen en stijlen.

Chromen ACG-naamplaat - geribd

Een ACG-naamplaat uit gegoten aluminium als een stijlvolle aanvulling op het uiterlijk van

(A9610259)
€ 39,00

uw motorfiets. Het kan op uw Triumph worden gemonteerd in de plaats van het originele
onderdeel. Met een Triumph-merkteken op een hoogglanszwarte achtergrond en een
chromen afwerking met subtiele ribben. Ook verkrijgbaar in overige afwerkingen en stijlen.

Sierdoppen voor kopbouten - Gunmetal
(A9610276)

Een set van vier door CNC-machines gefabriceerde sierdoppen voor kopbouten met stijlvolle
Triumph-merktekening. Afgewerkt in geanodiseerd Gunmetal Grey, maar ook verkrijgbaar in

€ 49,00

helder en zwart.

Sierdoppen voor kopbouten - zwart

Een set van vier door CNC-machines gefabriceerde sierdoppen voor kopbouten met stijlvolle

(A9610275)

Triumph-merktekening. In geanodiseerde zwarte afwerking, maar ook verkrijgbaar in

€ 49,00

Gunmetal Grey.

Bouten voor sierdeksel - zwart

Een vervangingsset met bouten voor de sierdeksels van de motor aan zowel de linker- als

(A9618190)

rechterzijde. In zwarte coating.

€ 39,00

Kettingwieldeksel - chroom

Een kettingwieldeksel uit hoogwaardig chroom, ontworpen als vervanging van het originele

(A9618193)

onderdeel. Ook verkrijgbaar in overige afwerkingen.

€ 132,00

Adjustable Lever Kit

A set of CNC machined, billet aluminium brake and clutch levers that replace the standard

(A9628054)
€ 210,00

equipment items. The Adjustable Lever Kit features laser-etched Triumph branding and an
anodised black and red finish.

Donker getint zomerwindscherm

Een kort en krasbestendig, donker getint zomerwindscherm dat 25% van het zonlicht

(A9708151)
€ 89,00

doorlaat. Voor montage wordt de montageset van de Flyscreen benodigd.
Hoogte: 188 mm Breedte: 245 mm

Zomerwindscherm in passende kleur
(9708381)

Een kort zomerwindscherm als aanvullend stijlelement op uw motorfiets. In passende kleur.
Voor montage wordt de montageset van de Flyscreen benodigd.

€ 163,00
Hoogte: 188 mm Breedte: 245 mm

Ventieldoppen - Lasergeëtst chroom

Een paar hoogwaardig verchroomde ventieldoppen met lasergeëtst Triumph-logo.

(A2009006)

Aanvullende informatie: - Een verchroomde optie met hars - Er is ook een Triumph-logo

€ 19,00

verkrijgbaar.

Padded Handlebar Brace Black

A stylish handlebar pad with embroidered branding. Made from forged and machined

(A9638142)

aluminium with a foam wrap.

€ 69,00

Stuureindspiegels

Een ronde, op het stuureinde gemonteerde spiegel, op beide handgrepen te monteren.

(A9638133)

Afzonderlijk verkocht. In een zwarte, geanodiseerde afwerking.

€ 89,00

Machinaal bewerkte olievuldop - helder

Een met CNC-bewerkingen uit aluminium vervaardigde olievuldop met lasergeëtste

(A9610241)

merktekening en verticale kartelingen om verwijderen eenvoudig te maken. In

€ 19,00

geanodiseerde heldere afwerkingen, maar ook verkrijgbaar in zwart en Gunmetal Grey.

Stuureinddoppen - blank paar

Gedraaide aluminium stuureinddoppen in alternatieve kleuren passend bij de optionele

(A9630438)

stuureindspiegels. Verkocht per paar.

€ 29,00

Stuureinddoppen - rood paar

Gedraaide aluminium stuureinddoppen in alternatieve kleuren passend bij de optionele

(A9630439)
€ 29,00

stuureindspiegels. Verkocht per paar.

Geborstelde ACG-naamplaat

Een ACG-naamplaat uit gegoten aluminium met een subtiel Triumph-merkteken als een

(A9610264)
€ 29,00

stijlvolle aanvulling op het uiterlijk van uw motorfiets. Het kan op uw Triumph worden
gemonteerd in de plaats van het originele onderdeel. Geborstelde afwerking, maar ook
verkrijgbaar in overige afwerkingen en stijlen.

Chromen naamplaat koppelingshuis
(A9610255)

Een naamplaat voor het koppelingshuis, uit gegoten aluminium met een subtiel Triumphmerkteken als een stijlvolle aanvulling op het uiterlijk van uw motorfiets. Het kan op uw

€ 49,00

Triumph worden gemonteerd in de plaats van het originele onderdeel. Chromen afwerking,
maar ook verkrijgbaar in overige afwerkingen en stijlen.

Donkere naamplaat koppelingshuis

Een naamplaat voor het koppelingshuis, uit gegoten aluminium met een subtiel Triumph-

(A9610257)

merkteken als een stijlvolle aanvulling op het uiterlijk van uw motorfiets. Het kan op uw

€ 49,00

Triumph worden gemonteerd in de plaats van het originele onderdeel. Donkere afwerking,
maar ook verkrijgbaar in overige afwerkingen en stijlen.

Koppelingskabelgeleider - Gunmetal

Een CNC-bewerkte aluminium geleidebeugel voor de koppelingskabel, ontwikkeld als

(A9610302)

vervanging van het originele onderdeel. Voorzien van een lasergeëtst Triumph-logo en een

€ 39,00

Gunmetal Grey, geanodiseerde afwerking. Ook verkrijgbaar in zwart en helder.

Nokkenasdekselset - chroom

Een nokkenasdekselset, ontwikkeld als een alternatief voor het originele onderdeel.

(A9618150)

Afgewerkt in hoogglans-chroom.

€ 45,59

Motorkapset - chroom

Een complete set van zijdelingse motorkappen, ontwikkeld als vervanging van het originele

(A9618185)

onderdeel. Afgewerkt in hoogwaardig chroom, maar ook verkrijgbaar in zwart en geborsteld.

€ 409,00

Stelschroefset achterwiel - grijs

Een machinaal bewerkte en geanodiseerde stelschroefset achterwiel ter vervanging van het

(A9648047)

originele onderdeel. In grijze afwerking, maar ook verkrijgbaar in zwart.

€ 29,00

Ventieldoppen - Bubbelinsigne zwart

Een paar slijtvaste aluminium ventieldoppen met een uit zwart hars gemaakt Triumph-

(A2009037)

insigne. Aanvullende informatie: - Een aluminium optie met lasergeëtst Triumph-logo is ook

€ 19,00

verkrijgbaar.

Ventieldoppen - Lasergeëtst zwart

Een paar slijtvaste aluminium ventieldoppen met lasergeëtst Triumph-logo in zwart.

(A2009036)
€ 19,00

Aanvullende informatie: - Een aluminium optie met Triumph-logo in zwarte hars is ook
verkrijgbaar.

Ventieldoppen - Bubbelinsigne chroom
(A2009007)

Een paar opvallende messing ventieldoppen met een uit hars gemaakt Triumph-insigne.
Aanvullende informatie: - Er is ook een lasergeëtste optie verkrijgbaar.

€ 19,00

Machined Handlebar Clamp - 28.5
(A2041638)

A CNC machined Upper Handlebar Clamp that can be attached in place of the original
equipment part. It features the iconic Triumph logo and a black anodised finish.

€ 34,50

Headlight Grille and Bezel

Stylish headlight grill and bezel to instantly customise and protect your motorcycle. Finished

(A9838244)

in Matt Black and designed to emphasis the subtle Triumph branding within the headlight.

€ 69,00

CNC-bewerkt frontreservoir
(A9628043)

Een CNC-bewerkt frontreservoir, ontworpen als vervanging van het originele onderdeel. In
een ergonomisch design met gekartelde dop en geïntegreerd kijkglas. Voorzien van een

€ 89,00

lasergeëtste merkaanduiding en een geanodiseerd zwarte afwerking.

Kettingwieldeksel - geborsteld

Een kettingwieldeksel uit geborsteld metaal, ontworpen als vervanging van het originele

(A9618192)

onderdeel. Ook verkrijgbaar in overige afwerkingen.

€ 112,00

Blank zomerwindscherm

Een kort en krasbestendig, blank zomerwindscherm dat 100% van het zonlicht doorlaat. Voor

(A9708303)
€ 89,00

montage wordt de montageset van de Flyscreen benodigd.
Hoogte: 188 mm Breedte: 245 mm

Handsteun - zwart
(A9758292)

Een handsteun ontwikkeld om uw passagier een comfortabeler en vertrouwder gevoel te
geven op uw Triumph. Afgewerkt in een zwarte gepoedercoate lak, maar ook verkrijgbaar in

€ 119,00

grafiet.

Blank touringwindscherm
(A9708408)

Een krasbestendig, blank touringwindscherm dat extra bescherming biedt tegen de rijwind.
Het scherm laat 100% van het zonlicht door. Voor montage wordt de montageset van de

€ 89,00

Flyscreen benodigd. Hoogte: 249 mm Breedte: 262 mm

Koppelingskabelgeleider - zwart

Een CNC-bewerkte aluminium geleidebeugel voor de koppelingskabel, ontwikkeld als

(A9610301)

vervanging van het originele onderdeel. Voorzien van een lasergeëtst Triumph-logo en een

€ 39,00

zwarte, geanodiseerde afwerking. Ook verkrijgbaar in Gunmetal Grey en helder.

Machinaal bewerkte olievuldop -

Een met CNC-bewerkingen uit aluminium vervaardigde olievuldop met lasergeëtste

geanodiseerd Gunmetal
(A9610240)

merktekening en verticale kartelingen om verwijderen eenvoudig te maken. Afgewerkt in
geanodiseerd Gunmetal, maar ook verkrijgbaar in zwart en helder.

€ 19,00

Stuureinddoppen - zwart paar
(A9630437)

Gedraaide aluminium stuureinddoppen in alternatieve kleuren passend bij de optionele
stuureindspiegels. Verkocht per paar.

€ 29,00

Geborstelde ACG-naamplaat - geribd
(A9610260)

Een ACG-naamplaat uit gegoten aluminium als een stijlvolle aanvulling op het uiterlijk van
uw motorfiets. Het kan op uw Triumph worden gemonteerd in de plaats van het originele

€ 39,00

onderdeel. Met een Triumph-merkteken op een hoogglanszwarte achtergrond en een
geborstelde afwerking met subtiele ribben. Ook verkrijgbaar in overige afwerkingen en
stijlen.

Donkere naamplaat voor koppelingshuis -

Een naamplaat voor het koppelingshuis, uit gegoten aluminium als een stijlvolle aanvulling

geribd

op het uiterlijk van uw motorfiets. Het kan op uw Triumph worden gemonteerd in de plaats

(A9610253)
€ 49,00

van het originele onderdeel. Met een Triumph-merkteken op een hoogglans zwarte
achtergrond en een donkere afwerking met subtiele ribben. Ook verkrijgbaar in overige
afwerkingen en stijlen.

Geborstelde naamplaat voor koppelingshuis - Een naamplaat voor het koppelingshuis, uit gegoten aluminium als een stijlvolle aanvulling
geribd
(A9610252)

op het uiterlijk van uw motorfiets. Het kan op uw Triumph worden gemonteerd in de plaats
van het originele onderdeel. Met een Triumph-merkteken op een hoogglanszwarte

€ 49,00

achtergrond en een geborstelde afwerking met subtiele ribben. Ook verkrijgbaar in overige
afwerkingen en stijlen.

Chromen naamplaat voor koppelingshuis geribd

Een naamplaat voor het koppelingshuis, uit gegoten aluminium als een stijlvolle aanvulling
op het uiterlijk van uw motorfiets. Het kan op uw Triumph worden gemonteerd in de plaats

(A9610251)

van het originele onderdeel. Met een Triumph-merkteken op een hoogglanszwarte

€ 49,00

achtergrond en een chromen afwerking met subtiele ribben. Ook verkrijgbaar in overige
afwerkingen en stijlen.

Number Board Kit
(A9708431)
€ 39,00

FLYSCREEN MOUNTING KIT

A minimalist Mounting Kit to facilitate the fitment of accessory flyscreens.

(A9708506)
€ 39,00

Koppelingskabelgeleider - helder

Een CNC-bewerkte aluminium geleidebeugel voor de koppelingskabel, ontwikkeld als

geanodiseerd
(A9610303)

vervanging van het originele onderdeel. Voorzien van een lasergeëtst Triumph-logo en een
heldere, geanodiseerde afwerking. Ook verkrijgbaar in zwart en in geanodiseerd Gunmetal

€ 39,00

Grey.

Motorkapset - geborsteld
(A9618186)
€ 409,00

Een complete set van zijdelingse motorkappen, ontwikkeld als vervanging van het originele
onderdeel. Voorzien van een geborstelde afwerking, maar ook verkrijgbaar in zwart en
chroom. Wordt geleverd zonder de accessoire dynamo en koppelingsdeksel naamplaten.

Stelschroefset achterwiel - zwart
(A9648046)

Een machinaal bewerkte en geanodiseerde stelschroefset achterwiel ter vervanging van het
originele onderdeel. In zwarte afwerking, maar ook verkrijgbaar in grijs.

€ 29,00

Nokkenasdekselset - zwart
(A9618197)
€ 132,00

Een slijtvaste nokkenasdekselset, ontwikkeld als een alternatief voor het originele
onderdeel. Afgewerkt in een zwarte poedercoating.

Padded Handlebar Brace Brown
(A9638144)
€ 69,00

A stylish handlebar pad with embroidered branding. Made from forged and machined
aluminium with a foam wrap.

2018 STREET SCRAMBLER

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 fast-moving 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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