BONNEVILLE VAN VANDAAG

2018 STREET TWIN

STREET TWIN
€ 10.500,00

Koppelrijke 900cc tweecilinder,
krukas met 270º interval,
watergekoeld en voorzien van
elektronische gasklepregeling.
Voor uw veiligheid - ABS en
Traction Control
Slip-assist koppeling voor
moeiteloos schakelen
Meer dan 150 accessoires voor
het creëren van uw eigen custom
Een compacte koplamp voorzien
van Triumph badge logo
Elegante brandstoftank voorzien
van een tijdloos embleem en een
stijlvolle afsluitbare tankdop
LED achterlicht met een
herkenbaar lichtpatroon
Stylish feature packed single
clock instruments with complete
information
Minimale spatborden in een
zwarte uitvoering
USB-oplaadpunt
Gegoten wielen, zwart afgewerkt
Startonderbreker

STREET TWIN

BAGAGE
Gewaxte katoenen koffer links - olijfgroen

Een duurzame, waterafstotende koffer gemaakt van leer met PU-coating en olijfgroen gewaxt

(A9518154)
€ 339,00

katoen. Met dit accessoire versterkt u de oorspronkelijke, traditierijke beleving van uw
Triumph. Geleverd met bevestigingsdelen in antiek messing. De set biedt 13,8 liter
opbergcapaciteit en wordt compleet geleverd met de juiste montagebeugels. Een
regenhoes (A9950009) kan afzonderlijk worden besteld. Ook verkrijgbaar in zwart of als paar.

Regenhoes met tas voor City Bag

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

(A9950009)
€ 19,00

regenbuien. Inbegrepen is een opbergtas met logo om de hoes compact op te kunnen
bergen wanneer u deze niet gebruikt. De opbergtas past dan in de koffers zelf.

Bagagerek - zwart
(A9758179)

Een hoogwaardig uit buis gefabriceerd bagagerek voorzien van een handsteun voor uw
passagier en sjorpunten om uw bagage extra veilig te vervoeren. Afgewerkt in een zwarte

€ 189,00

gepoedercoate lak, maar ook verkrijgbaar in grafiet.

Topkoffer
(A9508192)
€ 89,00

Een waterbestendige topkoffer uit polypropyleen, geschikt voor 3 kg bagage. Voor montage
wordt de montageset A9758306 (zwart) benodigd, of set A9758307 (grafiet).

Nylon tanktas

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

(A9518091)
€ 109,00

bescherming van uw brandstoftank. De tas heeft een lichtgewicht design en biedt een
opbercapaciteit van 9,3 liter. Compleet geleverd met montageset. Regenhoes, afzonderlijk
verkocht (A9510228).

Gewaxte katoenen tanktas - olijfgroen
(A9518089)

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

Gewaxte katoenen koffer rechts - zwart
(A9518207)
€ 209,00

Een duurzame, waterafstotende koffer gemaakt van leer met PU-coating en zwart gewaxt
katoen. Met dit accessoire versterkt u de oorspronkelijke, traditierijke beleving van uw
Triumph. Voorzien van geborstelde bevestigingsdelen uit gunmetal. De set biedt 13,8 liter
opbergcapaciteit en wordt compleet geleverd met de juiste montagebeugels. Een
regenhoes (A9950009) kan afzonderlijk worden besteld. Ook verkrijgbaar in olijfgroen of als
paar.

Nylon koffers

Een paar regenwaterdichte nylon koffers voorzien van een praktisch snelsluitsysteem. Zij

(A9518148)
€ 204,49

bieden in totaal 30 liter opbergcapaciteit, waarbij elk van de koffers 15 liter kan opnemen. De
koffers zijn uitgerust met een inwendig trekkoord om de bagage te verdelen en vakken met
ritssluitingen in de bovenflap van de koffer, waarin kleinere voorwerpen kunnen worden
opgeborgen. Voorzien van subtiele Triumph-merktekens. Compleet geleverd met een
regenhoes voor het rijden onder zwaardere omstandigheden, inclusief alle benodigde
bevestigingsmiddelen.

Bevestigingsrek - zwart

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

(A9758306)
€ 99,00

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

Gewaxte katoenen koffer rechts - olijfgroen
(A9518153)

Een duurzame, waterafstotende koffer gemaakt van leer met PU-coating en olijfgroen gewaxt
katoen. Met dit accessoire versterkt u de oorspronkelijke, traditierijke beleving van uw

€ 339,00

Triumph. Geleverd met bevestigingsdelen in antiek messing. De set biedt 13,8 liter
opbergcapaciteit en wordt compleet geleverd met de juiste montagebeugels. Een
regenhoes (A9950009) kan afzonderlijk worden besteld. Ook verkrijgbaar in zwart of als paar.

Regenhoes met tas voor City Bag
(A9510228)
€ 19,00

Een regenhoes die uw tanktas en inhoud droog houdt in zware regenbuien. Inbegrepen is
een opbergtas met logo om de hoes compact op te kunnen bergen wanneer u deze niet
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.

Gewaxte katoenen koffer links - zwart

Een duurzame, waterafstotende koffer gemaakt van leer met PU-coating en zwart gewaxt

(A9518210)
€ 209,00

katoen. Met dit accessoire versterkt u de oorspronkelijke, traditierijke beleving van uw
Triumph. Voorzien van geborstelde bevestigingsdelen uit gunmetal. De set biedt 13,8 liter
opbergcapaciteit en wordt compleet geleverd met de juiste montagebeugels. Een
regenhoes (A9950009) kan afzonderlijk worden besteld. Ook verkrijgbaar in olijfgroen of als
paar.

Bevestigingsrek - grafiet
(A9758307)

Een op maat gemaakt bevestigingsrek dat het monteren van Triumph's compacte topboxset
A9508192 eenvoudig maakt. Afgewerkt in een duurzame, grafieten poedercoating

€ 44,49

Bagagerek - grafiet
(A9758304)
€ 94,49

Een hoogwaardig uit buis gefabriceerd bagagerek voorzien van een handsteun voor uw
passagier en sjorpunten om uw bagage extra veilig te vervoeren. Afgewerkt in een grafieten
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)
€ 94,49

gewaxt katoen voor de traditionele, authentieke uitstraling. Ontwikkeld voor de geleidelijke
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
Ace-stuurstang - zwart

De Ace-stuurstangset geeft die authentieke caféracerlook. Ontworpen door experts voor een

(A2043219)

meer comfortabele rijhouding. De stuurstang kan niet samen met het Touringscherm

€ 97,00

(A9709307) worden gemonteerd. In zwarte afwerking, maar ook verkrijgbaar in chroom.

Set finishers voor voetsteunen achter

Een finisherset voor de voetsteunen achter, geeft uw motorfiets weer een strak uiterlijk nadat

(A9778037)
€ 29,00

de voetsteunen voor de passagier zijn verwijderd. In een zwarte, geanodiseerde afwerking.

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

Low Twin-zadel
(A2304333)

Een op maat gemaakt rijderszadel van hoogwaardig textiel. Met sierlijk stikwerk en een
geborduurd Triumph-logo. Compleet met 3D-netelementen die in een lage rijpositie een

€ 249,00

optimaal comfort garanderen voor zowel de rijder als de passagier.

Buddyseat - bruin

Een geribbeld zadel voor rijder en passagier met geïntegreerde 3D-netelementen voor een

(A2304634)

optimale gewichtsverdeling ter verhoging van uw rijcomfort. Met sierlijk stikwerk en een

€ 319,00

Triumph-logo. Ook verkrijgbaar in zwart.

Handgrepen - tonvormig – zwart – 22 mm

Een set van gevormde, rubberen, tonvormige handgrepen in zwart, voorzien van een subtiel

(A2041478)

Triumph-logo.

€ 40,00

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

Set stuurstangklemmen, 22,2 - satijn

Een CNC-bewerkte, bovenste stuurstangklem met boutbevestiging, ontwikkeld als

(A2041632)

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

€ 69,00

afwerking. Ook verkrijgbaar in een zwarte, geanodiseerde afwerking.

Voetsteunen bestuurder - paar

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

(A9770154)

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

€ 79,00

Afgewerkt in geanodiseerd Gunmetal Grey.

Set stuurstangklemmen, 22,2 - zwart

Door CNC-bewerkingen gefabriceerde bovenste stuurstangklem, die kan worden

(A9638138)

gemonteerd in plaats van het originele onderdeel. Het is voorzien van het legendarische

€ 69,00

Triumph-logo en heeft een zwarte, geanodiseerde afwerking.

Set verwarmde handgrepen

Een set van op maat gemaakte, slanke verwarmde handgrepen met geïntegreerde dubbele

(A9638110)
€ 219,00

temperatuurregeling in de linkerhandgreep en weergave van de geselecteerde
handgreepinstelling op het instrumentenpaneel. Voor een extra nette afwerking kan de
bedrading door de stuurstang worden geleid. De set verwarmde handgrepen wordt
compleet geleverd met al het bevestigingsmateriaal dat u nodig heeft.

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.

Handgrepen - tonvormig – bruin – 22 mm

Een set van gevormde, rubberen, tonvormige handgrepen in bruin, voorzien van een subtiel

(A2041479)

Triumph-logo.

€ 40,00

Quilted Bench Seat - Brown

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

(A2310002)

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

€ 319,00

padded with closed cell foam and embroidered Triumph branding to rear. Supplied with
hand strap. Also available in black.
Installation requires removal of the OE Grab Rail. Cannot be fitted with Accessory Racks and
Grab Rails.

ELECTRISCH
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)

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

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

(A9838031)

van het originele onderdeel.

€ 119,00

Telefoonhouderset - 160 x 100 mm

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

(A9510290)
€ 72,00

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

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

(A9510291)

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.

LED INDICATOR KIT,SHORT
(A9838028)

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

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
Geborstelde roestvaststalen Slip-on-dempers Een paar geborstelde, roestvaststalen geluiddempers geproduceerd door de
- met E-markering

uitlaatspecialisten Vance & Hines. Ontworpen als een korter en lichter alternatief voor het

(A9600530)

originele onderdeel en speciaal vormgegeven met een uitlaatpijp met grotere diameter. Met

€ 729,00

E-markering voor gebruik op de openbare weg.

Uitlaatring met vinnen – chroom

Uitlaatringen met vinnen uit gegoten aluminium, versterken het authentieke karakter van uw

(A9600754)

Triumph. In chromen afwerking.

€ 79,00

Zwarte, keramische Slip-On-dempers - Met E- Een paar roestvaststalen geluiddempers in een zwarte, keramische coating geproduceerd
markering

door de uitlaatspecialisten Vance & Hines. Ontworpen als een korter en lichter alternatief

(A9600509)

voor het originele onderdeel en speciaal vormgegeven met een uitlaatpijp met grotere

€ 789,00

diameter. Met E-markering voor gebruik op de openbare weg.

Uitlaatring met vinnen – zwart

Uitlaatringen met vinnen uit gegoten aluminium, versterken het authentieke karakter van uw

(A9600610)

Triumph. In zwarte afwerking.

€ 99,00

Uitlaatring met vinnen - gedampstraald

Een set kleine, authentieke uitlaatringen met vinnen, gemaakt van roestvast staal.

(A9600719)

Gedampstraald.

€ 81,00

Uitlaatring met vinnen - zwart

Een set kleine, authentieke uitlaatringen met vinnen, gemaakt van roestvast staal. In zwarte

(A9600718)
€ 81,00

coating.

Alternatieve achterschokdemper

Deze door FOX geproduceerde achterschokdempers bieden een hoogwaardiger alternatief

(A9640207)

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

€ 769,00

afmetingen als het origineel.

Zwarte uitlaatbochten, paar

Een paar roestvaststalen uitlaatbochten als aanvulling op uw demperaccessoires. In zwarte

(A9600609)

coating.

€ 319,00

BESCHERMING
Beugelslot 270 mm

Een hoogwaardig beugelslot, 270 mm. Gefabriceerd in de EU. Met goedkeur van SRA /Sold

(A9810023)

Secure.

€ 139,00

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.

Aluminium carterplaat - blank

Een carterplaat uit een geborstelde aluminiumlegering versterkt niet alleen de authentieke

(A9708340)

racebeleving, maar beschermt uw motorfiets ook tegen steenslag. In een blanke afwerking,

€ 119,00

maar ook verkrijgbaar in zwart geanodiseerd.

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
(A2055008)

Een uit staal gefabriceerde kettingbeschermer met een geprofileerde, zwart gepoedercoate
afwerking.

€ 79,00

Kettingbeschermer - chroom

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

(A2055009)
€ 79,00

Middenbokset

Een hoogwaardige, op maat gemaakte middenbokset die reiniging van en onderhoud aan

(A9778019)

het achterwiel mogelijk maakt. Compleet geleverd met al het benodigde

€ 239,00

bevestigingsmateriaal.

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.

Opbergset beugelslot
(A9819005)

Een bevestigingsbeugel voor het opbergen van uw Triumph-beugelslot wanneer u deze niet
gebruikt.

€ 29,00

Kettingbeschermer - chroom

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

(A9640096)
€ 109,00

Aluminium carterplaat - zwart

Een carterplaat uit een geborstelde aluminiumlegering versterkt niet alleen de authentieke

(A9708380)

racebeleving, maar beschermt uw motorfiets ook tegen steenslag. Voorzien van een zwarte

€ 119,00

geanodiseerde afwerking, maar ook verkrijgbaar in blank.

Middenbokset

Een hoogwaardige, op maat gemaakte middenbokset die reiniging van en onderhoud aan

(A9778061)

het achterwiel mogelijk maakt. Compleet geleverd met al het benodigde

€ 299,00

bevestigingsmateriaal.

Triumph-schijfremslot

Gesmeed schijfremslot van hoge kwaliteit, inclusief opbergtasje. Gefabriceerd in de EU. Met

(A9810022)

goedkeuring van SAR/Sold Secure

€ 99,00

CNC-bewerkte vorkbeschermers

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

(A9640099)
€ 49,00

aluminium spacers met subtiel lasergeëtst logo en sliders uit acetyl. Ontwikkeld ter
bescherming van de vorkpoten bij een eventuele val.

Tankbeschermers

Een set van zelfklevende, duurzame rubberen tankbeschermers met het Triumph-logo. De

(A2402026)

beschermers houden niet alleen de tank vrij van krasbeschadigingen, maar bieden u ook

€ 69,00

extra comfort en grip.

Valbeugel - chroom

Een set stijlvol gefabriceerde valbeugels die de klassieke stijl van uw Triumph compleet

(A9788015)

maken. Voorzien van een hoogglans-chromen afwerking, maar ook verkrijgbaar in zwart en

€ 209,00

Graphite Grey.

Kogelvormige zadelkap

Een kogelvormige zadelkap, in een kleur die aansluit bij de stijl van uw Street Twin. Met

(9708335 DG)

weggewerkte bevestigingen voor een strakke look. Kan niet worden gemonteerd met de

€ 47,00 - € 188,00

handsteun voor de passagier of het bagagerek.

Stuureindspiegels

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

(A9638133)

Afzonderlijk verkocht. In een zwarte, geanodiseerde afwerking.

STYLING

€ 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
(A9630438)

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

€ 29,00

Stuureinddoppen - rood paar

Gedraaide aluminium stuureinddoppen in alternatieve kleuren passend bij de optionele

(A9630439)

stuureindspiegels. Verkocht per paar.

€ 29,00

Geborstelde ACG-naamplaat

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

(A9610264)

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

€ 29,00

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

Chromen naamplaat koppelingshuis

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

(A9610255)

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. 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

Paar druppelvormige gegoten spiegels -

Een paar stijlvolle, gegoten spiegels in geanodiseerd zwart, ontworpen als vervanging van

zwart

het originele onderdeel. Voorzien van lasergeëtste Triumph-merktekens. Ook verkrijgbaar in

(A9638166)

een chromen afwerking en met een ovale spiegelkop.

€ 45,75

Stelschroefset achterwiel - grijs

Een machinaal bewerkte en geanodiseerde stelschroefset achterwiel ter vervanging van het

(A9648037)

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

Een paar opvallende messing ventieldoppen met een uit hars gemaakt Triumph-insigne.

(A2009007)
€ 19,00

Aanvullende informatie: - Er is ook een lasergeëtste optie verkrijgbaar.

Set standaard verstelbare hendels - lang
(A9628053)

Een set van CNC-bewerkte, rem- en koppelingshendels uit aluminium staafmateriaal, die de
standaardonderdelen vervangen. De set van standaard verstelbare hendels is voorzien van

€ 225,00

lasergeëtste Triumph-logo's en een geanodiseerde zwart met rode afwerking.

SPROCKET COVER – BLACK

A high quality Sprocket Cover designed to replace the standard equipment. Finished in

(A9618214)

brushed silver, high gloss chrome and black.

€ 56,00

Valbeugel - zwart

Een set van klassiek vormgegeven valbeugels afgewerkt met een zwarte poedercoating.

(A9788022)
€ 209,00

Valbeugel - grafiet

Een set stijlvol gefabriceerde valbeugels die de klassieke stijl van uw Triumph compleet

(A9788023)

maken. Voorzien van een gepoedercoate afwerking in Graphite Grey, maar ook verkrijgbaar

€ 209,00

in chroom en zwart.

Handsteun - grafiet

Een handsteun ontwikkeld om uw passagier een comfortabeler en vertrouwder gevoel te

(A9758305)

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.

Touringwindscherm

Een onmisbaar accessoire voor de langere reizen. Ruim bemeten windscherm uit

(A9708307)
€ 339,00

polycarbonaat met krasbestendige Quantumcoating. Geleverd met gesmede en machinaal
bewerkte vorkpootklemmen en alle benodigde roestvaststalen bevestigingsmiddelen.
Hoogte (boven zitting): 525 mm Breedte: 480 mm

Zwarte inlaatkap

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

(A9618182)
€ 57,00

Voorzien van een hoogglanszwarte, gepoedercoate afwerking voor een stealthier uiterlijk

Stuureinddoppen - grijs paar
(A9630440)

Gedraaide aluminium stuureinddoppen in alternatieve kleuren passend bij de optionele
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)
€ 19,00

merktekening en verticale kartelingen om verwijderen eenvoudig te maken. In
geanodiseerde zwarte afwerking, maar ook verkrijgbaar in Gunmetal Grey.

Chromen ACG-naamplaat
(A9610263)

Een ACG-naamplaat uit gegoten aluminium met een subtiel Triumph-merkteken als een
stijlvolle aanvulling op het uiterlijk van uw motorfiets. Het kan op uw Triumph worden

€ 29,00

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)

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

Sierdoppen voor kopbouten - Gunmetal

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

(A9610276)

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)
€ 132,00

onderdeel. Ook verkrijgbaar in overige afwerkingen.

Paar druppelvormige gegoten spiegels chroom

Een paar stijlvolle, gegoten spiegels in hoogglanzende druppelvorm, ontworpen als
vervanging van het originele onderdeel. Voorzien van lasergeëtste Triumph-merktekens. Ook

(A9638115)

verkrijgbaar in een geanodiseerd zwarte afwerking en met een ovale spiegelkop.

€ 193,00

Adjustable Lever Kit
(A9628054)

A set of CNC machined, billet aluminium brake and clutch levers that replace the standard
equipment items. The Adjustable Lever Kit features laser-etched Triumph branding and an

€ 210,00

anodised black and red finish.

Zwarte wielen

Een vervangende wielenset die uw motorfiets een meer eigentijds uiterlijk biedt. Afgewerkt in

(A9648040)

hoogglanszwart.

€ 969,00

Stelschroefset achterwiel - zwart
(A9648036)
€ 29,00

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

Donker getint zomerwindscherm

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

(A9708151)

doorlaat. Voor montage wordt de montageset van de Flyscreen benodigd.

€ 89,00
Hoogte: 188 mm Breedte: 245 mm

Zomerwindscherm in passende kleur

Een kort zomerwindscherm als aanvullend stijlelement op uw motorfiets. In passende kleur.

(9708381)
€ 163,00

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

Ventieldoppen - Lasergeëtst chroom
(A2009006)

Een paar hoogwaardig verchroomde ventieldoppen met lasergeëtst Triumph-logo.
Aanvullende informatie: - Een verchroomde optie met hars - Er is ook een Triumph-logo

€ 19,00

verkrijgbaar.

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

Chromen wielen

Een vervangende set wielen met een hoogwaardige, chromen afwerking.

(A9648039)
€ 899,00

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.

Zwevende remschijven
(A9628040)

Een zwevende remschijf ontwikkeld als vervanging van het originele onderdeel.

€ 86,50

Bevestigingsset Flyscreen

Een minimalistische bevestigingsset voor de montage van als accessoire verkrijgbare

(A9708349)

Flyscreenbladen.

€ 39,00

Koppelingskabelgeleider - zwart

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

(A9610301)
€ 39,00

vervanging van het originele onderdeel. Voorzien van een lasergeëtst Triumph-logo en een
zwarte, geanodiseerde afwerking. Ook verkrijgbaar in Gunmetal Grey en helder.

Machinaal bewerkte olievuldop geanodiseerd Gunmetal

Een met CNC-bewerkingen uit aluminium vervaardigde olievuldop met lasergeëtste
merktekening en verticale kartelingen om verwijderen eenvoudig te maken. Afgewerkt in

(A9610240)

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

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

(A9610260)

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
(A9610253)

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 hoogglans zwarte

€ 49,00

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

Geborstelde naamplaat voor koppelingshuis geribd
(A9610252)
€ 49,00

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
van het originele onderdeel. Met een Triumph-merkteken op een hoogglanszwarte
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)
€ 49,00

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.

Koppelingskabelgeleider - helder
geanodiseerd
(A9610303)
€ 39,00

Een CNC-bewerkte aluminium geleidebeugel voor de koppelingskabel, ontwikkeld als
vervanging van het originele onderdeel. Voorzien van een lasergeëtst Triumph-logo en een
heldere, geanodiseerde afwerking. Ook verkrijgbaar in zwart en in geanodiseerd Gunmetal
Grey.

Motorkapset - geborsteld
(A9618186)

Een complete set van zijdelingse motorkappen, ontwikkeld als vervanging van het originele
onderdeel. Voorzien van een geborstelde afwerking, maar ook verkrijgbaar in zwart en

€ 409,00

chroom. Wordt geleverd zonder de accessoire dynamo en koppelingsdeksel naamplaten.

2018 STREET TWIN

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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