A nossa Bonneville mais recente, acessível e divertida, equipada pelo novo e empolgante motor HT
(torque elevado) de 900 cc cilindradas.

2018 STREET TWIN

STREET TWIN
R$39.490,00

Motor de dois cilindros paralelos
de 900cc e torque elevado com 270º
de intervalo de ignição, refrigeração
líquida e sistema ride-by-wire
Segurança ativa: ABS comutável e
controle de tração
Embreagem deslizante assistida
para maior precisão
Mais de 150 acessórios para
customizações incríveis
Farol compacto com badge
Triumph no bulbo
Tanque de combustível elegante,
com decalques contemporâneos e
tampa cromada
Farol traseiro em LED com
padrão de iluminação de distinção
Estiloso relógio mostrador único
Estiloso paralama minimalista na
cor preta
Tomada USB
Rodas de liga com acabamento
preto
Imobilizador

A Street Twin é a Bonneville mais atual, divertida e acessível,
impulsionada pelo mais recente motor de 900 cc cilindradas e de
torque elevado. Com um carisma único, som característico, estilo
minimalista e experiência de condução dinâmica, a nova Street
Twin é a Bonneville perfeita para o motociclista dos nosso dias.

STREET TWIN

COLOURS AVAILABLE

Jet Black

Crystal White

Cranberry Red

Aluminium Silver

Matt Black

MOTOR E TRANSMISSÃO
Tipo

Refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270° de intervenção de ignição

Cilindrada

900 cc

Diâmetro X
Curso

84.6 / 80 mm

Compressão

10.55:1

Potência Máx

55 CV @ 5.900 rpm

Torque Máx.

80Nm @ 3.230 rpm

Alimentação

Injeção eletrônica multiponto sequencial

Exaustão

Sistema de 2 em 2, escovado com escapamento duplo

Transmissão
final

Corrente

Embreagem

Discos múltiplos, banhada a óleo

Caixa de
câmbio

5 marchas

CHASSI
Quadro

Berço de aço tubular

Braço
oscilante

Bilateral, aço tubular

Roda dianteira

Liga de alumínio fundido, 10 raios, 18 x 2.75 polegadas

Roda traseira

Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4.25 polegadas

Pneu dianteiro

100/90-18

Pneu traseiro

150/70 R17

Suspensão
dianteira

KYB, garfos de 41 mm, curso de 120 mm

Suspensão
traseira

“Twin shock” KYB com ajuste de pré-carga, curso de 120mm

Freio dianteiro

Disco único de 310mm, pinça fulutante Nissin de 2 pistões, ABS

Freio traseiro

Disco único de 255mm, pinça fulutante Nissin de 2 pistões, ABS

Painel de
instrumentos
e funções

Pacote de instrumentos multifunctional em LCD, com velocímetro analógico, indicador de posição de marcha, medido de
combustível, autonomia, indicador de serviço, relógio, computador de bordo, botão “scroll” no guidão, prepao para
TPMS e manoplas aquecidas, consumo de combustível mostrador de status do controle de tração.

DIMENSÕES E PESOS
Largura

785 mm

Altura sem
espelho

1114 mm

Altura do
Assento

750 mm

Distância entre
eixos

1415 mm

Inclinação

25.1º

Trail

102.4 mm

Peso seco

198 Kg

Capacidade do
tanque

12 L

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Consumo de
combustível **

3,7 l/100 km

CO2 Figures **

Padrão EURO 4: 87,0 g/km **O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação
168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e
são apenas para fins comparativos. Eles podem não refletir os resultados reais durante a condução.
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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.

www.triumphmotorcycles.com.br © 2013-2015 Triumph Motorcycles Terms and Conditions apply.

