A nova Street Scrambler foi desenhada para fornecer um estilo Scrambler com uma maior precisão e
beleza, com características e detalhes únicos.

2018 STREET SCRAMBLER

STREET SCRAMBLER
R$42.990,00

Assento de garupa intercambiável
com rack de alumínio
Nova pinça Nissin flutuante dupla
ABS comutável
Controle de tração comutável
Acelerador eletrônico
Embreagem com auxílio de
torque
Imobilizador
Luz traseira em LED
Entrada USB
Computador de Bordo

STREET SCRAMBLER

BAGAGEM
Saco de tanque em algodão encerado Verde-oliva

Um saco de tanque em PU de alta durabilidade revestido com couro para maior capacidade
de impermeabilidade e algodão encerado verde-oliva para aquele aspeto tradicional.

(A9518089)

Desenvolvido para evoluir com uma pátina para criar um produto realmente pessoal e

POA

exclusivo para si. Disponibiliza 10 litros de capacidade de armazenamento. Está disponível
uma capa impermeável para condições de condução mais extremas. Integra o chicote de
fiação de montagem correto. Também disponível em preto.

Capa para chuva para saco e bolsa de cidade Uma capa para chuva para manter o saco de tanque e o respectivo conteúdo secos em
(A9510228)

caso de chuva intensa. Inclui bolsa com o logotipo para guardar a capa sem ocupar espaço

POA

quando não estiver sendo utilizada, a qual se adapta ao saco de tanque propriamente dito.
Desenvolvida para integrar uma janela transparente para aplicação do mapa de bolso.

Capa para chuva para saco e bolsa de cidade Uma capa para chuva que mantém os bagageiros de algodão encerado e o respectivo
(A9950009)

conteúdo secos em caso de chuva intensa. Inclui bolsa com o logotipo para guardar a capa

POA

sem ocupar espaço quando não estiver sendo utilizada, a qual se adapta aos bagageiros
propriamente ditos.

Saco de tanque em algodão encerado - Preto Um saco de tanque em PU de alta durabilidade revestido com couro para maior capacidade
(A9518100)
de impermeabilidade e algodão encerado preto para aquele aspecto tradicional.
POA

Desenvolvido para evoluir com uma pátina para criar um produto realmente pessoal e
exclusivo para si. Disponibiliza 10 litros de capacidade de armazenamento. Está disponível
uma capa impermeável para condições de condução mais extremas. Integra o chicote de
fiação de montagem correto. Também disponível em verde oliva.

Top-case

Uma Top-case em polipropileno impermeável com capacidade para 3 kg de bagagem.

(A9500950)

Exige a instalação do kit de montagem A9758306 (preto) ou A9758307 (grafite).

POA

Saco de tanque em nylon

Um saco de tanque em nylon com base antiderrapante e malha revestida a feltro para

(A9518091)

proteger o tanque de combustível. Tem um design leve e disponibiliza 9,3 litros de

POA

capacidade para bagagem. Integra kit de instalação. Capa para chuva disponibilizada em
separado (A9510228).

Suporte de montagem - Preto
(A9758306)

Um suporte de montagem personalizado que facilita a instalação do kit de Top-case
compacto A9508192 da Triumph. Acabamento jateado de revestimento preto de alta

POA

durabilidade.

Suporte para bagagem - Grafite

Um suporte para bagagem tubular de alta qualidade, incluindo manoplas para o

(A9758304)

passageiro e pontos de fixação para aumentar a segurança. Com acabamento jateado

POA

grafite, mas também disponível em preto.

Suporte para bagagem - Preto

Um suporte para bagagem tubular de alta qualidade, incluindo manoplas para o

(A9758341)

passageiro e pontos de fixação para aumentar a segurança. Com acabamento jateado

POA

preto, mas também disponível em grafite.

CONFORTO
Pousa-pés para o passageiro - Par

Um par de pousa-pés do passageiro forjados e em alumínio maquinado CNC que

(A9770148)

proporcionam uma aderência excepcional e destacam o visual da sua Triumph.

POA

Acabamento em bronze anodizado.

Assento Acolchoado - marrom

Um painel de assento acolchoado para condutor e passageiro com inserções em malha

(A9708479)

3D integrais para uma ótima distribuição do peso para melhorar o seu nível de conforto.

POA

Com autênticos detalhes em pontos em diamante e esponja densa e uma contrastante
marca Triumph em relevo na parte posterior. Fornecida com alça de mão. Também
disponível em preto e marrom.

Manoplas do guidão - Frisado em padrão de

Um conjunto de manoplas de borracha moldada com acabamento frisado em padrão de

diamante – Cinza – 22 mm

diamante. Integram o icônico logotipo Triumph em cinza.

(A2041477)
POA

Manoplas do guidão - Frisado em padrão de

Um conjunto de manoplas de borracha moldada com acabamento frisado em padrão de

diamante – Preto – 22 mm

diamante. Integram o icônico logotipo Triumph em preto.

(A2041476)
POA

Alça - Grafite

Alça projetada para que o passageiro se sinta mais confortável e seguro na sua Triumph.

(A9758305)

Com acabamento com um revestimento jateado grafite e também disponível em preto.

POA

Apoio para-pés - Par

Um par de pousa-pés para o condutor forjados e em alumínio maquinado CNC que

(A9770172)
POA

proporcionam uma aderência excecional e vincam a aparência austera da sua Triumph.
Acabamento em bronze anodizado.

Assento Acolchoado - Preto

Um painel de assento acolchoado para condutor e passageiro com inserções em malha

(A9708477)

3D integrais para uma ótima distribuição do peso para melhorar o seu nível de conforto.

POA

Com autênticos detalhes em pontos em diamante e esponja densa e uma contrastante
marca Triumph em relevo na parte posterior. Fornecida com alça de mão. Também
disponível em preto e marrom.

Assento monobloco - Marrom

Um painel de assento estriado para condutor e passageiro com inserções 3D integrais

(A9708478)

para uma ótima distribuição do peso para melhorar o seu nível de conforto. Integrando

POA

detalhes com costuras e logotipo Triumph. Também disponível em preto e marrom.

Assento Traseiro
(A9708476)

Um painel de assento estriado para condutor e passageiro com inserções 3D integrais
para uma ótima distribuição do peso para melhorar o seu nível de conforto. Integrando

POA

detalhes com costuras e logotipo Triumph. Também disponível em preto e marrom.

ELÉTRICA
Kit de suporte para celular - 140 x 90 mm
(A9510289)

Um cômodo suporte para celulares de liberação rápida que inclui um suporte com várias
posições que permite a montagem no guidão. O kit de suporte para celular integra visor

POA

anti-reflexo, janela compatível com telas sensíveis ao toque e entrada para cabo. Tem um
desenho à prova de respingos e inclui uma proteção adicional para a chuva. O suporte tem
140 por 90 mm.

Kit de suporte para celular - 160 x 100 mm

Um cômodo suporte para celulares de liberação rápida que inclui um suporte com várias

(A9510290)

posições que permite a montagem no guidão. O kit de suporte para celular integra visor

POA

anti-reflexo, janela compatível com telas sensíveis ao toque e entrada para cabo. Tem um
desenho à prova de respingos e inclui uma proteção adicional para a chuva. O suporte tem
160 por 100 mm.

Kit de manoplas aquecidas

Um conjunto de manoplas aquecidas personalizadas e elegantes que integram comandos

(A9638145)

duplos de temperatura na manopla esquerda e apresentam a temperatura escolhida no

POA

LCD do painel de instrumentos. Podem ser ligados internamente através do guidão para
uma instalação adequada. O kit de manoplas aquecidos inclui todas as ferragens e cabos
necessários para montagem.

Kit de indicador LED

Um conjunto de indicadores LED em forma de bala com aro em alumínio torneado,

(A9838039)

estrutura em preto brilhante e vidros LED transparentes. Disponíveis em diversos

POA

comprimentos para adaptação a sua moto. Homologados para utilização na UE.

Tomada de corrente auxiliar

Uma tomada de alimentação auxiliar que permite a utilização do seguinte equipamento:

(A9828015)
POA

- Otimizador de bateria Triumph
- Vestuário aquecido Triumph
- Indicador de temperatura
- Relógio

KIT DE INDICADORES LED, COMPACTO

Conjunto de 2 indicadores em LED compactos, em estilo bullet, que certamente darão um

(A9838028)

toque exclusivo a sua motocicleta. Projetada para servir de substituição direta para peça de

POA

fábrica. Com corpo acetinado, alojamento em alumínio usinado, lâmpadas LED âmbar com
lentes transparentes. Oferece um diâmetro de 62 mm do cabeçote em LED para o mercado
dos EUA e barra menor (tamanho M) em comparação ao equipamento original.

Kit de suporte para celular - 70 x 130 mm

Um cômodo suporte para celulares de liberação rápida que inclui um suporte com várias

(A9510291)

posições que permite a montagem no guidão. O kit de suporte para celular integra visor

POA

anti-reflexo, janela compatível com telas sensíveis ao toque e entrada para cabo. Tem um
desenho à prova de respingos e inclui uma proteção adicional para a chuva. O suporte tem
70 por 130 mm.

Kit de indicador LED compacto esportivo - UE Um conjunto de 2 unidades de indicadores LED compactas desportivas que conferem uma
(A9838043)

funcionalidade exclusiva da sua moto. Desenvolvidas para substituição direta do

POA

equipamento padrão. Integra estrutura preta texturada, aro em alumínio maquinado, luzes
LED âmbar com vidros transparentes. Disponibiliza um corpo e haste mais pequenos em
comparação com o equipamento original.

Kit de indicador LED

Conjunto alternativo de 2 indicadores LED em forma de bala. Substituição direta pelos

(A9838031)

componentes originais.

POA

Kit de indicador LED

Um conjunto de indicadores LED em forma de bala com aro em alumínio torneado,

(A9838023)
POA

estrutura em preto brilhante e vidros LED transparentes. Disponíveis em diversos
comprimentos para adaptação a sua moto. Homologados para utilização na UE.

DESEMPENHO
Unidade RSU alternativa

Produzida pelo principal fornecedor de suspensões para moto, a Fox Racing, esta unidade

(A9640208)
POA

de suspensão traseira alternativa é a última palavra em suspensões de alto rendimento. É
fornecida com pré-carga, com regulação da compressão e tem as mesmas dimensões do
equipamento original.

Vance & Hines Sistema de escapamento -

Fabricado pela Vance & Hines, especialista em escapamentos. Desenvolvidos para serem

Marca E
(A9600676)

mais curtos e mais leves do que o escapamento original. Marca E para utilização em
estrada.

POA

PROTEÇÃO
Extensão para paralamas

Uma extensão para paralamas moldado por injeção que proporciona uma maior proteção

(A9708405)

contra objetos projetados e detritos. Proporciona uma extensão de 115 mm para o

POA

paralamas original.

Proteção de corrente - Cromada
(A2055009)

Proteção de corrente em aço com acabamento em cromado de alto brilho.

POA

Proteção do tanque em borracha

Proteção do tanque em borracha de alta durabilidade autoadesiva que protege o tanque dos

(A9790111)

riscos causados pelo fecho das calças e pelo desgaste. Inclui o logotipo Triumph.

POA

Barra de Proteção - Graphite Grey

Um conjunto de barras de proteção que aumentam o estilo clássico da sua Triumph.

(A9788026)

Integram acabamento em cromado de alto brilho, mas também disponíveis em preto e

POA

Graphite Grey.

Barra de Proteção - preto

Um conjunto de barras de proteção que aumentam o estilo clássico da sua Triumph.

(A9788025)

Integram acabamento em cromado de alto brilho, mas também disponíveis em preto e

POA

Graphite Grey.

KIT DE INSTALAÇÃO DO "FLYSCREEN"

Um kit de montagem minimalista para facilitar a instalação do acessório "flyscreen"

(A9708506)
POA

Kit de proteção do motor

Um conjunto de resistentes proteções do motor em nylon com fibra de vidro que protege a

(A9618149)
POA

parte inferior do motor em caso de queda. Foram criadas de acordo com os regulamentos
de competição para utilização em circuitos. A sutileza do estilo garante que eles sejam
imperceptíveis.

Proteções de garfo maquinados CNC

Um conjunto de proteções de garfo maquinadas CNC que integram espaçadores em

(A9640099)

alumínio anodizado com detalhes gravados a laser e deslizantes em acetileno.

POA

Desenvolvidas para proteger os garfos em caso de queda.

Proteção de corrente - Preta

Proteção de corrente em aço com acabamento com revestimento jateado preto texturizado.

(A2055008)
POA

Vidro alto transparente

Um vidro alto transparente anti-riscos que proporciona uma maior proteção contra o vento.

(A9708408)

Transmite 100% da luz. Necessita da instalação do kit de montagem da viseira. Altura: 249

POA

mm Largura: 262 mm

Proteção de corrente - Cromada

Proteção de corrente em aço com acabamento em cromado de alto brilho.

(A9640096)
POA

ESTILO
Tampa da admissão preta

Uma tampa da admissão que substitui diretamente o equipamento original. Tem um

(A9618182)

acabamento jateado preto brilhante para conferir uma aparência mais discreta

POA

Kit de proteção do motor - Cromado

Um conjunto completo de proteções laterais do motor para substituição do equipamento

(A9618185)

original. Acabamento em cromado de alta qualidade, mas também disponível em preto e

POA

escovado.

Proteção das rodas dentadas - Polido

Uma proteção das rodas dentadas em metal polido desenvolvida para substituir o

(A9618192)

equipamento original. Estão disponíveis outros acabamentos.

POA

Proteção das rodas dentadas - Cromado

Uma proteção das rodas dentadas cromada de alta qualidade desenvolvida para substituir

(A9618193)

o equipamento original. Estão disponíveis outros acabamentos.

POA

Kit de proteção do comando de válvulas -

Um resistente kit de proteção do comando de válvulas, desenvolvido como alternativa ao

Preto

equipamento original. Acabamento jateado de revestimento preto.

(A9618197)
POA

Kit de remoção dos paralamas

Um kit de remoção do paralamas, desenvolvido para alterar drasticamente a traseira da sua

(A9708393)

Triumph. Inclui um suporte de montagem em alumínio fundido, suporte para a placa

POA

revestido jateado, traseira compacta com LED e luzes para a placa. O kit pode ser utilizado
nos mercados europeus.

BARRA PARA GUIDÃO COM PROTETOR

Protetor do guidão estiloso, com logotipo bordado. Produzido em alumínio forjado usinado

PRETO

com revestimento em espuma.

(A9638142)
POA

Kit de Manetes Reguláveis

Manetes do freio e da embreagem em alumínio maciço, maquinados CNC, para

(A9628054)
POA

substituição do equipamento original. O kit de manete regulável inclui o logotipo Triumph
gravado a laser e um acabamento preto e vermelho anodizado.

Tampas de válvulas – Cromadas com

Duas tampas das válvulas em latão com o logotipo em resina cromado. Também está

logomarca
(A2009007)

disponível uma opção gravada a laser.

POA

Tampas de válvulas – Pretas com logomarca Um par de Tampas de válvulas em alumínio resistentes com um emblema do logotipo da
(A2009037)
Triumph em resina preta. Informações adicionais: - Uma opção em alumínio com logotipo
POA

da Triumph gravado a laser também está disponível.

Tampas de válvulas – Pretas gravadas a

Um par de Tampas de válvulas em alumínio resistentes com detalhes do logotipo da

laser

Triumph gravado a laser em preto. Informações adicionais: - Uma opção em alumínio com

(A2009036)

logotipo da Triumph em resina preta também está disponível.

POA

Emblema de embreagem escuro

Um emblema de embreagem em alumínio fundido com a marca minimalista Triumph para

(A9610257)

incrementar o estilo da sua moto. Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça

POA

original. Acabamento escuro, mas outros acabamentos e estilos estão disponíveis.

Kit de acabamento para extremidades do

Acabamentos da extremidade do guidão em alumínio torneado disponibilizados em cores

guidão - Par preto

alternativas para combinar com as opções de espelhos para as extremidades do guidão.

(A9630437)

Vendidos em pares.

POA

Fixadores de proteções - Preto

Um conjunto de fixadores de proteções de substituição para utilização em tampas de motor

(A9618190)

do lado esquerdo e do lado direito. Revestimento em preto.

POA

Emblema ACG cromado

Um emblema ACG em alumínio fundido com a marca minimalista Triumph para

(A9610263)

incrementar o estilo da sua moto. Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça

POA

original. Acabamento cromado, mas outros acabamentos e estilos estão disponíveis.

Emblema de embreagem cromado - Listrado

Um emblema de embreagem em alumínio fundido que incrementa o estilo da sua moto.

(A9610251)
POA

Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça original. Inclui a marca Triumph
sobre um fundo preto brilhante e um acabamento cromado com detalhes listrados. Estão
disponíveis outros acabamentos e estilos.

Kit de ajuste da roda traseira - Cinza

Um kit de ajuste da roda traseira maquinado e anodizado para substituição do equipamento

(A9648047)
POA

original. Com acabamento em cinza, mas também disponível em preto.

Tampa do bocal de enchimento de óleo
maquinada - Bronze anodizado

Uma tampa do bocal de enchimento de óleo maquinada CNC que integra a marca gravada
a laser com estrias verticais para ajudar na remoção. Acabamento em bronze transparente,

(A9610240)

mas também disponível em preto e claro.

POA

Kit de ajuste da roda traseira - Preto

Um kit de ajuste da roda traseira maquinado e anodizado para substituição do equipamento

(A9648046)

original. Com acabamento preto, mas também disponível em cinza.

POA

Kit de acabamento para extremidades do

Acabamentos da extremidade do guidão em alumínio torneado disponibilizados em cores

guidão - Par claro

alternativas para combinar com as opções de espelhos para as extremidades do guidão.

(A9630438)

Vendidos em pares.

POA

Tampas de parafusos - Bronze

Um conjunto de quatro tampas de parafusos maquinadas CNC integrando a marca

(A9610276)

Triumph. Acabamento em bronze anodizado, mas também disponível em claro e preto.

POA

Emblema de embreagem escovado - Listrado Um emblema de embreagem em alumínio fundido que incrementa o estilo da sua moto.
(A9610252)

Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça original. Inclui a marca Triumph

POA

sobre um fundo preto brilhante e um acabamento escovado com detalhes listrados. Estão
disponíveis outros acabamentos e estilos.

Kit de proteção do comando de válvulas -

Um kit de proteção do comando de válvulas, desenvolvido como alternativa ao equipamento

Cromado

original. Acabamento em cromado de alto brilho.

(A9618150)
POA

Kit de proteção do motor - Escovado

Um conjunto completo de proteções laterais do motor para substituição do equipamento

(A9618186)
POA

original. Integrando um acabamento escovado, mas também disponível em preto e
cromado.

Seletor de marchas

Um seletor de marchas forjado e maquinado que proporciona uma excelente aderência,

(A9770127)
POA

incrementando o visual da sua Triumph. Acabamento em bronze anodizado.

Espelhos para a extremidade do guidão
(A9638133)

Um espelho redondo para montagem na extremidade do guidão que pode ser instalado de
qualquer um dos lados do espelho. Vendido individualmente. Com acabamento preto

POA

anodizado.

BARRA PARA GUIDÃO COM PROTETOR

Protetor do guidão estiloso, com logotipo bordado. Produzido em alumínio forjado usinado

MARROM

com revestimento em espuma.

(A9638144)
POA

Depósito dianteiro maquinado CNC

Uma tampa do tanque dianteiro dos freios maquinada CNC desenvolvida para substituir o

(A9628043)

equipamento original. Integra um desenho ergonômico com tampa estriada e visor

POA

indicador integral. Logotipo gravado a laser e acabamento preto anodizado.

Emblema de embreagem escovado

Um emblema de embreagem em alumínio fundido com a marca minimalista Triumph para

(A9610256)

incrementar o estilo da sua moto. Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça

POA

original. Acabamento escovado, mas outros acabamentos e estilos estão disponíveis.

Guia do cabo da embreagem - Bronze

Um suporte para guia do cabo da embreagem maquinado CNC, desenvolvido para

(A9610302)

substituição do equipamento original. Integra o logotipo Triumph gravado a laser e um

POA

acabamento anodizado bronze. Também disponível em preto e claro.

Tampa do bocal de enchimento de óleo

Uma tampa do bocal de enchimento de óleo maquinada CNC que integra a marca gravada

maquinada - Preta

a laser com estrias verticais para ajudar na remoção. Com acabamento em preto

(A9610239)
POA

anodizado, mas também disponível em bronze e transparente.

Emblema ACG escuro - Listrado

Um emblema ACG em alumínio fundido que incrementa discretamente o estilo da sua

(A9610261)
POA

moto. Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça original. Integra a marca
Triumph sobre um fundo preto brilhante e um acabamento escuro com detalhes listrados.
Estão disponíveis outros acabamentos e estilos.

Emblema ACG cromado - Listrado

Um emblema ACG em alumínio fundido que incrementa discretamente o estilo da sua

(A9610259)

moto. Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça original. Inclui a marca

POA

Triumph sobre um fundo preto brilhante e um acabamento cromado com detalhes listrados.
Estão disponíveis outros acabamentos e estilos.

Emblema de embreagem cromado

Um emblema de embreagem em alumínio fundido com a marca minimalista Triumph para

(A9610255)
POA

incrementar o estilo da sua moto. Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça
original. Acabamento cromado, mas outros acabamentos e estilos estão disponíveis.

Kit de acabamento para extremidades do

Acabamentos da extremidade do guidão em alumínio torneado disponibilizados em cores

guidão - Par cinzento
(A9630440)

alternativas para combinar com as opções de espelhos para as extremidades do guidão.
Vendidos em pares.

POA

Vidro de verão com coordenação de cores
(Aluminium)

Um curto vidro de verão que confere um estilo adicional ao seu motociclo. Coordenação de
cores. Necessita da instalação do kit de montagem da viseira. Altura: 188 mm Largura: 245

POA

mm

Vidro fumê de verão

Um vidro curto fumê anti-riscos que transmite 25% da luz. Necessita da instalação do kit de

(T2308196)

montagem da viseira.

POA
Altura: 188 mm Largura: 245 mm

Kit de Suportes para Guidão - 25.4 - Preto

Um suporte para guidão maquinado CNC que pode ser montado para substituir o

(A2041638)
POA

equipamento original. Integra o icônico logotipo Triumph e um acabamento anodizado em
preto.

Moldura do farol preta

Uma moldura de farol desenvolvida para substituir diretamente o equipamento original.

(A9838244)
POA

Acabamento em preto. Complemente o visual utilizando também a estrutura do farol preta.

Number Board Kit
(A9708591)

A pressed aluminium number board to be fitted to the left hand side of the motorcycle to add
true Scrambler style. Offered in a clear brushed finish.

POA

Vidro transparente de verão

Um vidro curto transparente anti-riscos que transmite 100% da luz. Necessita da instalação

(T2308192)

do kit de montagem da viseira. Altura: 188 mm Largura: 245 mm

POA

Tampas das válvulas - Cromado gravado a

Um par de Tampas de válvulas cromadas de alta qualidade com detalhes do logotipo da

laser

Triumph gravado a laser em cromo. Informações adicionais: - Uma opção cromada com

(A2009006)
POA

logotipo da Triumph em resina também está disponível.

Tampas de parafusos - Prateado

Um conjunto de quatro tampas de parafusos maquinadas CNC integrando a marca

(A9610277)
POA

Triumph. Acabamento em anodizado transparente, mas também disponível em preto e
bronze.

Emblema ACG preto

Um emblema ACG em alumínio fundido com a marca minimalista Triumph para

(A9610265)

incrementar o estilo da sua moto. Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça

POA

original. Acabamento escuro, mas outros acabamentos e estilos estão disponíveis.

Guia do cabo da embreagem - Anodizado

Um suporte para guia do cabo da embreagem maquinado CNC, desenvolvido para

claro
(A9610303)

substituição do equipamento original. Integra o logotipo Triumph gravado a laser e um
acabamento anodizado claro. Também disponível em preto e bronze.

POA

Guia do cabo da embreagem - Preto
(A9610301)

Um suporte para guia do cabo da embreagem maquinado CNC, desenvolvido para
substituição do equipamento original. Integra o logotipo Triumph gravado a laser e um

POA

acabamento anodizado preto. Também disponível em bronze e claro.

Tampas de parafusos - Preto
(A9610275)

Um conjunto de quatro tampas de parafusos maquinadas CNC integrando a marca
Triumph. Com acabamento em preto anodizado, mas também disponível em bronze e claro.

POA

Emblema ACG Escovado - Listrado
(A9610260)
POA

Um emblema ACG em alumínio fundido que incrementa discretamente o estilo da sua
moto. Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça original. Inclui a marca
Triumph sobre um fundo preto brilhante e um acabamento escovado com detalhes
listrados. Estão disponíveis outros acabamentos e estilos.

Tampa do bocal de enchimento de óleo
maquinada - Clara

Uma tampa do bocal de enchimento de óleo maquinada CNC que integra a marca gravada
a laser com estrias verticais para ajudar na remoção. Acabamento em anodizado claro, mas

(A9610241)
POA

também disponível em preto e bronze.

Emblema ACG escovado
(A9610264)
POA

Um emblema ACG em alumínio fundido com a marca minimalista Triumph para
incrementar o estilo da sua moto. Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça
original. Acabamento escovado, mas outros acabamentos e estilos estão disponíveis.

Emblema de embreagem escuro - Listrado
(A9610253)

Um emblema de embreagem em alumínio fundido que incrementa o estilo da sua moto.
Pode ser colocado na sua Triumph substituindo a peça original. Inclui a marca Triumph

POA

sobre um fundo preto brilhante e um acabamento escuro com detalhes listrados. Estão
disponíveis outros acabamentos e estilos.

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
Nós queremos trazer-lhe ainda mais do
que está acontecendo no agitado mundo
da pilotagem, para isso alteramos o
mecanismo de entrega dessas
novidades, tornando-o ainda mais rápido
e dinâmico. Nosso novo blog For The
Ride hospedará atualizações regulares
sobre as emoções e os personagens
fascinantes que fazem do motociclismo
nossa razão de levantar da cama todos
os dias. Trata-se de estilo de vida, por
isso vamos voltar as atenções para
algumas das pessoas que fazem o
mundo do motociclismo tão incrível.
fortheride.com
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