2018 BONNEVILLE BOBBER

BONNEVILLE BOBBER
R$51.200,00

ABS
Controle de tração comutável
Acelerador eletrônico
Modos de pilotagem "Road" e
"Rain"
Embreagem com auxílio de
torque
Imobilizador
Luz traseira em LED
Computador de Bordo

BONNEVILLE BOBBER

Entre em contato com sua concessionária de preferência para
informações sobre preço.
A nova Bonneville Bobber é de uma autenticidade absolutamente
inigualável. A genuína Bonneville e a Bobber personalizada de
fábrica: ambas icônicas e autênticas. Reconduzida a sua essência
original, a moto traz todas as características determinantes de
uma verdadeira Bobber, com linhas simples e perfil baixo, assento
único, guidão reto amplo, carenagem e farol mínimos, com pneus
traseiros largos e um visual traseiro imponente.
Chassi, suspensão e quadro modernos fornecem uma pilotagem
muito segura, dinâmica e confortável. Todos os componentes
eletrônicos são ocultos, de modo a não comprometer as linhas
limpas da motocicleta, e a posição do assento e a do relógio
podem ser ajustadas e adaptadas ao piloto, para conforto e
controle de pilotagem.
No coração da Bobber está um motor Bonneville de alto torque, de
1200 cc, líder na categoria, com exclusiva afinação Bobber para
ainda mais torque e potência em baixa rotação, e o belo
escapamento em aço inoxidável escovado com dupla saída e
silenciadores peashooter com corte diagonal.

COLOURS AVAILABLE

Jet Black

Morello-red

Ironstone

MOTOR E TRANSMISSÃO
Tipo

Dois cilindros com refrigeração líquida, 8 válvulas, SOHC, 270° de intervalo de ignição

Cilindrada

1200 cc

Diâmetro X
Curso

97,6 / 80 mm

Compressão

10.0:1

Potência Máx

77 CV @ 6.100 rpm

Torque Máx.

106 Nm @ 4.000 rpm

Alimentação

Injeção eletrônica sequencial multiponto de combustível

Exaustão

Silenciadores duplos curtos em linha reta com revestimento em aço inoxidável e corte transversal

Transmissão
final

Corrente

Embreagem

Discos múltiplos, banhada a óleo

Caixa de
câmbio

6 marchas

CHASSI
Quadro

Berço, aço tubular

Braço
oscilante

Bilateral, aço tubular

Roda dianteira

32 raios – 19 x 2,5 polegadas

Roda traseira

32 raios – 16 x 3,5 polegadas

Pneu dianteiro

100/90-19

Pneu traseiro

150/80 R16

Suspensão
dianteira

Garfo Kayaba 41 mm, curso de 90 mm

Suspensão
traseira

Monochoque KYB com ligação, curso de 76,9 mm

Freio dianteiro

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

Freio traseiro

Disco único sólido de 255 mm, pinça flutuante de pistão único Nissin, ABS

Painel de
instrumentos
e funções

Pacote de instrumentos multifuncional em LCD com: velocímetro analógico, odômetro total e parcial, conta-giros digital,
indicador de posição de marcha, medidor de combustível, autonomia, indicador de serviço, relógio, consumo de
combustível, preparado para manoplas aquecidas e mostrador de status de controle de tração. Freios ABS, controle
de tração comutável, ride-by-wire, 2 modos de pilotagem, embreagem com auxílio de torque, luz traseira em LED e
imobilizador.

DIMENSÕES E PESOS
Largura

800 mm

Altura sem
espelho

1025 mm

Altura do
Assento

690 mm

Distância entre
eixos

1510 mm

Inclinação

25,8º

Trail

87,9 mm

Peso seco

228kg

Capacidade do
tanque

9l

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Consumo de
combustível **

4,1 l/100 km

CO2 Figures **

Padrão EURO 4: 98 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.

2018 BONNEVILLE BOBBER

ACCESSORIES
We are obsessed with creating the best
motorcycles in the world. Ones that bring
the best out of every single rider. And the
only person that can improve on what we
do, is you. That’s why we have created an
extensive range of accessories for you to
fine tune your bike to suit your ride. From
styling to performance, luggage to
protection, you’ll find our complete range
within the Accessories Catalogue. You
can even see how your accessories
change the look of your bike by using our
industry-leading configurator. Whichever
you choose, all Triumph Accessories are
developed in conjunction with the bike
itself. They go through a full testing and
development process to ensure the
highest levels of quality, reliability and
safety.

CLOTHING
Our desire to get the most out of every
ride applies as much to our clothing as it
does to our bikes. Every piece of Triumph
clothing is designed to play a part with
technical innovations in materials and
design, focusing on style, safety and
comfort. Designed and tested by people
that ride to deliver a perfect fit.
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