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FIEIZ,EN IN DE
VEFIGiELIJKINGSTEST ZWAFIE TOERMOTOFEN

Met drie zeer comfortabele toerbuÍfels in febru'
ari onderweg in de schilderachtige uitlopers van

- de Pyreneeën: een ware droom. Gezegend met de

" perfecte uitrusting op twee wielen, elektronisch
instelbare vering en uiteenlopende' karakteris'
tieke motorblokken in de vorm van een twee',

t drie- en viercilinden Laat de kilometers maar
t ' kOmen! lTekst: Thomas schmiedêr; Foto's: Jacek Bilski, Georq Jelicic (1), fabrikanten (3), TsR (2) I
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Het begon rnet een foto in het
Engelse blad Bike. Er was een motor op te
zien, die onder overhangende rotswanden
van bocht naar bocht slingerde. Rechts de

steile rotswand binnen handbereik, links de

muur die de afgrond begrenst. "Dit is één
van de beste gebieden om motor te rijden in
Europa", schreven onze Engelse collega's,
"met een buitengewoon landschap, geweldige

bochten en lege wegen."
Ze overdreven niet. De Gorges de Galamus
bijvoorbeeld is een etteliike honderden
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EIMW FrleOOFrT
TFIIUMPH TFIGIPHY 1aOOSE
YAMAHA FJFI 13OOAE

meters diepe en ongeveer één kilometer
lange kloof. Verbazing gegarandeerd. Deze
diep ingekerfde, zeer nauwe noord-zuidpas-
sage is door het wilde water van de turquoise
Agly-rivier uit de rotsen gesleten.
Wanneer we naar het zuiden kijken, worden
we vanaf het hoofdgebergte begroet door
de besneeuwde top van de Pic du Canigou,
2.784 meter hoog. Een prachtig stukje Aarde
als waardig decor voor onze drie zware
toermotoren uit de elite-klasse. De Triumph
Trophy SE, een machine met een soortgelijk

concept als de BMW Rï maar dan met de
bewierookte en voor Triumph karakteristieke
driecilinder aan boord. Een machine ook, die
een verpletterende entree maakte door onder
meer de vorige generatie R12OORT in een
directe conf rontatie te verslaan (zie MotoPlus
1/2013). Nu zoekt de nieuwe vloeistofgekoelde
RT-boxer revanche. Yamaha's F.lRl3OO, inmid-
dels al een evergreen, stapt in de ring met
zijn heerlijke, sterke viercilinder. Hier in de
nieuwste AE-versie met elektrohydraulisch
instelbare vering. Dat laatste is in de rangen

van de toptoerders inmiddels standaard. Net
als cardanaandrijving, elektrisch verstelbare
ruiten en in hoogte verstelbare zadels. Hier
komen natuurlijk nog meer luxe zaken bij
als koffers, ABS en ride-by-wire voor het
eveneens nauwkeurig regelen van de cruise-
control en tractiecontrole. Plus omvangrijke
boordcomputers voor nuttige dan wel interes-
sante info onderweg. En de twee Europeanen
verwarmen tegen meerprijs ook nog je zit-
vlak. Het volledige verwenpakket dus (zie het
kader 'Uitrusting' op pagina 45). )
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De EIMW laat zijntraditionele
motorblok als enige goed zichtbaar buiten de
kuip steken. Na 91 jaar boxer-historie en 36
jaar RT-traditie zijn de cilinders en cilinder-
koppen nu voor het eerst vloeistofgekoeld.
Daarmee is de boxer thermisch beter te con-
troleren en kan er ook meer vermogen van
het blok worden gevraagd. Daarvoor zijn er
nu gunstiger lopende inlaatkanalen, waardoor
de gassen nu verticaal door de koppen stro-
men. ln combinatie met grote A 52 mm-gas-

klephuizen en een tot 12,5 : 1 verhoogde com-
pressieverhouding levert de boxer-twin nu
125 pk,15 meer dan het vorige luchtgekoelde
blok. Snorrend start de in Berlijn gebouwde
'vlakke twin', waarna de twee nokkenasket-
tingen, de tussenassen die de in totaal vier
nokkenassen aandrijven en de klepslepers in
de vierklepskoppen eniqe mechanische bijge-
luiden geven. Het brabbelende boxer-gebrom
uit de dikke uitlaat klinkt wat beschaafder
en meer gedempt dan bij de R12O0GS. Ten

opzichte van de standaard-GS kreeg de in
lengterichting geplaatste krukas 950 gram
meer vliegwielmassa en de rotor van de 540
watt-dynamo nog eens 25O gram. Wat je bij
stilstand al merkt: bij elke draai aan het elek-
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tronische gashendel kantelt het geheel eers
naar rechts en vervolgens terug naar links.
Een forse, vertrouwde 'ka-lonk' begeleidt he
inschakelen van de eerste versnelling. Dat
doen de Triumph en Yamaha ook. De Yamahi
viercilinder loopt sonoor, met een diep gelui
en volkomen gelijkmatig. Understatement al

teken van ware kracht.
De Triumph-driecilinder verhoogt het sta-
tionair toerental na de start - we stonden
blijkbaar toch langer van het uitzicht te
genieten dan we dachten - ettelijke seconde
tot liefst 2.5O0 toeren, als in de tijd van de
oude Kawasaki-chokes. De briesende 1.215cr
driepitter rochelt bij het weer zakken van he

toerental uit de driehoekige uitlaatdemper.
We vertrekken van de parkeerplaats en gaaÍ
genieten. De Triumph is werkelijk enorm,
een echte kolos bij duwen en manoeuvreren
Door het hoge zwaartepunt voelt hij bij het
rechtop zetten extreem zwaar aan. Eerst
wil hij bijna niet overeind, vervolgens lijkt
hij naar de andere kant om te willen vallen.



Oef,317 kilo is 35 kilo meer dan de van alle
accessoires voorziene Rï Oie net als zijn
voorganger 282 kilo weegt. Optisch doet de
Yamaha eleganter en compacter aan dan de
twee omvangrijkere Europeanen. Toch weegt
de FJR een stevige 306 kilo.
Reeds vanaf lage toerentallen trekken de drie
motoren er flink aan en je kunt heerlijk vroeg
opschakelen. Zeer licht, maar matig doseer-
baar is de BMw-koppeling te bedienen. Deze
zit nu aan de voorkant van het blok en draait
tegengesteld aan de krukas. Het zwaarst
gaat het koppelingshendel van de Yamaha.
De versnellingsbak van de Trophy werkt op
z'n Triumphs, dus wat grof. Bij het wegrijden
echter voelt de kolos aangenaam verrassend
goed aan. De dikzak gaat kaarsrecht van de
plek, zonder geslinger naar links of rechts.
De balans klopt.

De ElnitsiG! toerreus stuurt licht in en
blijft goedmoedig en voorspelbaar onder hel-
lingshoeken. De meest ingewikkelde bochten- >
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Kuip, Írame, vering,
boxer heeft duidelijk
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Sinds 2OOl heeft deze
AE-versie met 146 pk
tionele koppeling.

zadels, motorblok: alles is nieuw aan de RT. De 125 pk sterke
meer vliegwielwerking dan de standaard GS.

Zijn aÍmetingen en gewicht maken de 135 pk sterke driecilinder toerÍiets een imposante
versch'rjning. Ziin rii-, vêer- en zitcomÍort vormen sinds begin 2Ol3 de maatstaÍ.

---_.\---

Japanse viercilinder veel trouwe fans gemaakt. De huidige
combineert elektronisch instelbare vering met een Gonvên-
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combinaties bij Trévillach neemt de Trophy
behendig en precies, hij is echt heel precies

op zijn lijn te zetten. Elke stuurimpuls ver-
werkt hij absoluut direct en lineair, een-op-
een. Pas bij sportief sturen werkt het hogere
zwaartepunt wat vertragend.
De elastische driecilinder geeft daarbij zijn
vermoqen opvallend lineair af. Ziin bijna hori-
zontale koppelkromme zorgt voor een lineair,
qelijkmatig toenemend vermogen, maar het
voelt ook weinig spectaculair. Een voelbare
koppeltoename vanaf een kleine 5.000
toeren, zoals de twin en viercilinder hebben,
ontbeert deze Britse hooglander.
ln plaats daarvan schittert de triple met ziin
spontane gasrespons, het nagenoeg ontbre-
ken van lastwisselreacties en de geringste
cardanreacties. Daarbij nog de trillingsarme
motorloop helemaal tot aan het rode gebied,

maar zover hoef je in de praktijk echter nooit
door te trekken.
We passeren pittoreske rotsformaties en

bergketens, die soms aan Corsica, dan weer
aan Kroatië, vervolgens aan Schotland of
zelfs Zweden doen denken. Tussen al deze
rotsen door kun je heerlijk door de bochten
dansen. De F-,R1300 vraagt hiervoor overi-
gens wel nadrukkelijk kracht op de verstel-
bare stuurhelften. De elegante Yamaha is op

de stabiele Bridgestone BT-023 'E'-banden
geen wonder van wendbaarheid, eerder
wat stijf in de heupen. Hij vertoont ook wat
onderstuur. Of lichtvoetigere banden van
Conti of Metzeler zouden helpen? Misschien,
maar dan slijten de laaggeplaatste voet-
steunen nóg sneller door...

FJFI, dnie letteFEi, vier cilinders
en één missie: superieur en dynamisch toe-

ren. Het krachtige motorblok is een genot,

hij sleurt duidelijk het hardst. Als een goed-

moedige opa, die indien nodig ook kwaad
kan worden, met name in de S-modus. De

S van sportief of spannend, hoe je het wilt.
De T-modus daarentegen, voelt eerder traag
dan toeristisch aan. ln die stand moet je het
elektronische gashendel door een andere
karakteristiek voor hetzelfde vermogen

Les Gorbieres

HET TESTPAFIAtrIIJS
Voor toerrijders is de stad Prades in het
departement Pyrénées-Orientales in de

regio Languedoc-Roussillon een echte
droomlocatie. ln de 'Villa du Parc' bieden de

zelf motorrijdende Mireike en Oliver Zehner
een stijlvol onderdak en goede toertips.
Ook wij doen dit adres graag aan. Uitgere-
kend tijdens deze test waren zij echter met
vakantie en waren we genoodzaakt onze
intrek te nemen bij de buren. Dit eveneens
zeer sfeervolle familiehotel 'Castell Rose'

wordt gerund door vriendelijke, perfect
Engels sprekende eigenaars (zij FranEaise,

hij Zwitser). Prijs in de winterperiode voor
een eenpersoonskamer 75 euro per nacht.

verder opendraaien. Het voelt alsof je in de

vierde in plaats van de derde versnelling rijc
ln de S-modus heeft de aandrijf lijn door de

meer directe gasrespons wel iets meer last
van lastwisselreacties. Desondanks blijkt de

cardanaandrijving wel prima te functionerer
zonder aparte reactiestangen.
ln de S-modus lijkt de viercilinder ook iets
meer benzine te verbruiken. Een waarde val

Veel stijl en comfort tegen een heel
betaalbare prijs: Hotel Castell Rose
in Prades.
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Prachtige wegen in
een indrukwekkend
gebied, de kleine tveg'
getjes aan de voet
van de Pyreneeën met
fantastische uitzich'
ten vragen veel tiid.

Molitg-les-Bain Marquixanes

Prades

P Y r e n e e ë n

De Pyreneeën'passen
ziin gesloten wegens
sneeuw maar ook de
uitlopers komen al tot
duizend meter hoogte.

'O,Ríê, aêhter,grofid' .,

de Pic du Ganigou
12ilA4 meterl.
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Snelheidsmeter en toerenteller liggen ver uit elkaar achter spie'
gelend glas. Het heldere kleurenscherm heeft bergen informatie
paraat, het optionele navigatiesysteem is perfect geïntegreerd.

r:e\

Ronde klokken met dunne naalden en een dikke omranding. Ook
hier een multifunctioneel informatiemenu, dat tot aan de banden-
spanning toe weergeeft. Minder fraai: kabelbundels aan het stuur.

Duidelijke indeling met prima afleesbare toerenteller en digitale
snelheidsmeter. De boordcomputer heeft een eigen scherm rechts.
Praktische draaiknoppen voor de koplamphoogte.
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Goedhart Motoren o Europaweg ad,24l I NE Bodegraven ,, Telefoon: 0172 - 6

openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur . zaterdag 9.00 - 17.00

koopavonden: woensdag en donderdag 19.00 -2' .00 uuF * www.goedhartmot,
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Draaien en drukken: de multi'controller
stuurt de belangrijkste Íuncties inclusief
navigatie, met ie duim kun je alle knoppen
bereiken.

Een tikie Iomp: voor het bedienen van
belangriike Íuncties moet ie ie hand van
het stuur halen. De menustructuur van de
boordcomputer vraagt gewenning.

Op zich goedr maar de tuimelschakelaar van
de cruise-control neemt veel ruimte in, ter'
wijl een aparte knop voor de ruitverstelling
ontbreekt.

38 MOTOPLUS test + bech n iek
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Ook aan de noordoost'
kant van het-ho_oggeq
bergte, aan de Fransel-kant, ziin de Pyreneeh'-
Gatalaans. gn iteeds "' 
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weer kun je slechtsvel''' , ,

baasd ontzag hebbsn 
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voor de krachten en \i
' nukkee van de natuur. . ,

De Roc Gournut (onderl r r

,doet met enige Íantasie
Venken aan de kop van
èï" Tyrannosaurus Rex. ^I
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EOEDHART I5 EIVI PREMIUM DHLER
VAN KOFFERS EN AEE,Eí5OIRE'

VIIWW. E O E D HART MOTO R E N . N L

OOK EEOPEND ALí DE WINKEL EESLOTEN IS!

Goedhart Motoren " Europaweg ld,24l I NE Bodegraven . Telefoon: 0lr72 - 650 t

openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 18.00 uuF o zaterdag 8.30 - 17.00 uur

koopavonden: woensdag en donderdag 19.00 - 21.00 uuF o www.goedhartmotoreÍ
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cardanaandrijving links, de forse uitlaat'
demper rechts.

Soortgelijke constructie als bii de RT: mach'
tige cardantunnel als enkelziidige swingarm
met reactiestang.

De FJRI3OOAE is de vreemde eend in de

biit met zijn tweeziidige swingarm en twee
uitlaatdempers.

40 MOTOPLUS test + techniek
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De grootste cilinders en de kleinste totale
cilinderinhoud. Dikke O lOl mm zuigers
met procentueel de kortste slag. Strominq
van gassen nu van boven naar onder.

Doet Íors aan, dit Triumph'blok' dat ook
de Explorer'allroad aandriift. Balansas
voor de krukas, grote nokkenasketting'
tunnel.

Compacte viercilinder, hier de eerste vêÍ'
sie uit 2OOl. Tegenwoordig heeft de FJR
net als de RT en de Trophy elektronisch
bediende gaskleppen.

42 MOTOPLUS test + techniek
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Bouwwijze

lnjectie

Koppeling

Boring x slag

Gilinderinhoud

Gompressie

Max. vermogen

Max. koppel

ffi
Frame

VoorYork

Stuurdemper

Remmen v/a

Hulpsystemen

Ilielen

Banden

Banden in test

Wielbasis

BalhooÍdhoek

l{aloop

Veerweg v/a

Zithoogtel

Rijklaar gewicht volgetankt I

Laadvermogen I

Tankinhoud/reserve

0nderhoudsinterva llen

Prijs NL

Priis B

Priis testmotor NL

Topsnelheid*

Acceleratie

0 - 100 km/uur

0 . 140 km/uur

0 - 200 km/uur

Acceleratie in zes

60 ' 100 km/uur

100 ' 140 km/uur

140 . 180 km/uur

IníTríT[ÍÍlt
Secundair

Theoretische actieradius

tweeci I inder-boxermotor

2x0 52 mm

natte multiplaat (anti-hop)

101,0 x 73,0 mm

1.170 cc

12,5:1

92 kW (125 pk)

bij 7.750 tpm

125 Nm bij 6.500 tpm

dragend motorblok

Telelever, 0 37 mm-poten

ja

0 3201276 mm

ABS, tractiecontrole

3.50 x 17; 5.50 x,17

120 17 0 ZR17 ; 1 80/55 zR17

Michelin Pilot Road 4 GT

1.485 mm

63,60

116 mm

120fi36 mm

800/820 mm

282k9

213 kg

25,014,0 |

10.000 km

e 19.400,-

9fl.490,-

e 23.841,-2

225 km/uur

3,4 sec

5,8 sec

13,4 sec

3,9 sec

4,2 sec

5,4 sec

1 op 20,4

510 km

drieci li nder-lijnmotor

3x046mm

natte multiplaat

85,0 x 71,4 mm

1.215 cc

11,0 : 1

99 kw (135 pk)

bij 8.900 tpm

120 Nm bij 6.450 tpm

aluminium brugframe

upside-down telescoop,

043mm

0 3?01?82 mm

ABS, tractiecontrole

3.50 x 17; 6.00 x 17

120 17 0 7R17 ; 190 I 55 Z R17

Pirelli Angel ST, voor'A'

1.542 mm

63,00

119 mm

12ï120 nn

820/835 mm

317 kg

237 kg

?6,014,01

16.000 km

e 20.590,-

c 18.790,-

c 21.187,- 3

222knluur

4,0 sec

6,6 sec

14,7 sec

5,2 sec

5,5 sec

7,7 sec

1 op 18,9

491 km

viercilinder-lijnmol

4x0 42 mm

natte multiplaat

79,0 x 66,2 mm

1.298 cc

10,8 : 1

107,5 k\lJ (146 pk)

bij 8.000 tpm

138 Nm bij 7.000 tt

aluminium brugfra

upside-down teles

048mm

0 3201282 mm

ABS, tractiecontro

3.50 x 17; 5.50 x 1l

120170 ZR17; 180/:

Bridgestone BT-02

1.515 mm

64,0"

109 mm

135/125 mm

795/815 mm

306 kg

198 kq

25,015,51

10.000 km

c 21.499,-

c 18.990,-

c 21.499,-

245 km/uur

3,2 sec

5,6 sec

12,2 sec

4,7 sec

4,6 sec

5,5 sec

1 op 16,9

423 km

*Íabrieksopgare;' Motoplus.metingen; 2 lncl. ComÍort-paktet, TouÍing-pakket, Dynamic-pakket ên audiosysteem;3 lncl. bagageÍek, vêrwarmde handvatten en toerr
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.ï_ 100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1r

Motortoerental x 1.000 tpm

ln het bU toerrijders belangrijke gebied tot 5.OOO toeren liggen de vermogenskrommen
dicht bij elkaar. Oké, onder de 3.OOO toeren komt de FJR er relatief bescheiden in, maar
rond 3.500 heeft hij al een Ílinke koppelbult. ln de tweede helft van het toerenbereik
maakt hij echter nadrukkelijk gebruik van zijn extra cc's en cilinders. Een heerlijk blok!
Dat geldt ook voor de nieuwe Rï ondanks identieke waarden voor boring en slag (en dus
ook cilinderinhoud) in vergelijking met zijn voorgangeI is de nieuwe vloeistofgekoelde
boxer over de hele linie sterker. Als enige van dit trio haalt hij zijn fabrieksopgave, over-
treft die zelts. Zo houdt de Beierse tweecilinder de iets grotere Triumph triple tot 7.800
toeren achter zich. De driecilinder heeft een heel vloeiende koppelkromme en geeft zijn
vermogen lineair af, zonder pieken en dalen, maar ook zonder spektakel.

I Vermogen aan de lÍukis, metingen op een Dynojet z5o.veÍmogensmeetbank, gêcorrigeeÍd naar ECE 95n/tc, maxinale afwiiking +/- 5%.

VEFIGiELIJ}<INGISTEST

uit. Dat zorgt op hobbelige wegen voor een
onrustig rijgedÍêg, waarbij je af en toe uit
het zadel wordt gewipt. De beter gedempte
upside-down voorvork spreekt in vergelijkinq
duidelijk beter gecontroleerd aan.

SlechËs 19CI kilo mag jeop
de FJR laden, dê Trophy daarentegen heeft
een laadvermogen van een royale 237 kilo,
terwijl de RT daar met 213 ergens tussenin
zit. Het veersysteem van de RT past bij zware
belading ook nog de veerconstante aan, dus
de veer zelf wordt harder (iets wat de FJR

voorheen met een tilee-standen hendeltje
deed). De dempingsinstelling 'hard'op de
RT is alleen bruikbaar op supervlak asfalt.
De stuurdemper veroorzaakt bij lage snel-
heden tot 5O km/uur een minimale wiebel- of
slingerneiging. ln de aanvankelijke ochtend-
kou heeft de BMW-vering ook een paar
kilometer nodig voordat de dempingsolie wat
gemakkelijker stroomt en alles echt soepel
aanspreekt.
Qua veercomfort zet de Triumph nog steeds
de maatstaf. Sensationeel fijngevoelig filtert
zijn WP-vering zelfs diepe gaten wê9, absor-
beert hobbels en strijkt zelfs onder hellings-
toek kapotgevroren wegdek glad. De Britse
draagstoel is als het ware de S-klasse op
twee wielen. Zelfs met duopassagier rijdt hij
bijzonder goed uitgebalanceerd en neutraal,
geeft ook veel vertrouwen. Op het grote, luxe
zitmeubel voelt een passagier zich daar-
bij heerlijk qeborgen. En ook voorop is het
zitcomfort van absolute klasse. Het hoge en
brede stuur, dat ver naar je toe komt, geeft in
combinatie met de behoorlijk ver naar voren
geplaatste voetsteunen een tamelijk passieve
zithouding. En je zit best hoog; ter verqelij-
king: de laagste stand van het Triumph-zadel
is gelijk aan de hoogste van de RT en FJR.

Desondanks heb je op de Yamaha de langste
benen nodig, doordat het zadel achter de
brede tank niet zo smal toeloopt als op de RT

en Trophy. In elk geval biedt de FJR dankzij
zijn kleinere kuip wel de meeste ruimte voor
lange onderdanen. Het lage en tamelijk harde
duozadelishetgemakkelijkstte,beklimmen'.>
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ZW A.rl.E TOEFIMOTOREN VEFIGiELIJKINGISiTEST

De bemanning van de BMW RT zit vooral
actief en comfortabel. Het enorme RT-

windscherm met zijn grote stelbereik wordt
nog overtroffen door de optionele ruit op
de Triumph. ln de hoogste stand heerst er
achter deze twee een zalige rust, je kunt dan
zelfs probleemloos met open vizier rijden.
Waarbij je dan weer optimaal kunt genieten
van de audio-installaties met USB-aanslui-
ting. Tegen (een fikse) meerprijs, maar beter
klinkend op de BMW, standaard aanwezig en
met betere radio-ontvangst op de Triumph.

trle FJFI rnoet hien passen, hij is
geen tweewielig muziekcafé. De veel kleinere
ruit geeft ook minder bescherming. ln de
hoogste stand danst bij open vizier de bril
op je neus, in de laagste stand zit je vanaf
je schouders echter in een redelijk rustige
luchtstroom. De verstelling van de ruit zit nu
verwerkt in het menu van de boordcompute[
dus zonder eigen schakelaar. Niet handig. Wel
heeft de Yamaha de best bruikbare spiegels
en ook naar voren toe het minst begrensde
blikveld.
We gaan weer richting de hemel, waar een
kudde robuust soort koeien het zout van het
gegroefde asfalt likt. Hier moet je op je hoede
zijn. Net als op de Trophy worden op de FJR

twee van de vier remzuigers rechtsvoor
door het rempedaal bediend. Het remhendel
van de FJR bedient de overige zes zuigers,
met een prima doseerbaarheid. Al remmend
wil de Yamaha echter nauwelijks insturen.
Soepeler verloopt het wanneer je alleen de
voetrem bedient, dus vóór slechts lichtjes
mee remt. Daarbij is het afregelen van het
ABS de op één na grootste motorfabrikant
ter wereld onwaardig. Nota bene op hun toer-
vlaggenschip. Je voelt duidelijk de regelpul-
sen in het hendel, dat teruggedrukt wordt.
Bovendien neemt het ABS ook irritant lang
de remdruk weg. Het gevolg is dat de BMW

f'Tf{TfrfrFÍjl
Gemiddeld/actueel verbruik

Gemiddelde snelheid

Tireede dagteller

Buitentemperatuur

Koelvloeistof temperatuur

Uersnellingsindicator

B en z i n e meter/t rid kl o k

Actieradius/riitiid

Boordspanning in Volt

0liepeilcontrole

Elektronisch Yerstelbare vering

Verschillende motormappings

ffiIr'ÍÍf'TÍÍf
Ruit verstelbaar in schuinstand/hoogte

Verstelbare zithoogte

Verstelbaar stuur

UerstelbiiÍ Íêm./koppelingshendel

Toerruit

rficrrdTi
Bagagehaken

Gentrale vergrendeling

Kofferset incl. rek

Kofferbreedte

Gewicht per koÍfer t/R
Kofferinhoud L/R

TopkoÍÍer incl. rek

Binnentassen (set)

lnhoud topkofÍer

Tanktas

Eénsleutelsysteem

Bagagerek

Bergvak in de kuip

UItr!trIM
Verwarmde handYatten

Zadelverwarming U/A

Gruise.control

0uickshifter

Navigatiesysteem

Middenbok

Startblokkering

Koplamphoogteverstelling

l2V-contact

RVS uitlaatsysteem

Enkelzijdige swingarm

Tankinhoud/reserve

.r.* Audiosysteem/USB en iPod'aansluiting

Alarmlichten

Dagverlichting

Tract i eco nt role/u it sch a ke I ba a r
ABS/uitschakelbaar

Elektr. bandenspanningscontrole

Haakse Yentielen

Stuurdemper

olo
o

o

o

balkjes

o

o (balkjes)/o

olo
o

dashboard/peilglas

o (€ 897,-) 2

o (2 stuks; derde3)

olo
o (2 standen)

olo
o (€ 285,-)

o (€ 419,-)l

o

900 mm

6,915,7 kg

3737 liter

c762,- I 8925,-

o (€ 187,20)

49 liter
o (€ 230,-)

o (centrale vergrendeling) I

o

o (2 stuks)

o (5 standen)

o (C247,- I C238,-)

o

o (€ 461,-)3

o (€ 693,-)

o

o

hendel,3 standen

o (1 stuks; tweede:
c 27,50)

o (verchroomd g 123,-)r

o

zsl4 t

o/o (€ 1.192,-)

o

o (€ 337,-) 3

olo
ol-

o (€,247,-)1

o

o

olo
o

o

o

balkjes

o

o (balkjes)/o

olc
o (symbool)

peilglas

o

olo
o (2 standen)

olo
o (E 269,-)

:
o

990 mm

7,016,9 kg

28129liter

c 587,-

o (€ 55,-)

55 liter
o (€ 199,-)

o

o

o (1 stuks)

o (C 199,-; 2 standen)

o (C 349,' I C299,-)

:

o

o

elektrisch

o (3 stuks)

o

o

26141

olo

ol_o

o

o
o Celsius

o

o (balkjes)/o

ol_o

peilglas

o

o (2 stuks)

clo
o (2 standen)

o (3 standen)

olo
o (€ 236,49)

o

920 mm

5,3/5,3 kg

39/39 liter

c 505,25

o (€ 92,-)

39 liter

o (€ 130,99)

o

o

o (1 stuks)

o (10 standen)

a

mechanisch

o (l stuks; tweede:
c 44,75)

o

2515,51

o

o

clo
ol-

I'Ëo

o

r%

I
o

olo
ol-
o

:

a = standaard; o = optioneel; (-) = niet beschiftbaaÍ

'lnbeorepên in Comfort-pakfiet (€ 9'10,-): vêrchmomde uitlaatdemper, centrale verqrendeling met alarminstallatie, lzv'conlact.
,lnbeqrepen in TouÍing-pakket (€ 1.499,J: Dynamic-EsA (elekhonisch geÍeqelde verinq), navigatie-vmrbereiding, cruise'control, verwarmde zadels.
3lnbegrepen in Dynamic-pakket (C 379,r: dagveíichting, Hill Start Control (enlcl in combinatie met pakket mogeliil), rijmodi Pro (enkel in combinatie mt pakket

mogeliih), quickshifter Prc.
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Prima: smalle taille, perÍecte
koÍfers en uitgekiende kuip.

Riant: meest comÍortabele zlt',
XXL- kuip, wichel roede'stuur.

AÍwijkend: smalle kofÍers' brede
tank en dito zadel, mede door
het viercilinderblok.
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GIELIJ}<INGISTEST

Doortrekken

Acceleratie
Topsnelheid

M otorka ra kterist iek
Aanspreken

Lastwissel
Draai'eigenschappen

Koppel i ng

Schakelen

Versnel I ingsbak-spatiëring

Starten
TOTAAL

RIJWIELGEDEETTE

Handelbaarheid
Stabiliteit in bochten

Stuurgedrag
Feedback

Mogelijke hellingshoek
Rechtuitstabiliteit

Veringafstelling voor
Veringafstelling achter

I nstelmogelijkheden rijwielgedeelte
Veercomfort

Rij-eigenschappen duo

TOTAAT

VEITIGHEID

Remwerking

Re mdose ring
Remmen met duo/fading

0prichten bij remmen

ABS werking
Stuurslaan

Grondspeling

TOTAAL

KOSTEN

Garantie
Verbruik (secundaire weg)

lnspectiekosten
0nderhoudskosten

TOTAAT

RAPPORTGIJFER PRIJS.
KWALITEITUERHOUDIl{G

De bullige EJR-viercilinder is dankzij de laats
update volledig bij de tijd en sleurt de zware

EJR hard vooruit. De BMl{-boxer is in zes ech
nog sterker, dankzij een kortere gearing. Dier

optionele quickshifter maakt op- en terugsch
kelen op bochtige wegen tot een waar feest.
je de koppeling toch nodig hebt: het hendel g

licht, maar de doseerbaarheid is niet optimai
Triumph is minder snel, maar loopt trillingsar
kent nauwelijks lastwisselreacties.

WINNAAR AANDRIJVING: YAMAHA

De Triumph wint op het bij toermotoren zeer
belangrijke onderdeel rijwielgedeelte. Hij is z
precies en onverstoorbaar stabiel in bochten.
vering is welhaast perfect afgesteld, zeer cor
fortabel. De zware Trophy is bovendien het m
onder de indruk van een duopassagier. De evr
eens stabiele en wendbaardere, bijna sportier
RT mist wat feedback. De FJR stuurt moeizaar

en zit snel aan de grond, maar gaat net als de

bijzonder goed rechtuit.
WI}II{AAR RIJWIETGEDEELTE: TRIUMPH

Dit zal BMW pijn doen, de Trophy biedt de pas

sagier een nóg betere plek, geeft met de toer
onnavolgbare windbescherming en heeft (net

als de FJR) een nóg betere koplamp. Alleen

de Triumph heeft bagagehaken en een enorm

laadvermogen, terwijl de Yamaha wat dat bett
juist krap bemeten is. De BMW heeft de kleins
draaicirkel en het laagste gewicht. De maximt
score bij het criterium 'uitrusting' is 30 punte

anders hadden met name de RT en Trophy hier

nóg meer punten behaald.

WIl{ilAAR PRAKTIJK: TRIUMPH

Veiligheid is traditioneel een sterk punt van BMV

met name dankzij de enorme grondspeling, gewt

dige remvertraging en het ideale gecombineerdt

remsysteem. Storend zijn het vage drukpunt in h

remhendel en het dansende achterwiel bij maxir

remmen. Het ABS van de FJR regelt grof af en in
tant is zijn oprichtneiging bij remmen in bochten

Wll{ilAAR VEItIGHEID: BMW

Wederom een, zij het nipte, overwinning voor
BMï{l door onder meer standaard mobiliteits-
garantie. Goed bij Triumph: voorbeeldige onde

houdsintervallen van liefst 16.000 kilometer.
Wll{l{AAR K0STEN: BMW

ïUINilAAR PRIJS.KWALITEIT'
VERHOUDING: TRIUMPH

lets minder punten dan de BMtt,
maar aangekleed ook beduidend
goedkoper!
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PRAKTIJK

Ergonomie rijder
Ergonomie passagier

Iiíindbescherming

Zicht
Lichtopbrengst

Uitrusting
Hanteerbaarheid

0pbergmogelijkheden

Maximale belading

Theoretische actieradius
Afwerking

TOTAAT
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