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Hondas AfricaTwin 

Adventure Sport 
En vigtig udvikling for Hondas AfricaTwin Adventure Sports: dens se-
værdigheder er nu indstillet mere fast end nogensinde på den fjerne 

horisont, som en behagelig, langvarig, eventyrmaskine.  
Motorkapaciteten øges, hvilket øger effekten og drejnings momentet 
med EURO5-overholdelse, mens vægten reduceres med hele 5 kg,  

samtidig kan delene fjernes, uden besvær.

Tekst: Kristian J. Fredenskov · Fotos: HONDA Media
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Det er over tre årtier, siden Honda XRV650 Africa  
Twin første rullede ind i Europa, og mens motor-
cyklen, der nu bærer sit navn - lanceret i 2016 som 
CRF1000L Africa Twin - var en helt ny motorcykel 
fra hjulene op, arvede den fuldstændigt essensen 
og ånden af det, der gjorde originalen så populær.

Det var balancen mellem kraft og vægt, der var 
kernen i den originale motorcykels appel, ligesom 
det var for den nye model. CRF1000L Africa Twin 
har med sin, atletiske udseende, en fornøjelig, brug-
bar motor og dygtige, komfortable chassis vist sig 
at være en ægte modern allrounder og har været  
ekstremt populær blandt verden spændende even-
tyrere, omkring pendlere i byen, weekend turister, 
og nærmest alle moto-interesseret.

Den stærke Dual Clutch
I 2018 så Africa Twin i både manuel transmission 
og Dual Clutch Transmission (DCT) form, modtage 
Throttle By Wire (TBW) kontrol plus 3 ridetilstande, 
udvidede Honda Selectable Torque Control (HSTC) 

muligheder samt udvikling af indtag og udstød-
ning til forbedret motor respons og lyd. Platfor-
men udvidede også: Africa Twin Adventure Sports 
med de samme opdateringer, men med forbedret 
vindbeskyttelse, og en større tank rækkevidde  og 
langtrække suspension - udvidede maskinen endnu 
længere ind i lagrange offroad-territorium.

Stærke afrikanske tvillinger
Baseret på en stærk europæisk (og global) efter-
spørgsel efter begge modeller, med over 87.000 
afrikanske tvillinger solgt over hele verden si-
den sin relancering i 2016, er 2020 indstillet til 
at være et vartegn år. Africa Twin propfyldt med 
en aggressiv, udføre lig kompakt stil og koncen-
treret offroad fokus. I mellemtiden er touringkom-
fort, tekno logien og allround-funktionen i den nye 
Africa Twin Adventure Sports forbedret markant 
med den ekstra mulighed for Showa Electronically 
Equipped Ride Adjustment (Showa EERA™). Begge 
modeller pakker mere kraft, i overens stemmelse 

med de første principper, der blev beskrevet, alle 
disse år siden. Den udvidede frontholde er designet 
til langhalten og tilbyder masser af vind- og vejr-
beskyttelse ganget med den justerbare skærm på 5 
niveauer. Africa Twin Adventure Sports deler nu sin 
sædehøjde med Africa Twin på omkring 85.87 mm  
(betydeligt nede fra 90.92 mm, som fra den forrige 
model i 2017).

Det betyder „Looket“
Halsafsnittet er slankere, og selve sædet er 40mm  
for lettere at nå jorden; dens form er også om-
hyggeligt kontureret for at give bedre bevægelse  
frem og tilbage. Sædeindstillinger med 82.58mm 
og 87.95mm, fås som tilbehør. Ridetrekanten er nu 
almindelig med Africa Twin selv, hvilket giver en 
opretstående kørestilling og behagelig kontrol. 

Store  „knogleskærme“ er den nye standard, lige-
som opvarmede greb og ACC-oplader. Ved at holde 
24,8L i tanken, tilbyder den et potentielt interval på 
over 500 km takket være en brændstof økonomi på 
4,8L/100 km (20,4 km/L, WMTC-tilstand). 

En stor motor pumpe beskyttelse, aluminium ind-
sats paneler og en aluminium bagerstete holder er 
inkluderet i specifikationen.

De nye dobbelte LED-forlygter kan virke som en 
bjælke og/eller for yderligere sikkerhed har tre-
hjulstrækning højre/venstre hjørnelys, der bruger 
hastighed og mager vinkel (kontrolleret af IMU) til 
automatisk at justere det oplyste område, når der 
bøjes. Daytime Running Lights (DRL) justeres også 
automatisk til den omgivende lysintensitet og giver 
et klart, meget synligt lys på alle gode tidspunkter.

Den udvidede frontholde er designet til langhal-
ten og tilbyder masser af vind- og vejrbeskyttelse 
ganget med den justerbare skærm på 5 niveauer. 

Africa Twin Adventure Sports deler nu sædehøj-
de med Africa Twin på 85.70 mm (betydeligt nede 
fra 90.20 mm fra den forrige model). Halsafsnittet er 
mere smalt, og selve sædet er ca. 40 mm  for lettere 
at nå jorden; dens form er også omhyggeligt kontu-
reret for at give lettere bevægelse frem og tilbage. 
Ridetrekanten er nu almindelig med Africa Twin 
selv, hvilket giver en mere opretstående kørestil-
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ling og behagelig kontrol. Store knogleskærme er 
standarden, ligesom opvarmede grebhåndtag og 
endda en ACC-oplader. Ved at holde 24,8L tilbyder 
brændstoftanken et potentielt interval inkluderet i 
specifikationen.

Tre driftsformer er tilgængelige. MT-tilstand gi-
ver fuld manuel kontrol, hvilket gør det muligt for 
rytteren at skifte med styreknapperne til styret, 
automatisk D-tilstand er ideel til by- og motorvejs 
kørsel, især til venstre håndet mennesker.

På et passende tidspunkt vender DCT problem-
frit tilbage til automatisk tilstand, afhængigt af 
gashåndtaget, køretøjets hastighed og gearposition.
DCT til Africa Twin er også fuldt udstyret til at 
fungere i et eventyrmiljø med offroad-funktiona-
litet forbedret med G-kontakten, der fås via TFT 
touch-skærmsdisplay. Aktivering af G-kontakten 
i en hvilken som helst køre tilstand forbedrer for-
nemmelsen for tilgængelig trækkraft og maskin-
styring ved at reducere mængden af koblingsslip 
under gearskift.

Det helt nye system, giver glæde  
hos mange forhandlere
Funktionaliten i det nye system, er kommet i form af 
„hældnings detektering“, ved hjælp af hvilket 
gearskifte mønstere  tilpasset afhængigt 
af hældningens kvalitet for at give fuld-
tændig optimal kontrol fornemmelse.

Noget helt igennem vidunderligt 
og spritnyt, er en funktion til  
Africa Twin‚ hedder officielt 
„DCT sys tem“ er det nye og 
såkaldte „hjørne sporing“, 
sjovt nok - når IMU-FRV i 
den helt nye motorcykel 
genkender, at den drejer 
rundt, mærker systemet 
helt af sig selv, via skifte-
programmet, for at opnå 
de bedste, naturligeste og 
blødeste overgange af gear-
skiftningen, for køreren. Det 
fungere helt igennem, det er 
simpelt og fantastisk. Dette er 
en MC, som alle vil have glæde af.

MOTOR

Type SOHC væskekølet 4-streks 8ventil parallel tvilling med
270° svejse og Unicam

Cylindervolumen 1084cc

Boring & slaglængde 92mm x 81.5mm

Kompressions forhold 10.1:1

Maks. Motorydelse 75 kW ved 7500 o/min

Maks. Drejningsmoment 105Nm ved 6250 o/min

Støjniveau 73dB

Oliekapacitet 4.8/4.3 (5.2/4.7 DCT)

ELEKTRISK SYSTEM

Starter Elektrisk

Batterikapacitet 12V6Ah Li Ion batteri (ca. 20 timer)

ACG-udgang 0,49 kW ved 5000 o/min

BRÆNDSTOFSYSTEM

Karbureringsudstyr PGM FI (Programmeret brændstofinjektion)

Brændstof tankkapacitet 24.8 L

CO2-udledning 112 g/km MT, 110 g/km DCT

Brændstofforbrug 4.9 L/100 km (20.4 km/L) MT - 4.8L/100k m (20.8 km/L) DCT

Helt tæt på
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ONLY THE BEST, FOR THE BEST

TRIUMPH DENMARK · Ribevej 28, 7100 Vejle · triumphmotorcycles.dk

ROCKET 3 TFC

HARLEY-DAVIDSONS 
satsning på el-motorcykel kører af sporet
Elektrisk motorcykel bliver ikke et guldæg for Harley-Davidson før problemer  

med opladning er fikset.
Tekst: Jens Christansen · Fotos: Harley-Davidson media

Den kendte motorcykelproducent Harley-Davidson 
måtte desværre afbryde produktionen og lever-
ancerne af dens elektriske motorcykel LiveWire. 

Det sker, fordi der er et problem med oplad ningen 
af motorcyklen. I årevis har Harley-Davidson kæm-
pet med at få fornyet deres aldrende kundegruppe, 
samtidig har USA‘s præsident, Donald Trump, for-
søgt at hænge selskabet ud for at f lytte arbejdsplad-
ser ud af USA.

I første halvår af 2019 faldt salget af motorcykler 
fra omkring 130.000 til 120.000 på de seks måne-
der. Oplader-systemet skal nu testes igen, og ifølge 

Harley-Davidson er de første resultater lovende, der 
er intet nyt om, hvornår produktionen genoptages.

LiveWire modellen har indtil videre kunne op-
lades i normale stikkontakter, men det tager om-
kring 10 timer for en fuld opladning.

Harley-Davidson arbejder på at få f lere oplad-
ningsstationer ud, da de skulle kunne oplade mo-
dellen på blot en time. Der er også tale om, at Harley 
Davidson ønsker at komme helt op på 235 km pr. 
opladning, i deres næste forsøg på en udlukkende 
elektrisk motorcykel. Hvornår den endelig bliver 
annonceret, er alle en gåde.
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At drømme stort
Triumphs nye Tiger 900 er designet til at sætte en ny kategori 

benchmark, for maksimalt eventyr i hver tur, og transformeres 
fuldstændigt med en ny og mere responsiv 900cc trippelmotor

Tekst: Luna F. Karlsen · Fotos: Triumph-media

Triumph Tiger har en utrolig rig 
historie med en  blodgrænse  af  
fede dedikerede off-road model-
ler, der spænder over de sidste 80 
år. Fra 1936 med de første „Tiger 
konkurrencer“ hvor iger-navn-
Tiger-navnet, har spillet en be-
tydelig rolle i etablering af ad-
venture kategorien.

I Danmark har vi altid væ-
ret ret glade for Triumph, - ser 
vi tilbage i tiden, til omkring 
året 2010, havde Triumph en ret  
god og stabil posi tion inden for  
„adventure“ kategorien i vores 

lille Danmark, de f leste MC-ejere, 
havde en Triumph.

Under de mange, grundige, og 
ufleksible udviklings program-
merne for den nye model, gav  
„Tiger Tramontana“ seerne på 
det voldsomme Pan-Africa-rally 
et meget tidligt antydning af den 
nye Tiger 900‘s aggressive nye 
styling og stilhed.

Det store spørgsmål: Rally 
2019 eller Rally Pro 2020?
Op til 5 kg lettere end den for-
rige generations model leverer 

den nye generation af 900-seri-
en den mest kommanderende og 
smi dige Tiger  ride nogensinde. 

Den nye ståltralisramme
Den er ikke blot kun lysere, men 
den har nu også en modulop-
bygget konstruktion ved bager-
ste underramme af aluminium 
og bolt-on-pillebøjler, der lever 
op til den mest „Adventure“   op-
stilling nogensinde til terræn 
fokuseret kørsel og motorcykler.

Det er en meget høj specifi ka-
tion af suspension på tiger 900,

TEST AF MC
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Sædet er 11 mm, hvor  
styret er 10 mm tættere, hvilket 
giver en meget bedre kørestilling, 
til de lange ture

hvor der er nogle komponenter, 
som altid skal være i en motor-
cykel, de bliver faktisk kaldt for 
„Showa-komponenter“, og de er 
nemlig skræddersyet til at levere 
den helt rigtige form i motoren.

 Den helt ultimative kapa citet 
til de meget særlige benchmark-
indstillinger, til de nye „mellem-
vægt eventyrcykler“.

For netop at opnå den maksi-
male komfort med rytteren, har 
denne GT Pro-model elektronisk 
justerbar ophæng, hvilket gør 
det muligt for rytteren at jus-
tere det bagerste forbelastning 
og dæmpnings indstillinger via 
en komplet dedikeret menu i 
et TFT-instrument. Ryttere kan 
nu vælge mellem ni niveauer af 
dæmpnings kontrol, der spænder 
fra komfort (blød este) til sport 
(hårdeste) og fire indstillinger 
forudindlæst. Det betyder at ryt-
teren har nem og hurtig adgang 
til at kontroller komforten.

En helt ny aggressiv attitude og 
stil, en mere kraftfuld 900cc trip-
pelmotor, avanceret teknologi og 
en utrolig standard af specifika-
tioner leverer et nyt benchmark 
inden for eventyrmotorcykler.

De nye modeller
Mange af de nye modeller i 900 
serien har nu den kategori før-
ende „Brembo Stylemar“ brem-
ser, for netop at opnå overlegen 
stoppekraft. Disse er lette, kom-
pakte, omhyggeligt formede og 
højtydende målere, med redu-
ceret volumen omkring stemp-
ler og bremseklodser, i hvilket 
reducerer det indre rum, der er 
optaget af bremsevæske, hvilket 
giver en bedre og øjeblikkelig 
skarp bremserespons i MC. 

Den forøget luftstrøm ved om-
kring bremse klodderne hjælper 
også målene til at køle hurtigere 
- denne nye kombination af en 
letvægts modulær ramme, ny 

motor som er en letvægtsmotor, 
højspecifik ophæng og premium 
„Brembo-bremser„ kan levere en 
trinvis ændring i smidighed og 
kapacitet, hvilket sikrer enestå-
ende håndtering i alle scenarier, 
både gode og dårlige.

Kørsel til lange rejser er klart 
forbedret i den nye Tiger 900 
serie, med en ny større 20 liters 
brændstoftank og ny justerbar 
skærm, der leverer en overlegen 
vindbeskyttelse med en meget 
let, samt elegant enhåndsinds-
tilling. Derfor er den nye sæde-

bredden en del smallere, og 
styret er 10 mm tættere, hvilket 
giver en mere behagelig opret-
stående kørestilling og et større 
niveau af kørestyring, når det er 
statisk og på farten. Derudover 
har hver model en dedikeret og 
unik fodstøtteposition, der pas-
ser til den forventede kørestil.

Massevis af tilbehør
En række over 65 ægte Triumph 
tilbehør er tilgængelige til de nye 
Tiger 900-modeller, alle designet 
sammen med selve cyklerne for 

at sikre problemfri integration 
og de mere eller mindre samme 
krævende standarder for pro-
duktionskvalitet og finish. 

Der er to nye bagageområder, 
der er oprettet i samarbejde med 
Givi - Trekker-sideåbningskam-
meret med 52 liters dobbelthjelm 
topkasse, og en Expedition top-
åbningskasserne med en match-
ende 42 liters topkasse. Der er 
desuden tilbehør til ekstra kom-
fort, beskyttelse, kapacitet, stil, 
sikkerhed og der er rigeligt af 
mere udstyr i modellen.

To nye inspirationssæt leverer 
en komplet pakke tilbehør desig-
net til forskellige ridebehov, som 
kan bruges som inspiration for 
ryttere til at skabe deres egen 
perfekte cykel.

En fuldt ud belastet 
Trekker-model
Tiger 900-serien er dog ikke blot 
kompakt, men den har en endnu 
større turner ingsevne med den 
Trekker pannierne med den ny-
este pulver lakering, og et spirt 
nyt monteringssæt som er af stål, 

TEST AF MC
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så kan Trekkeren sikre kører en 
behagelig køresel via dens me-
get nye og komfortable ryglæn, 
det glidende vognkit, tankpude , 
modul opsætnings, så er mulig-
hederne nærmest uendelige.

Alternativt så viser den nye 
„Expedition“  os, at rent faktisk 
det mere åbne og fede off-road  
fokuserede tilbehør, der er til-
gængeligt med et komplet „Expe-
dition“ skærme og monterings-
sæt i rustfrit stål, og 40 liters 
rullepose.

Der høre også beskyttelsesæt 
med til forlygterne på din MC, 
gaffelbeskyttere, ikke dem man 
spiser med godt nok, ellers er der 
radiator afskærmning, øverste 
motorstænger og LED tågelygter.

Gør den nye Tiger 900 endnu 
mere tilgængelig for f lere MC 
ejere, har mid- og top model lerne 

har nemlig et „forhandler fit“ 
A2(kespir) licensoverholdelses-
sæt tilgængeligt, der indeholder 
et dedikeret APS twist greb og 
motorlydspænd.

En helt ny aggressiv styling, 
omdesignet karosseri i en min-
dre skala, og med reviderede 
finish og renere linjer giver den 
nye Tiger 900 en mere markant 
og dominer ende motorcykel.

Ved Tiger 900, så ligger den 
nye motor, faktisk inden i den  
solide ståltralisramme, som gi-
ver helt enorm god beskyttelse 
til motoren, samt giver den god 
nedkølingsmuligheder.

Triumphs indtræden i cross-
over segmentet indeholder nu en 
opgraderet 888cc inline triple, 
men forskydningen blev forøget 
ved at forøge boringen fra 74 til 
78 mm, mens størrelsen af blok-

ken forblev uændret, et resultat 
opnået ved at smelte tønderne.

Tiger 900 GT fås også i en dedi-
keret Low Ride Højde-variant, 
som er 50 mm lavere end stan-
dard GT-modellen, opnået ved 
hjælp af en dedikeret ophængs-
sæt og lavere sæde. Varianten 
har et komplet indbygget sæde-
højdejustering system på 20 mm.

Triumph har redesignet den 
nye Tiger 900 fra bunden af. 
Designet kanaliserer Triumphs 
klassiske britiske Adventure sty-
ling kombineret med en mere 
moderne, lysende silhuet og en 
del slankere forlygtslynge. Disse 
fede opdateringer blev inspire-
ret af Rodolfo Frascolis Triumph 
Tiger Tramontana-koncept, byg-
get til Panafrica Rally.

TEST AF MC
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Vores servicere består bl.a. af

 ▶ Reparationer

 ▶ Reservedele

 ▶ Udstyr

 ▶ Låne-motorcykel/bil

 ▶ Og meget mere

Karlsens MOTO&AUTOS ApS 
Nølevej 45, 7200 Tofterup

Tlf. 70 64 52 05 · karlsensmotoautos.dk

Fremtidens motorcykler 
kommer fra BMW
Ordene faldt i forbindelse med, at BMW i tirsdags 
i en gammel f lyhangar i Californien præsen terede  
verdenspressen for sin nye konceptmotorcykel, 
Motor rad Vision Next 100.

Det skulle være motorcyklens „selvbalancerende 
system“ kombineret med en særlig brille til føreren, 
der skanner omgivelserne for potentielle farer, der 
sikrer den ufarlige køretur. Maskinen skulle fak-
tisk blive så sikker, at den gør motorcykelhjelmen 
overflødig (men lad os nu se, om færdselspolitiet 
er enig i dette).

Motorcyklen er skabt med inspiration i den tre-
kantede form fra BMW R32, der blev designet i 1932.

Den store flugt
„BMW Motorrad VISION NEXT 100“ udtrykker BMW 
Groups vision om at cykle i en tilsluttet verden - en 
analog oplevelse i en digital tidsalder. Motorcykling 
handler om at f lygte fra hverdagen: i det øjeblik, du 

kører rundt på din cykel, er du helt fri. Din motor-
cykel er den store f lugt“, siger Edgar Heinrich, 
designchef hos BMW Motorrad, der beskriver de 
grundlæggende principper, der ligger til grund for 
hans brand Vision Vehicle.

Acceleration, vind og natur som i kontakt med 
den omgivende verden og nyder hvert øjeblik. BMW 
Motorrad VISION NEXT 100s design, repræsenterer 
essensen af motorcyklen: den perfekte syntese mel-
lem menneske og maskine.

Et klassisk ikon genopfundet
Den sorte rammetrekant i BMW Motorrad VISION 
NEXT 100 er en bevidst henvisning til den første 
nogensinde BMW-motorcykel, R32, lavet i 1923. 
På visioncyklen er den imidlertid blevet fortolket 
til at danne en funktionel skulptur, der forbinder 
for og bag hjul med en dynamisk fejning. Lejer og 
samlinger er intetsteds at se; i stedet vises rammen 

som en enkelt, integreret helhed. Set fra siden giver 
rammen af BMW Motorrad VISION NÆSTE 100 det 
karakteren af en nøgen cykel, med ergonomi der 
matcher og et sæde i roadster-position. Det smarte 
arrangement af overflader beskytter rytteren mod 
vind og vejr lige så effektivt som en fuld kappe.

Set fra siden giver rammen af BMW Motorrad 
VISION NÆSTE 100 det karakteren af en naked MC, 
med ergonomi der matcher og et sæde i roadster -
position. Rammens overflade er dækket af matsort 
tekstil, dets silkeagtige glans og fine linjer frem-
hæver de karakteristiske former og repræsente-
rer en moderne genfortolkning af denne klassiske 
BMW-detalje. BMW-logoet vises optimalt på den 
mørke ramme.

Den digitale ledsager fungerer i baggrunden og 
griber altid ind, når det kræves eller ønskes. „Det 
var vigtigt for os, at den analoge rideoplevelse for-
blev uforstyrret. Display- og betjeningskonceptet 
fungerer så diskret, at det skaber en naturlig og 
velkendt bevægelse“.
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Er fremtidens motorsport

Elektrisk?
Tekst: Luna F. Karlsen · Fotos: RideCake

Kalk-serien er den første blandt en række modeller, 
der kommer. Fokus her har været off-road præsta-
tion og innovation. Turen er stærkt påvirket af DH 
og Enduro MTB‘er, hvad angår geometri, ophæng, 
holdning, komponenter og håndtering. Da der ikke 
var noget fra hylden, der understøtter kategorien, 
måtte hver enkelt komponent udvikles fra et tomt 
ark for at understøtte det tilsigtede niveau for kvali-
tet og holdbarhed.

Størrelse, geometri og konstruktion af aksler, nav, 
fælge, cockpit og ophæng samt bygning og tilpas-
ning af de forskellige dele af drivhjulet sammen 
med udvikling af et helt nyt chassis; har ført til 
adskillige patenterede patenter, der udgør den nye 
kategori. Kalk INK SL og dets off-road-orienterede 

søskende, Kalk INK, stammer fra den spilskiftende 
Kalk OR-platform, som debuterede i 2018. 

Alle fire modeller i Kalk-linjen (Kalk OR, Kalk&, 
Kalk INK og Kalk INK SL) anvender den samme 
kraftige drivtrain, batteri og robust 6061 alumi-
niumsramme/svingarm udviklet til den ydeevne-
orienterede Kalk OR og den nye street-legal model, 
Kalk&, som udkommer til næste sommer.

Årsagen bag navnet 
Navnet Kalk for CAKEs første model og platform har 
sin grund på grund af Kalksten eller kalksten, der er 
bjerggrunden på øen Gotland. Gotlandsgrund var 
for det meste sammensat af korallrev, skabt i det 
tropiske hav for fire hundrede millioner år siden.

Den kontinentale drift, tog Gotland på en tur fra 
det tropiske farvande, lavede et par sving og place-
rede det i Østersøen, hvor resten af omgivelserne 
for det meste er udelukkende granit. 

Den hvide kalksten giver Gotland et specielt lys 
og f lyvning, som er unik. Og den samme hvide 
kalksten er det, vi bruger og vil bruge til CAKE-spor, 
det er perfekt til at bygge spring, kurver, banker 
og ruller. Tilsæt lidt vand, og det bliver smukt fast.

Indstillet til at producere flere 
el-bikes og el-motorcykler
Mens CAKEs originale elektriske dirkbike blev 
kendt som Kalk OR, vil deres nye elektriske motor-
cykel blive kendt som Kalk&. Det er sandsynligvis, 
at det er udtalt „Kalk and“. Kalk& deler et meget 
lignende off-roadinspireret design til den originale 
Kalk OR-elektriske dirtbike. 

CAKEs grundlægger og CEO Stefan Ytterborn, si-
ger det efter design: „Udforsk & pendler, trail & gade, 
ren & lydløs“. Fordelene ved den dobbelte anven-
delighed, der kombinerer bæredygtig og effektiv 
pendling med efterforskning på land, er uendelige.

At bringe en højtydende, elektrisk terrængående 
cykel på markedet og gøre den gade lovlig, er et 
vigtigt skridt for os hos CAKE, der inspirerer folk 
til nulemission, kombinerer ansvar og spænding. 

Det er det perfekte pendlerværktøj, mens ser-
verer sine brugere med spænding og sjov, i week-
ender og ferier. Når man sammenligner Kalk&  
med dens off-road forgænger, vil ørnøyde læsere 
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få øje på et par vigtige tilføjelser. Fotos frigivet af 
CAKE viser Kalk& sportsspejlebeslagene, en num-
merpladeholder og mindre små blinklys. Alle vig-
tige skridt hen imod DOT og ECE-homologation for 
USA og Europa.

Det næste elektriske skridt
CAKE annoncerede i dag tilføjelsen af Kalk INK SL 
til dens ekspanderende line up af off-road elektriske 
motorcykler. Kalk INK SL er bygget til at være en 
hurtig, problemfri elektrisk motorcykel, der er lige 
så i stand til frit ridning, når den glider rundt på 
asfalterede veje i bymæssige omgivelser. Som en 
fuldt gade-lovlig el-motorcykel er Kalk INK SL det 
ideelle valg for ryttere, der ønsker at udforske både 
på og uden for landevej.

„Vi er indstillet på at være i stand til at ud vide 
den bymæssige CAKE-tilstedeværelse med den nye 
Kalk INK SL, der kombinerer fremragende terræn-
nydelse med effektive pendleregenskaber.

Denne cykel stammer fra den kompromisløse 
og superlys Kalk &, men bruger komponenter, 
hjul og affjedring, der er lidt mere stive, 
hvilket betyder, at det er let at vedligeholde 
og nem at bruge“ siger grundlægger og  
den administrerende direktør af CAKE,  
Stefan Ytterborn. 

Endnu en „street-legal“ model
Med lanceringen af Kalk INK SL introdu-
cerer vi den fjerde model af street- legal 
CAKE-bikes ved siden af Kalk& og for nylig 
udsendte Ösa+ og Ösa Lite. Hver af disse 
modeller kombinerer spænding med ansvar 
for at inspirere til en vending mod nulemis-
sioner, hvad enten det drejer sig om. 

CAKE videresælger for kr. 78.232/€10.500 og 
vil være tilgængelig for alle forbrugere, direkte 
via ridecake.com, på dagens dato. Ellers Fra d. 20. 
november 2020 kan ryttere forudsbestille motor-
cyklen for kr. 1.490/€200, +afgifter. Naturligvis af-
hængigt af kundens leveringsadresse. 

Det lette elektriske off-road motorcykelsegment 
startede med små dedikerede producenter, der sam-
ler og tilpasser standarddele fra verden af MC kørsel 
og motorcykler. 

 Efter en række maskiner med frem
ragende præsentation, gik CAKE alligevel  
med prisen „Best of the best“ i den hæftige  
„Automotive Brand“ konkurrence
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Disse hybrider, der er udstyret med motorer, 
batterier og regulatorer, har hjulpet med at defi-
nere  en ny retning, der ændrer kørslens fremtid 
på motorcyklen. Egenskaberne ved en elektrisk 
drivretning, i modsætning til en forbrændings-
motor, medfører en række spændende ændringer.

En del af CAKE – en del af  
en grønnere verden
En meget dramatisk vægtreduktion sammenlig-
net med en almindelig forbrændingscykel mulig-
gør straks livlige kørsler. Det elektriske drivløb 
gør kørsel mere tilgængelig for alle uanset 
deres fysiske tilstand og oplevelse. 

Alle kan behageligt hånd tere 
motorcyklen. Det faktum, at 
den næsten er fuldstændig 
stille, øger køreoplevelsen 
og tjener absolut tilstede-
værelsen og ens fokus, 
mens du er på udforsk-
ning. Det forbedrer også 
respekten for vores om-
givelser og dem, der deler 
pladsen med os – uanset om 
de er medvandrere, dyreliv 
eller endda dine naboer, når du 
kører rundt i din baghaven.

Ren, elektrisk energi har adskillige for-
dele. At der ikke er nogen forurening eller dampe, 
og at du kan oplade din motorcykel med vedvar-
ende energi (eller endda med solcellepaneler fra 
CAKE) gennem MCens levetid, er et sandt bevis på 
bæredygtighed. Da der ikke er nogen væsker, fedt, 
benzin eller olie, suger cyklen ikke op snavs som 
en magnet, hvilket betyder, at den minder mere 
som en cykel.

At tilbringe f lere timer i garagen er historie, da 
vedlige holdelse er meget begrænset. Sammenlig-
net med en forbrændingsmotor er der meget få 
bevægelige dele, og for at tage niveauet for enkel-
hed videre, har drivtoget direkte. Vedligeholdelses-
niveauet er marginalt. Det kan være nødvendigt 
at skifte et dæk, hvis du får en lejlighed, skal du 
sørge for at servicere bremserne som på en MTB, 
kontrollere din ophæng fra tid til anden og bare 

oplade den for mere kørsel 
og endeløs frihed.

Kalk& er den „street-legal“ 
og juri diske søskende til sin 

off-road forløber, som er den 
fantastiske Kalk OR, kan se lig-

nende ud på ydersiden, men har 
nogle få udviklinger på indersiden. 

Ligesom CAKEs første MC er Kalk& 
også stærkt påvirket af downhill og enduro 

mountainbikes i både fornemmelse og håndtering, 
og dens design tager højde for de to sports geometri, 
affjedring og komponenter.

Hvad er formålet?
At inspirere mennesker, til at birdrage og frem-
skynde rejsen mod et nulemissionssamfund, at 
kombinere spænding med ansvar.

For at forenkle vedligeholdelse og øge brugen og 
spændingen er cyklen bygget på en modulopbygget 
måde som LEGO med ambitionen om at reducere 
antallet af bevægelige dele og minimere komplek-
siteten. Det bagerste tandhjul er stort på grund af 
brugen af direkte drev, hvilket reducerer antallet 
af bevægelige dele, men giver stadig fantastiske 
niveauer af drejningsmoment, og den kan endda 
serviceres ligesom en cykel.

24 | MotoTour september 2020 MotoTour | Test af MC | 25 

TEST AF MC



Klar til  
nyt udstyr?
Sommeren er her, hvilket betyder 
højsæson for MC kørsel.

Hos motoshoppen.dk kan du få alt 
det nye indenfor MC udstyr.

Brug vores rabatkode og få op til 
25% rabat på din næste ordre.

MOE37UR
Rabatkodens gyldighed ophøre fra d. 01/10/2020 
og gælder kun for ordre over 750 kr,

Langdyssen 1, 8200 Aarhus N 
motoshoppen.dk • tlf. 65 48 21 65

Køreteknikker
i verdensklasse
Sylvain Guintoli forklarer fordelene ved forskellige køreteknikker

Tekst: Jens Christansen ·  Fotos: HondaMedia

Den tidligere „World Superbike“ verdensmester, 
Sylvain Guintoli, giver den gas på sin YouTube 
kanal i disse tider, hvor han har publiceret nogle 
ret interes sante videoer omkring avanceret køre-
teknik, samt en forklaring på Rossis dinglende 
ben; ind til videre den mest forklarende video af 
doktorens teknik til dato, hvor Guintoli kombinerer 
egne erfaringer med forståelig tale. Nu er fransk-
manden altså tilbage med endnu en video, hvori 
han gennemgår ti af de vigtigste punkter når det 
kommer til trackdays. 

Inden du hopper videre til en anden artikel, 
fordi du ikke er hardcore racerkører, så se lige 
videoen her under, f lere af punk terne  er faktisk 
en rigtig god ting også at kunne på offentlig vej, 
for at få mest muligt ud af søndagsturen på nak-
ken af dyret. Guintolwi indleder videoen med, at 
man altid lige kigge der hvor man har planer  
om at køre hen, som burde være almen viden nu til 
dags, eller det burde man næsten tro.

Du har sikkert set en masse videoer på nettet, af 
børn på diverse køretøjer som kører ind i det absolut 

eneste træ i haven. Det gør de af den simple grund, 
at de fokuserer så meget på forhindringen, at de 
ikke kan styre udenom. 

Ideallinjer og førerposition er i denne video for-
klaret i forhold til en tur på banen, men springer 
vi lidt videre i videoen fortæller Guintoli blandt 
andet om gaskontrol, bremseteknikker og nedgea-
ring; alle punkter hvorfra teorien kan overføres til 
en ganske almindelig tur på landevejen.

Forklaring på teknikkerne
Mod slutningen af videoen snakker Guintoli om 
det i virkeligheden nok vigtigste punkt, nemlig 
hvor vigtigt det er at slappe af. Her forklarer han 
hvordan man ned ad langsiden kan lade pulsen 
f  alde inden man rammer den næste hårde ind-
bremsning. Overfører vi det til virkelighedens 
verden, hvor der ikke skal foretages hårde ind-
bremsninger, kan vi vel lige så godt slappe af hele 
tiden, og nyde den fantastiske oplevelse der er at 
trille en tur. Slap af, så bliver det meget nemmere. 
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SR/F er verdens første „smart-motorcykel“ med sys-
temet Cypher III, et tilpasseligt instrumentbræt og 
Zeros næste generations app giver rytter og motor-
cykel mulighed for at kommunikere information  når 
som helst, og hvor som helst

 Tekst: Frederik Schytte · Fotos: Media Zero
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Zero Dark Forest som en 
helt ny global model for 2020

Den globale leder inden for elek-
triske motorcykler og drivlinjer 
tilføjer mere dybde til sin serie 
efter frigivelsen af den transfor-
merende 2020 SR/F  tidligere på 
året. Ud over den meget hurtige 
voksende kategori med „dobbelt 
sport“ kategorien, introducerer 
 virksomheden snart den popu-
lære europæiske Black Forest 
DSR  adventure MC, som en helt 
ny global model for 2020. 

Hele 2020-serien nyder en god 
opfriskning af opdaterede far-
ver, grafik og Cypher‘s kraft og 
præcision II og Cypher III opera-
tivsystemerne.

Som komplement til de kraft-
fulde Cypher operativsystemer 
vil hver 2020 Zero motorcykel 
have en opdateret Next Gen-app, 
der giver ubesværet forbind else 
til en af motorcykels tilpassede 
køremetoder, ladestatus, opdate-
ringer og diagnosticering. 

„Med væksten fra år til år af 
hurtigladestationer i hele USA og 
Europa er kørsel blevet mere til-
gængelig end nogensinde,“ sagde 
CEO, Sam Paschel. „2020-linjen 
vil inspirere ryttere til at gå i 
gang med nye ruter.“

Black Forest udgaven
DSR Black Forest, der stammer 
fra den ubestridte mester i  denne 
kategori, DSR 14,4 kWh, går ind 

på det gode amerikanske marked 
som den højeste dobbelt-sport-
cykel i Zero 2020-opstillingen. 
Med en historie med ridesucces 
i udlandet bringer Zero nu den-
ne EU-favorit til U.S. DSR Black 
Forest Edition fås med forskel-
lige Zero Motorcycels tilbehør 
og opgraderinger for ryttere til 
fortsat at skubbe grænserne for 
kategorien dual sport.

Kan en elektrisk mikro-
motor passe til lange ture?
2020 DSR 14,4 kWh vil være til-
gængelig til en lavere pris i for-
hold til det foregående år med 
nye farver og grafikstyling i sort 
og guld.

For smalle stier og hurtigere 
manøvrer opdateres den lette 
og behagelige 2020 Zero FX også 
med ny grafik i Dune-farveve-
jen. Zeros fokus på teknologi og 
overkommelige priser gør 2020 
Zero motorcyklens modellinje til 
den mest tilgængelige og dygtige 
måde at nyde eventyrridning på.

Den ubesværet og kraftfulde 
„gade linje“ modtager et lignende 
løft i værdi med en lavere pris 
for 2020 SR 14,4 kWh. 2020 SR er 
kompatibel med enten en lade-
tank eller strømtank. Når SR er 
udstyret med Power Tank, er SR 
den længste række motorcykel 
tilgængelig i 2020-linjen. Ideel 

til første gang rytter på udkig 
efter en motorcykel på indgangs-
niveau, i Nordamerika leveres SR 
kun med et 7,2 kWh batteri. 

Er der et behov for dem?
De svarer ikke på et decideret 
presse rende behov, da motor-
cykler bruger så lidt brændstof 
sammenlignet med f.eks biler, at 
den  forholdsmæssige gasbespa-
relse på en elektrisk model er 
ubetydelig for ryttere. Sidste år 

faldt salget af nye motorcykler i 
USA med 8 procent fra året før, 
skønt antallet af husstande med 
en motorcykel steg lidt, ifølge 
det officielle danske motorcykel 
industri råd, ved Torstrup.

Ingen har brug for et Apple 
Watch, på samme måde som 
har ingen brug for en elektrisk 
motorcykel. Når du først får en, 
bliver du hurtigt fortryllet, end-
da afhængig. Det bliver en afgø-
rende del af din hverdag og, når 

vejret er godt, hvorfor så bruge 
en bil? Den primære elektriske 
cykel er en scooter, der lige nu 
er solgt i Californien - og det 
kvalificerer næppe. 

Elektriske konkurrenter
Deres konkurrenter som f.eks. 
Harley-Davidson, betyder meget 
inaktivitet for producenter af ori-
ginalt udstyr, som ikke mangler 
evner, og vi kan forvente, at det 
gamle brand rammer hårdt - når 

det endelig kan smide et stem-
pel på det elektroniske marked, 
selvom Harley Davidson ikke har 
fået heldet med sig, på den front. 
Elektrisk tohjulet teknologi i åre-
vis har været ude af stand til at 
retfærdiggøre en elektrisk mo-
torcykel. Der er faktisk en helt ny 
model på vej, men den har vi ikke 
hørt noget om, og det kommer vi 
formentlig ikke til, før år 2022, 
da Zero plejer at annoncere nye 
modeller hver andet år.

30 | MotoTour september 2020 MotoTour | Test af MC | 31 

TEST AF MC



Det er en ubesværet og kraft-
fulde „gade linje“ modtager et 
lignende løft i værdi med en la-
vere pris for 2020 SR 14,4 kWh. 
2020 SR er kompatibel med enten 
en ladetank eller strømtank. Når 
SR er udstyret med Power Tank, 
er SR den længste række motor-
cykel tilgængelig i 2020-linjen.

Hvad med en elektrisk MC 
til dagligdagen?
Fra kørsel på fem-baners motor-
veje, til at skære op ad enkelt-
baner på canyon veje og endda 
foretage en smule  almindelig 
indkøb i butikkerne, integrere 
Zero SR/F i ens daglige liv og man 

bliver ganske enkelt, ret hurtigt 
imponeret over modellen.

Det betyder heller ikke, det 
er vanskeligt at ride. Det kom-
binerer på en eller anden måde 
vildtets gærning med letheden 
af en begyndercykel. Det skyldes 
delvist, hvor nemt alle elektriske 
cykler er at køre, men er også et 
vidnesbyrd om Zeros omfattende 
erfaring. De har bygget elektri-
ske motorcykler i godt over et årti 
nu, og det viser erfaringen som 
sagt. Det ikke for sjov, når man 
siger at Zero går 100 procent ind, 
for det gør de bestemt. 

De f leste modeller kan endda 
oplades i ens eget hjem, uden 

ekstra tilkøb, da Zeros „filosofi“ 
indenfor markedet, er at de ikke 
vil give deres kunder, for mange 
muligheder, da de mener at det 
kan skabe forvirring.

Ekstra dele, vurderinger 
og komfort
Som et eksklusivt mærke, har 
Zero valgt at  designe hver motor-
cykel med den slags kvalitet og 
integritet.

Det inspirerer til en enestå-
ende  køreoplevelse. Ud over det 
er upfront omkostningerne ved 
Zero ikke, hvad det ser ud til at 
være, når det sammenlignes med 
dets traditionelle forbrændings-

motparter. Hver kilometer, der 
køres på en Zero, er betyde ligt 
billigere, hvilket gør det nemt 
og betydeligt sjovere på grund 
af eliminering af rutinemæssig 
vedligeholdelse af drivlinjen og 
ingen udgifter til gas. I løbet af 
deres motorcykel sparer faktisk 
mange Zero sejere faktisk mere, 
end de ville have gjort.

Som skabt til at være fri
Alle Zero motorcykler har et 
direkte drev, og et vedligehold-
elsesfrit drivhjul. Som et utroligt 
effektivt system dirigerer drevet 
direkte fra motoren til baghjulet 
via et stærkt og lydløst, konstant 
spændingsbælte. 

DSR Black Forest bruger den 
samme 1,3 kW oplader som den 
anden DS med mulighed for at 
opgradere til en 6 kW ladetank 
(denne mulighed tilføjer dog ca. 
kr. 17.189 til det samlede beløb), 

hvilket betyder, at en fuld oplad-
ning vil tage mellem 2,5 timer 
med 6 kW opladeren og en 220 
Volt stikkontakt eller niveau 2 
station og tæt på 10 timer på en 
almindelig stikkontakt med 1,3 
kW opladeren.

Justerbare enheder
Den elektriske motorcykel er ret 
monteret på et sæt Showa op-
hæng med en justerbar 41 mm 
omvendt gaffel foran og 40 mm 
stempel med piggy-back reser-
voirchock bagpå. 19 og 17-tom-
mer hjul er pakket ind i Pirelli 
MT-60 dæk.

Hvorfor den er så billig
Den nye Zero DSR Black Forest 
Edition i 2020 tilbydes til en 
startpris på 130.178 kr. DSR Black 
Forest Edition er bygget på DSR 
14,4 kWh platform og kommer 
ind på det amerikanske marked 

som Zeros førende dual-sports 
motorcykel for 2020.

Med gode erfaringer vedr. kør-
sel i udlandet, bringer Zero nu 
denne EU-favorit til U.S.

Fremskridt med Zeros tecno-
logy øverst i spektret gør det 
muligt for 2020 modellen nu at 
være tilgængelig med et 7,2 kWh 
batteri.

2020 vil sporte nye farver i 
Mojave-farveindstillingen og vil 
bære f lere eventyrlige nødven-
digheder med sin øgede opbe-
varing ombord, hvilket gør det, 
den ideelle mulighed for ryttere, 
der ønsker at begynde deres elek-
triske dual sport-kørsel.

2020 DSR vil være tilgænge-
lig i nye farver og grafikstyling, 
som i sort & guld farver, og sam-
men med en eksklusiv 14,4 kWh 
strømpakke, så rytteren har mu-
ligheden for en god lang tur, som 
så mange af os godt kan lide.
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Kom helt tæt på

ZERO MÆRKET

2020 ZERO SR/F
Standard Premium +Power tank

Rækkevidde i byer 161 km 201 km

Rækkevidde på hovedveje 82 km 103 km

Gennemsnitlige rækkevidde 109 km 136 km

Maks drejningsmoment 140 ft-lb

Spidseffekt 
110 hk (82 kW) 

5.000 omdr/min

Maks hastighed 200 km/t

Power pack maks kapacitet 14,4 kWh

Typisk omkostning til opladning 11,09. kr

Opladningstid til 95% 4,0 timer 2,0 timer

Med hurtig opladnings funktion 1,3 timer 1,0 time

Vægt 220 kg 225 kg

Sædehøjde 78,74 cm

Power pack garanti 5 år/ubegrænset km

Bredbånd rød

Havbrus blå
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SkifergråSort

2020 ZERO SR
ZF14.4 ZF14.4 +Power tank

Rækkevidde i byer 288 km 258 km

Rækkevidde på hovedveje 145 km 180 km

Gennemsnitlige rækkevidde 193 km 241 km

Maks drejningsmoment 116 ft-lb

Spidseffekt 
70 hk (82 kW) 
3.500 omdr/min

74 hk (82 kW) 
3.750 omdr/min

Maks hastighed 164 km/t

Power pack maks kapacitet 14.4 kWh 18.0 kWh

Typisk omkostning til opladning 11,09. kr 13,92. kr

Opladningstid til 95% 9,3 timer 11,6 timer

Med hurtig opladnings funktion  2,0 timer 2,9 timer

Hurtig opladning +ekstra batteri  5,2 timer 6,5 timer

Vægt 187.7 kg 207.7 kg

Sædehøjde 80,7 cm

Power pack garanti 5 år/ubegrænset km

2020 ZERO FXS
ZF3.6 ZF7.2

Rækkevidde i byer 80,4 km 160,8 km

Rækkevidde på hovedveje 32,1 km 64,2 km

Gennemsnitlige rækkevidde 46,6 km 91,7 km

Maks drejningsmoment 78 ft-lb

Spidseffekt 
27 hk (20 kW) 
4.300 omdr/min

46 hk (34 kW) 
4.300 omdr/min

Maks hastighed 136 km/t

Power pack maks kapacitet 3.6 kWh 7.2 kWh

Typisk omkostning til opladning 2,76. kr 5,58. kr

Opladningstid til 95% 4,6 timer 9,2 timer

Med hurtig opladnings funktion  1,8 timer 3,6 timer

Vægt 113.8 kg 132.9 kg

Sædehøjde 83,5 cm

Power pack garanti 5 år/ubegrænset km
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Maks hastighed
Den nyeste GL400-H elektriske motor , vil 
sikre at 2021 modellen, kan opnå en has-
tighed, på op til 140 km/t 

Fuld kontrol over MC’en
En helt ny måde at styre på – Med 2021 
modellen, kan du opnå fuld kontrol som 
aldrig før, ved hjælp af EVU4 tekno logien, 
kan du nu definere styret til forskellige 
dele på din ZERO FX

Smart teknologi i dækkene
Ved hjælp af moderne teknologi, og ZERO 
mærkets egen spin på det, så er der nu smart 
features i dækkene, som mærker efter vejene, 
og tilpasser sig derefter, så man opnår den 
bedst mulige oplevelse

Turbo opladning
2021 modellen er pakket med den nyeste 
teknologi, hvilket gør giver „hurtig opladning“ 
en helt ny betydning; turbo opladning. På blot 
1 time, kan du lade batteriet op til mindst 75%

Nordens største MC træf
Ræs, løb, konkurrencer, fællesspisning, live musik, og et hav af andre 

aktiviter. Ses vi til nordens største MC træf?

D. 24-27. september
Skoggata 5, 1530 Moss, Norge

Se mere på 
www.mostentræf.dk

2021 ZERO FX KONCEPT
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Som i hvert magasin, så tager vi et kig tilbage på klassikerne, hvor der kan være alt fra 
veteraner, instant classics, moderne classics og generelt klassikere. Denne månedes „hot 
spot“ mærke er BMW Motorrad. De har været her i snart 100 år, og har produceret siden 
1923, og var en stor producent i anden verdenskrig.

Mange former for produktion under anden verdens-
krig var presset. Produktions faciliteter på motor-
cykler, biler og designdok u mentation, der er over-
ført til Eisenach på grund af krigen i begyndelsen 
af 80‘erne, er nu utilgængelige for BMW i München. 

Demonteringen af produktionsfaciliteterne un-
der krigen ved München, Berlin og Eisenach ser 
ud til at indikere, at BMW er slut efter krigen. 
Reparationsarbejde for den amerikanske hær og 

fremstilling af forskellige genstande til daglig brug 
holder virksomheden igang, indtil produktion af 
motorcykler kan genoptages i slutningen af 1948.

På grundlag af maskiner fra efter krigen, opret tes 
den første BMW motorcykel i  München. Den nye 
begyndelse er svær, men værktøjsmaskiner, der er 
lånt fra andre virksomheder, yder en vis hjælp. Det 
er også nødvendigt at få en licens fra de allierede: 
I første omgang tillader dette kun konstruktion af 

encylindrede motorcykler begrænset til 250 ccm. 
Designplaner er klar om sommeren, men den før-
ste BMW R24 leveres ikke før kort før jul i 1948. 
I det følgende år er der bygget ca. 10.000 af de 12 
hk motorcykler, et år senere stiger tallet til 17.000.
Chassiset i den gamle R23 indeholder nu en moder-
niseret enkeltcylindret motor med centrifugalt sty-
ret tænding og vippestøtter monteret på separate 
hoveder. 

Et vigtigere stykke
Ny er også fire-trins gearkassen med skraldefod-
styring og en Bing-karburator i stedet for Amal 
versionen. Med R24 har BMW lavet et veludgivet 
comeback. En af dets første kunder er eskorte af 
forbundspræsident Theodor Heuss.

Chassiset i den gamle R23 indeholder egentlig nu 
en moder niseret enkeltcylindret motor med centri-
fugalt styret tænding og vippestøtter monteret på 
separate hoveder. Som altså skal være en burator 
i stedet for Amal-versionen, da det simpelthen var 
vejen frem, dengang.

BMW Group Classic er filialen af BMW Group, 
der er ansvarlig for alle aktiviteter, der vedrører 
virksomhedens historie og dets fire mærker BMW, 
BMW Motorrad, MINI og Rolls-Royce Motor Cars.
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Moderne klassikere
– Derfor er de tilbage 

Diverse moderne klasssike motorcykler er netop 
designet til at se ud som om den hører til en svun-
den tid og giver alligevel rytteren sikkerhed og 
pålidelighed ved en moderne motorcykel. Selvom 
det ikke altid er tilfældet, generelt moderne med 
så mange forskellige genre af motorcykler kan det 
være svært at følge med dem alle. 

Retros, Nakeds, UJMs, Vintage, Antique, Classic og 
moderne Classic motorcykler for at nævne nogle få, 
så lad os se på en af disse, der i øjeblikket får frem-
trædende rolle, den moderne klassiske motorcykel.

Tankerne bag en „modern classic“
Selvom markedsførings afdelingerne for motor-
cykel fabrikanterne ville have dig til at tro, at deres 
moderne klassikere er snappet af Hipsters, ser det 
ud til at være de ældre motorcyklister, der køber 
dem. I det mindste er det vores oplevelse alligevel.

I mit tilfælde vendte jeg tilbage til at køre efter et 
næsten 25 års fravær på grund af at blive forelsket i 
det klassiske look, når retro-scenen startede. Jeg har 
mødt andre, som aldrig har forladt motorcykling, 
men fandt, at det moderne klassikereudseende og 

den lette kørestilling var appelleret nu, da sports-
cyklen tog sin vejafgift på ryggen og andre muskler. 

For andre er det simpelthen en chance for at eje 
en motorcykel med udseendet og stilen til dem, de 
red eller beundret i deres ungdom. Har du ikke 
råd til en Kawasaki Z1 som ung mand i 1970‘erne? 
Intet problem, du har råd til den nye Z1 900RS i dag.

Det bedste eksempel
Godt eksempel på en moderne klassisk motor cykel 
er sandsynligvis den nye Triumph  Bonneville. Du 
ved straks, at det er en Bonnie, så snart du ser den, 
eller høre den for den sags skyld. En bilchauffør 
ved ikke, om det er en 60‘ers restaureret Bonnie 
eller en moderne klassiker fra 2019. Jeg kan huske, 
at jeg skrev med en besøgende under Manx Grand 
Prix. Triumph Bonneville Bobber havde ikke været 
længe, og jeg havde kun ejet den siden TT-ugen et 
par måneder tidligere. Han beundrede cyklen og 
kiggede godt rundt på den. 

Vi talte om, hvor godt et arbejde Triumph havde 
gjort med at få det til at se ud som en hård hale, 
hvilket gav det udseende som en gammel enheds-
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Bonneville T120 (Diamond udgaven), som udkom tilbage i 2019 af Triumph

motor med kulhydrater, finner på tønder osv.  Der 
blev påpeget, at i modsætning til de  fine moderne 
japanske motorcykler, bemærkede man næppe, at 
det var vandkølet. Det var dengang, han indrøm-
mede, at han ikke havde det, før jeg havde nævnt 
det. Et spørgsmål, jeg hører meget fra ingen motor-
cyklister, er „Hvor gammel er den?“ Det er vigtigt at 
indse, at det er musikken for designerne af enhver 
moderne klassisk motorcykel. Æstetikken har for-
rang frem for præstationer.

Den „moderne“ klassiker, har desværre 
begrænset hastighed
Du kunne ikke køre med en Bobber ved 120+ km/t, 
så den er kortlagt for lavt endemoment og begræn-
set til 110 km/t. Begrænsningerne for de moderne 
klassikere er generelt til sikkerhedsmæssige for-
mål. På grund af den lodrette siddeposition og det 
faktum, at næsten alle motorcyklerne er en del af 
naked-kategorien, er der en chance for, at de ville 
blive ustabile, hvis de fik lov til at toppe. I England 
betragtes en klassisk motorcykel generelt for at 

være over 25 år gammel. Nogle forsikringsselska-
ber kan gå helt ned til 20 år eller så høje som 30, 
selvom det også tjekkes. I henhold til „The Antique 
Motorcycle Club of America“ betragtes en motor-
cykel som en antik, hvis den er over 35 år gammel. 

Jeg ville tro at blive kaldt en antik motorcykel i  
Storbritannien, det skulle i det mindste være før 2. 
verdenskrig. En vintage motorcykel ser ud til blot 
at være en anden betegnelse for klassiker.

 Jeg fandt dog ud af, at hvis du ville indtaste 
din motorcykel i et vintage-show, de normalt ikke 
accep terer motorcykler lavet efter 1975. Nogle kal-
der det måske ikke andet end læbestift på en gris, 
men jeg kan godt lide kombinationen af gammelt 
udseende med moderne ydelse og pålidelighed.

Det gamle er nyt igen. Hvorfor det?
Det ser ud til, at der ikke er nye ideer i det 21. år-
hundrede. Magnum P.I. er tilbage på tv. Der er nye 
Transformers og Star Wars-film der kommer ud.,-
selv Pokémon er ekstremt populær. Motor cykler er 
ingen undtagelse fra trenden, med MCer som  Honda 

CB1100 EX og Kawasaki Z900RS, der fremkalder 
de klassiske japanske universelle motorcykler og 
rygter om mere på vej. Hvorfor det? Er motorcykel-
fabrikanter også løbet tør for nye ideer?

Mens hele den japanske universelle motorcykel 
(såkaldt fordi de store fire japanske producenter 
alle brugte meget ens design) vendte motorcykel-
verdenen på hovedet for 50 år siden, er de noget rå 
og overvægtige efter moderne standarder . 

Min første „cykel“, en Suzuki GS650L fra 1982, 
var næsten en antik, da jeg fik den, og det var tæt 
på 20 år siden. Så hvorfor den fortsatte appel? En 
stor grund er nostalgi. Jeg lægger mange mil på 
mine gamle Hondas og Suzukis og har gode minder 
fra mine mange eventyr over hele New England 
på dem. Det er naturligt, at når du når en alder, 
hvor du ikke er nøjagtigt ung længere, stræber 
du efter at genskabe noget af din ungdom. Det er 
derfor, nogle middelaldrende køber sportsbiler i 
Midlife-krisen eller Harleys, mens folk i Pakistan 
finder en nyfunden kærlighed til Vespas. Hvorfor 
ikke bare køre på en faktisk UJM? 

Nogle mennesker gør det. De har brug for meget 
mere arbejde for at holde dem på vejen end noget 
andet moderne. Du troede måske ikke, at dette ville 
være tilfældet, når de lavede halvtreds zillion af 
disse motorcykler, men det er sandt. 

Fremskridt i mærkerne fra Japan
De japanske mærker handler om fremskridt. Da nye 
forbedrede modeller kom ud, var de hurtige til at 
droppe støtte til de ældre. Forsyningen tørrer imid-
lertid langsomt ud. Selv Maine Cycle  Warehouse 

brændte sidste år. Dette var en anden grund til, 
at de var fremragende til nye ryttere som mig. 

Hvad er der galt med en „modern naked“? 
Absolut ingenting. Det kommer an på, som 
de f leste ting gør, hvad ens præferencer er. 
Både BMW og TRIUMPH er de største på 
markedet.

Den komplette pakke er en cykel med en 
tørvægt på 432 lbs, hvilket gør den 22 lbs 

lettere end en Thruxton og 60 lbs lettere end 
en Bonneville T120, mens den har ydelsesnumre 

svarende til Thruxton. Det betyder, at du kan få en 
mere behagelig opretstående kørestilling og min-
dre vægt med Speed Twin end du kan med Thruxton 
1200 uden at ofre ydeevnen.

En række tekniske funktioner, der ligner det, 
der findes på den nye Street Twin, kommer også 
til Speed Twin. Dette inkluderer tre ridetilstande 
(Sport, Road og Rain), LED-belysning rundt om-
kring, en USB-opladningsstik, ride-by-wire og en 
drejningsmomentassistent-kobling
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100 år med  
BMW Motorrad 

I ti årtier har BMW-mærket spillet en afgørende rolle i udviklingen af personlig 
mobilitet på to hjul. I løbet af denne tid har et talent for innovation, succes i 
motor sportkonkurrence, fremragende kvalitetsstandarder og  fed karakteristisk 
 design gjort BMW Motorrad den status, den nyder i dag.

 Grundlæggerne af denne vellykkede arv er BMW 
motorcykler, der demonstrerede deres funktionelle 
effektivitet og pålidelighed - både på sportsarenaen 
og i den „virkelige verden“ i den daglige ridning,  
for at opfylde et grundlæggende behov for uaf-
hængige rejser. 

Faktisk fortsætter den ellers fængslende tekno-
logi og oplev elsen af frihed den fortsatte stigende 
popularitet hos BMW Motorrad-mærket i hele ver-
den i dag. 90 år efter præsentationen af den første 
BMW-motor cykel nogensinde er der kommet nye 
udfordringer, især hvad angår bymobilitet. 

BMW Motorrad har foku seret sin opmærksom-
hed på en række spørgsmål – vigtigheden af at redu-
cere emissioner og gøre mere effektiv udnyttelse 
af trafikpladsen blandt de vigtigste, især gennem 

koncepter med altelektriske drevsystemer (og der-
med nul lokale emissioner). Disse maskiner åbner et 
vindue til kørsel glæde drevet af bæredygtig driv-
linjeteknologi og giver et andet eksempel på, hvor-
dan BMW Motorrad har kanaliseret sin  lidenskab 
for innovation og dynamik til service for personlig 
mobilitet, og sin fremgang til tingene.

Den første MC fra BMW motorrad
Den 14. september 1923 markerede ikke kun den 
store åbningsdag for „Berlin Motor Show“, men også 
begyndelsen på motor cykelkonstruktion direkte    
hos BMW, i offentligheden afslørede BMW deres 
første nye model i årevis – De afslørede nemlig 
modellen: R32, og den var et stort hit. Dette var en 
motor cykel hvis væsentlige drevkoncept, en luft-

kølet tomcylindret 4-takts boksermotor og en med 
 cylindre monteret vandret i kørselsretningen, ma-
nuel gearkasse drevet direkte af en friktionskobling 
og aksel drev - anvendes til mange BMW-modeller 
i dag. 

BMW R32 blev udviklet inden for et par uger af 
teknisk direktør Max Friz og hans team. Indtil det 
tidspunkt havde BMW koncentreret sig om flyve-
maskiner, skibe og lastbiler. Det nye selskab havde 
imidlertid også bygget 1920-motorer til tredjeparts 
motorcykelproducenter siden 1920, hvilket gjorde 
udviklingen af et BMW-mærke-motorcykel til et 
logisk næste trin. 

Folk var vilde med den
Beviset for, at den nødvendige udviklingskompe-
tence var tilgængelig internt, kom i form af BMW 
R32, som blev drevet af en 494cc 1. En passion for 
innovation og dynamik avler rideglæde. 90 år BMW 
Motorrad. BMW Media information 3/2013 Page 3 
motor, der producerede 6,25 kW/8,5 hk og bød på 
fodboldhåndtering, fremragende ydelse og impon-
erende pålidelighed. 

I modsætning til sine rivaler, der stort set var 
baseret på cykelgeo metri, blev BMW R32 udtænkt 
som en selvstændig  maskine og prale af et niveau 
af kvalitet, som ingen konkurrent kunne matche. 
Som et resultat blev den i det væsentlige, beskedne 

BMW R32 positioneret som en premium-model. Fra 
begyndelsen spillede motorsport en betydelig rolle 
som en motiverende faktor og inspirations kilde i 
udviklingen af BMW-motorcykler. Succes var hur-
tig at nå frem, takket være BMW R32.

En hurtig sprint til sportslig herlighed  
Længere nede på linjen var BMW R37, der blev 
præsenteret i 1924, den første motorcykel overalt, 
der blev drevet af en motor med letlegerede cylin-
derhoveder, og ikke de sjove af slagsen. 

Den højere ydelse af disse motorer gav rytterne 
en ekstra fordel i sportsarenaen. På samme tid 
udviklede BMW sin første enkeltcylindermodel, og 
Josef Stelzer spildte ingen tid med at ride BMW R 
39 (247cc, 5 kW/6,5 hk) til sejr i kvart-liters klassen 
i det tyske mesterskab i 1925. 

Derudover vandt BMW rent faktisk den nationale 
500cc mester skabstitel i 1924, og igen i en uafbrudt 
 periode fra 1926 til 1929. Dette varede ved i en 
periode med succes i ræs-konkurrence gik hånd i 
hånd med en stigning til de mange nye niveauer i 
salgs tallene for BMW motorcykler, hvilket gjorde 
dem ret dominante på markedet.

Innovationer og hastighedsregistre
BMW‘s innovative motorcykeludviklere fortsatte 
med at skabe succes på racerbanen og vejen i de 
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efterfølgende år. Den 750cc boksermotorede BMW 
R12 og BMW R17, der blev præsenteret i 1934, afslør-
ede en revolutionerende nyudvikling, der  gjorde 
sin internationale debut på en serieproduceret 
motor cykel: en hydraulisk dæmpet teleskopgaffel 
til forhjulsophæng. 

Disse to nye modeller indvarslede også ankom-
sten af halvhjulbremser integreret i baghjulet og 
en presset stålramme. Sidstnævnte gav cyklerne et 
kraftigt udseende – efterfølgende blev krediteret 
med at inspirere den „tyske skole“ inden for motor-
cykelteknik og øget stabilitet. 

BMW R17 var den mest markante modtager, dens 
24 kW / 33 hk og 140 km/t (87 mph) tophastighed 
løftede den til rækken af de hurtigste og mest 
kraftfulde serieproducerede motorcykler på sin tid.

Alt den success
BMW fastholdt også sin succes fra disse tidlige år 
i 500cc klassen og med en-cylindret motorcykel. 
Maskiner som BMW R2, BMW R35 og 500cc BMW  
R5, der indeholdt en stålrørramme og en teleskopisk 
gaffel, der muliggør justerbar dæmpning, var tegn 
på virksomhedens tekniske fremskridt. Yderligere 
dokumentation kom i 1938 med ankomsten af BMW 
R51, den første BMW-motorcykel, som kom med en 
stempelophængskonstruktion til baghjulet, der bød 
på enestående  komfortniveauer

Efterhånden som BMWs motorcykelmodel sorti-
ment blev udvidet, blev dens raceaktiviteter på to 
hjul stadig mere forskellige. 

Ernst Henne vandt det tyske mesterskab i 1926 
og Targa Florio i 1928 og var medlem af BMW hol-
det, der toppede nation ernes placering i den inter-
nationale seksdages prøve konkurrence i off-road, 
hvert år mellem 1933 og 1935.

Sportens udvikling igennem årene
Til disse resultater opnåede han kunne også tilføje 
en række rekordstore udnyttelser, der gjorde motor-
cykel samfundet behageligt forbløffet. 

Hennes 216,75 km/t (134,67 mph) i 1929 var den 
første af 76 verdensrekorder, der blev sat af tyskerne 
på BMW motorcykler. I 1937 skubbede han tallet 
op til 279,5 km/t (173,7 mph) på en supercharged, 
fuld-fairing 500cc BMWGeorg „Schorsch“ Meier 

blev i mellemtiden kronet til både tysk og europa-
mester i 1938 i halvliterklassen, og året efter blev 
den første rytter uden for De Britiske Øer, til at 
vinde Senior TT på Isle of Man om bord på BMW 
supercharged „Kompressor“ model. Produktions-
numre for BMW-motorcykler nåede også nye højder 
i denne periode og lettede forbi 100.000-mærket 
før udbruddet af anden verdenskrig, og resten er 
historie.

Et jubilæum for BMW-motorcykler
En ny side var blevet slået i motorcyklens historie,  
og glæden ved at køre på to hjul viste sig nu at 
være en stadig mere populær fritidsattraktion. I 
1971 rullede i alt 18.000 BMW-motorcykler ud af 
samlebåndet i Berlin. Og i 1973 lånte produk tionen 
af brandets 500.000 tohjulede en ekstra glans til 
festlighederne i markeringen af 50 år af BMW 
Motorrad.

Innovative motorcykelkoncepter, teknologisk vi-
dereudvikling og et ensartet fokus på sportspræsta-
tioner definerede BMW Motorrads modelstrategi i 
løbet af 1970‘erne. I 50-års jubilæumsåret introdu-
cerede BMW også sin / 6-serie i form af BMW R60/6, 
BMW R75/6 og BMW R90/6 modeller. 

Nye instrumenter med separate drejeknapper til 
at vise hastighed og omdrejningstal, en fem-trins 
gearkasse og hydrauliske bremser med perforerede 
skiver ved forhjulet viste bevis for de fremskridt, 
der er gjort i komfort og sikkerhed. 

De helt store og hurtige
BMW R90S, hvis 900cc motor med store karbura-
torer udviklede 49 kW / 67 hk og drev den nye „top 
of the line“ model til maks 200 km/t. Samtidig var 
BMW R90S var den første serie producerede motor-
cykel, der kom med en kåling til styret. Dette gjorde 
det til et øjeblik hit blandt præstationsindstillede 
kunder og en udfordrer til ære på racerbanen. BMW 
begyndte at øge fokus på motorcykel- og bilproduk-
tion i 1930‘erne og 1940‘erne.

I denne periode forårsagede krigen stor forstyr-
relse for BMW. Hovedkvarteret i München blev 
afsluttet ødelagt, og f lere fabrikker beliggende i 
 Østtyskland blev beslaglagt af Sovjetunionen. For-
budt mod at fremstille biler af de allierede på 
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MOTORRAD

1800 cc · 180 km/t · 4.750 rpm · 16-liters tank 

Vær den første til at opleve spændingen ved 1800cc BMW Motorrad.
Resever i dag hos din lokale BMW Motorrad forhandler.

grund af en forbindelse med det nazistiske parti, 
overlevede BMW efterkrigstiden ved at stille nød-
vendigheder som gryder, pander og cykler til et 
økonomisk ustabilt Tyskland. Da forbuddet blev 
ophævet, begyndte BMW bilproduktion igen, og på 
deres ydmyge motorcykel.

BMW Motorrad har blomstret gennem virksom-
hedens historie. Tidlige design var fokuseret på kon-
ceptet med en f lad tvillingboksermotor, et design, 
der ville blive anerkendt og berømt i hele verden.

Efter krigen, blev der  
produceret kopier af de efter
ladte tyske motorcykler, af 
f.eks. Rusland

Langgående cylinder fejrer sin premiere
Drivmotoringeniørerne hos  BMW Motorrad fik en 
anden fornemmelse op i ærmerne i 1983; for første 
gang i virksomhedens historie monterede de en 
BMW-motorcykel med en fircylindret motor. 

Og det var ikke alt. Enheden 987cc, der produ-
cerede 66 kW/90 hk, blev placeret i længderet-
ningen og som et stresset element i den nye BMW K 
100‘s stålrumsramme, der tilsydenladene var åben 
i sin nedre kant. 

Overhead kamaksler og brændstofinjektion, som 
var blandt andre nøglefunktioner. Alt i alt havde 
BMW-motorbyggerne iscenesat et meget vellykket 
kup. En fuld model serie kom snart til form i form 
af BMW K 100 RS, BMW K 100 RT og BMW K 100 LT, 
og i slutningen af 1984 var der allerede solgt mere 
end 30.000 enheder. Hertil kommer, BMW K 100 var 
verdens første serieproducerede motorcykel, der 
kunne fås med låsebremser; det var i denne model 
i 1988, at ABS-systemet blev udviklet specielt til 
brug i motorcykler, der er sat ud på sin triumferen-
de bane. Mens en f lad-fire-motor ville have været 
tilpasset deres boksertradition og oplevelse, ville 

det også give udseendet, at de kopierede Hondas 
GL1000, bedre kendt som „Golden wing“.

Tilbage i tiden - Til hvor BMW startede 
det hele, som vi kender og elsker i dag
Smagen til forfining, tørsten efter omdrejninger og 
sikret kraftlevering, der er blevet et kendetegn for 
seks-cylindrede in-line-motorer fra BMW, dukkede 
op på radaren for motorcyklister for første gang i 
2010 med debuten af verdens mest kompakte serie -
-produceret lige seks enhed i BMW K 1600 GT og 
BMW K 1600 GTL. Output på 118 kW / 160 hk og 
maksimal drejningsmoment på 175 Newton meter 
gennemsyrede disse luksuriøse touringcykler med 
dynamisk kraftudvikling og et umiskendeligt lyd-
spor, lyden af fart. Det er sådan det skal være, præcis 
som skaberne af BMW havde tænkt sig.

Camillo Castiglioni. Camillo påvirkede udviklingen 
af BMW GROUP markant, og har pegede BMW hen 
i den retning, som vi kender i dag.
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Det nyeste  
MC tilbehør
Da BMW er denne udgaves „hot-spot“ mærke, så viser vi her adskillige nye  
emner af „BMW Motorrad Rider Equipment“. Der er mange attraktive nye tilføj-
elser til 2020-sæsonen, med førsteklasses udførelse, fremragende materialer og 
et funktionelt design, leverer hvert element sin signatur imponerende høj kvalitet

BMW system 7 carbon, Option 719 
Hjelmen giver maksimal komfort og sikkerhed. Det 
er lavet af 100% carbon og har enestående slag-
absorberende egenskaber. 

•  Kompatibel med det officielle BMW MOTO 
kommunikationssystem

• Sikkerhedsstandard: ECE 22-05
• Indbygget dropdown solskærm

BMW Street X Comp
Designet til alt kørsel, uanset om der er tale om 
motorvej, landevej eller bykørsel, er denne hjelm et 
perfekt valg, der kombinerer komfort og sikkerhed 
med et moderne design.

• Helhjelm med integreret solskærm
• Chinstrap med dobbelt-D-spænde
• Justerbare solskærm

GS Carbon Trophy 20 LIMITED EDITION 
GS-hjelmen har et slankt design, der er værd at 
off-road-scenen, der inspirerede den. En kulstofskal 
og integrerede BMW-nakkestropper giver maksi-
mal sikkerhed ved rytteren. 

•  Dobbeltglaseret, tre-demi buet visir
•  Aftagelige hoved- og kindpuder
• Med anti-ridse og anti-tåge visir

Bowler Option 719 Limited Edition
„The Bowler“ er specielt udviklet til den design-
bevidste motorcyklist. Det kombinerer komfort og 
sikkerhed med et moderne retro-design, der frem-
hæves af eksklusiv læderpåføring.

• Hjelmkant og brille stroppholder
• Inderskal lavet af ekspanderet polystyren
• Chinstrap med dobbelt D-spænde
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CruiseComfort støvler 
All-round touring støvler, start med fuld beskytt-
else mod diverse elementer. Cruise Comfort støvler 
bruger GORE-TEX for at give rytteren et åndbart, 
vandtæt fodmiljø.

• Antimikrobiel behandling
• Reflekterende ankelindsatser
• 3D Air Mesh-foring for forbedret ventilation

To-i-én-handsker
Dette par handsker giver dig større komfort, mens 
du køre; den sportslige to-i-handske med to kam-
mer teknologi har meget at tilbyde, du kan få dem 
stortset overalt.

•  Farvemarkeringer til vejledelse
• Nem at betjene berøringsskærmsenheder

Easy Tube Adventure
Er en meget alsidig, tørklæde, ansigtsbeskytter, hat, 
hovedtørklæde, pandebånd eller nakke klud. lavet 
af let plejepolyester, det giver høj bærekomfort til 
rytteren. 

• Alsidig beklædningsgenstand
• Velegnet til brillebærere
• Velegnet til alle vejrtyper

Indre regnjakke
Den indre regnjakke, komplet med en hætte, er 
vindtæt og vandtæt og foldes rigtig lille ned; klar 
til af levering, kan det pakkes ud på et øjeblik, når 
et „brusebad“ truer din tur.

• Meget elastisk indre jakke med hætte
• Kan bæres som en regnjakke alene
• Ekstra komfort, pga. polyester materiale

PureShifter-støvler
Disse robuste støvler inspirerer med deres klassiske 
look og forbedrede detaljer. Fremstillet i sort læder, 
med en holdbar svejset sål, ankelbeskyttere, samt 
forstærkning over hele foden.

• Klassiske snørede støvler i kuskind
• Olie- og benzinbestandig Vibram-sål
• CE-certificeret i henhold til DIN EN 13634

Boxer moment-handsker
Handskerne, der er lavet af et kuskind læder i høj 
kvalitet, er den sportsligere version af den klassiske 
motorcykelhandske – Dette gør hele turen, meget 
mere komfortabel.

• Polstring på knokene
• Justerbar bredde ved håndleddet
• Pegefinger egnet til touchskærme

Adventure neck warmer
Det funktionelle halsrør, som holder både halsen 
og hovedet varmt, selv i det hårdeste vinter vejr. 
Stramheden i stoffet, sørger for at der ikke er noget 
ubehag, og at alt bliver holdt på plads.

• Velegnet til alle vejrtyper, men især vinter
• Fås i størrelsene S-XXL
• Intet ubehag ved vejrtrækning

Pure Boxer læderjakke, unisex
Denne klassiske læderjakke har et diskret design, 
som det var almindeligt i de første år af forrige 
århundrede. Den fremragende funktion alitet, som 
gør motorcykling behagelig og sikker.

• Jakke i høj kvalitet lavet af tyk hesteskind
• Lommer: 3 udvendigt og 2 indvendigt
• Flex-beskyttere på skuldre og albuer
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Motorcyklen i udlandet 
– Dækker forsikringen?

Undgå dyre overraskelser på ferien – få styr på den nye ordningen

De fleste forsikringer i Danmark, har svært ved at forholde sig til den nye ordning, men hos 
SIKRET får du alt den hjælp du skal bruge i udlandet.

• Ret til vejhjælp på skadesstedet
• Bugsering
• Fremskaffelse af reservedele 
• Udlejningsbil 
• Hjemtransport af køretøj 
• Hjemrejse Hotel og lokaltransport

Læs meget mere på forsikringsikret.dk, eller ring til os på tlf. 65 25 44 00 – vi hjælper gerne.

Gælder i hele EU  

og en række andre lan
de

Etterbjergvej 42, 4200 Slagelse · forsikringsikret.dk · tlf. 65 25 44 00
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