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ALAN BRIDGER
KARI TOIVONEN, tekninen avustus
JARI PITKAJARVI. valomiltåukset
ALAN BRIDGER Ja HANNU HÄYHÄ. Kuvat

Kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas,
kuvaa hyvin Triumph Motorcycles Ltd:n
historiaa. Kuluvan vuosikymmenen alussa
täysin nollapisteestä alkahut tuotanto on
perinteisen käsityölaadun ja nykyaikaisen
valmistustekniikan oiva yhdistelmä. Uuden
polven Triumph-moottoripyörät eivät miltään
osin häpeä kilpailijoidensa rinnalla. Ne ovat
hyvinkin varteenotettava vaihtoehto nykyaikais-
ta moottoripyörää havitteleval le ku luttajal le.

UUDESSA
\ / uosikymmenrä l\,4eride-
\ I nrssa loimrneen Tri-
\ / umon-tehtaan vuonna
\/ 1918 vrimeiseksi valrnis-
V tetut keksisvl nteriset

Bonneville 750 -moottor'it perustul-
vat jo vuonna 1937 esiteltyyn
Speed Twin -moottoriin. Ne olivat
siis autlamatta vanhaa tekniikkaa.
Ei ihme, ettå valmistus jouduttiin
lopettamaan vuonna 1979.

Hieman ennen tehtaan sulke-
mista Trlumph ehti vielä esitellä
vaivihkaa vaimlstellun, varustelul

taan tuolloin kovin nykyaikaisen
Triumph Bandil 350/500 -mootto'
ripyörän prototyypin. Sen sähkö-
startilla käynnistyvän kaksisylinte-
risen voimanlåhteen kannen ylä-
puolella oli kaksi nokka-akselia ja
käyntitårinöitå tasoitti ajan hengen
mukaisesti tasapainotusakseli.

Triurnph Bandit 350/500 o i kai-
kin puolrn modernl moottoripyörå.
Mutta loistavan uuden tulemisen
sijasta taloudelliset tosiseikat lo-
pettivat aikoinaan alan britliläisen
teollisuuden johtotähdeksi titulee-
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KUOSISSA
ratun Triumph n vaimistuksen.
Tehtaan työntekijöiden ohella
merkkiä jäivät kaipaamaan tuhan-
net motoristit lå vuosikymmenlä
Triumph-virkapyörien kykyihin
luottaneet pollisivoimat erl puolilla
maailmaa.

Erilaisia ja {asoisia
yritelmiå
1 980-luvulia brittlläinen moottori-
pyöräteollisuus suorastaan rypr
pohjamudissa. Enemmän ja vå-

hemmän onnistun6ita yritelmiä oli
vat muun muassa itåvaltalaisen
Rotax-moottorin ympärille kyhätty,
maineikkaalla Matchless-nimellä
varustettu luomus ja Wankel-moot-
torin vauhdittama Norton. Kumpi-
kaan ei yltänyt juurl prototyyppi-
astetta pidemrnälle

Melkein samoin kävi loordi Hes-
kethin hankkeelle. Aikoinaan omaa
Formlrla 1 -kilpatallia pitänyt raha-
rikas loordi halusi palauttaa britti-
låisen moottoripyörån omalle pai-
kalleen alan huipulle.

Kaksisylinterisen V-moottorin
ympärille rakentuvan Hesketh
'1000 -moottoripyörän tulevaisuus
nåyttikin aluksi valoisalta. Tilauk-
sia tuli kasapåin jo pelkän esitteen
pohjalta, vaikka yksikåån tuotån-
tomallinen Hesketh 1000 ei ollut
vielä nähnyt påivänvaloa Tehtaal-
le palkattiin vastikåän lopetetun
l\4eridenin tehtåan (Triumph) enti-
siä työntekijöitå. Tällä haluttiin var-
misiaa työntekijöiden kokemus ja
asiantuntemus.

Suunnitteluvirheiden vuoksi vål-

mistus takerteli ja viivåstvi kuiten-
kin kiusallisen paljon. Lopulta han-
ke tuli tiensä päåhån. lvuutaman
vuoden tuotanto- ja rahoitusongel-
mien parissa ponnistellut loordi
Hesketh siirtyi vaivihkaa takava-
semmalle ja tehtaan ovet Iukittiin
sisäpuolelta. Harvat Hesketh 1000
-moottoripyörät muuttuivat keräi-
lykohteiksi. Nlinpä niitä näkee ny-
kyisin vain alan museoissa, jos
sielläkäån.

l\4utta palalaanpa Triumphin
pariin. Laman kourissa 1980-luvul-
la kamppåilleen brittiläisen teolli-
suuden pinnan alla kupli kuitenkin
kirkkaasti. Useat tahot halusivat
aloittaa Triumph-moottoripyörien
valmistuksen uudelleen, mutta ta-
loudelliset tosiseikat hillitsivåt in-
toa. Tuotantohån olisi pitånyt aloit-
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VaRUSTELULTAAN pelkistetty, ,British Racing Greeno vä.inen Triumph
Trident 750i900 on asiallinen'l99O"luvun perusmoottoripyörä.
lreikåläisillå leveysasteilla tosin iäi kaipaaftaan våhinläån varttikåneen
luulisuojaa etenkin suurilla nopeuksilla ia tuulisella såållä.

MIKSI kaikki pitåisi keksiä itse?
Trlumph Motorcycles Ltd kåyttää
såmolen alihankkiloiden osla kuln
eurooppalaiset ja lapanilaiset
kilpailijansa, esime*iksi kone€n
nenoseoksen tuollavat
nykyaikaisel lattaluistiset,
japanilaiset Mikuni-kaasuttimet,

laa käytännössä nollapisteestå.
Vanhan teollisuuden ainoa käytlö-
kelpo nen osanen oli maineikas
tuotenimi.

Triumphin uusi
tu lem inen
Syksyllä 1990, lF[,4A-messuilla
Kölnisså, Tri!mph asiui lopulta
uudelleen suuren yleisön eteen.
Kaikessa hiljaisuudessa valmiste-
tut prototyypit esiteltlin vaatimat-
toman asial isesti. Poissa olivat
kiiltokuvamaiset esitteet, kaikenlai-
nen taivaanrannan maalailu ja 11-

mavat tuotantosuunn telmat. Esil
lå oli vain pelkkåå faktaa. Tuotan-
non aloittaminen vaatisi päåomaa
ja pitkäjånnitteisyyttä. Hankkeen
rahoittajat karto ltivat messuylei-
sön reaktiolta ennen lopullisia päå-
töksiä.

Palaute ol positiivista, ja niin
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ÄÄNEKKÄÄsrÄ ulkonäöstä
huollmatla Adventurcr 900:n
megafonimalliset torvet
vaimentavat pakoäänet
korkeil16kin kierioksilla
tehokkaasli.

Triumph-rnoottoripyörien tuotanto
käynnistyi Hinckleyn tehtailla
vuonna 1991. Tuotannossa oli kuu-
si mallia ja ensimmå1sen vuoden
aikana valmistui yhteenså 1500
yksikköå. Vaatimattomasti aloitta-
neen tehtaan menestys on ollut
lähes häikåiseväå. Kuluvan vuo-
den tuotevalikoimassa on l2 eri
mall a ja kokonaistuotanto y tää
15 000 yks kköön.

Nykyisin maai malla on jo yli
30 000 Hinckleyn tehlailla valmis-
tettua modernia Triumph-mootto-
ripyörää. Nimeståän huolimatta ne
poikkeavat täys n edeltäiistäån.

Oppia ja osaamista
Aikoinaan syystäkin vanhanaikai-
seks ja jåäråpåiseksi moititusta
britti äisestå teollisuudesta el enåä
näkynyt jålkeäkään. Triumph l\y'o-

torcycles Ltdrn ohjenuorana on
a usla pitäen ollut tuttu sananpar-
s: hyvän la huonon tuotteen val
mistamiseen kuluu yhtä paljon ai-
kaa.

Tuotanf on johtoajatus ilmenee
perusosien työstöstå ajokklen vi;-
meistelyyn. Esimerkiksi läpi histo-
rian koiraspuolisina pidettyien van-
hojen briltipyörien öljyä tiputtele-
val moottoriiohkot loistavat po s-
saolollaan. Samoin mekaaniset
me ut ovat slvistyneen vaimeat ja
moottorin käynti vårinätöntå.

VAIN yhdelle henkilölle mitoitettu Triumph Advenlurer 9(X, on saanul ien-
kit ihastuksen valtaan. Klassinen cruisingtyyli sopiikin hyvin Kalliovllor'
ten serpentiineille, AJizonan preerialle ia Kalilomian aurinkorannoille eikå
se vierasta kotimaisesss iärvimaisemasss mutkinebvaa aiotietåkåån.

PROGRESSIIVISELLA iousella
varuslelun, perusaseluksiltaan
kllnieän Trident 750:n
etuleleskoopin ominaisuudel on
mltoitettu sopiviksi tavallls€en
arkiajoon taaiamassa ia
maantiellä. Etupään tuhdit
lewianul hidastavat puolestaan
tunnokkaasti ia tehokkaasti
isommankin vauhdin.

Triumph Ny'otorcvcles Ltd:n nes-
teiååhdyteisen, kolmF ja nelisylin-
terisen perusmoottorin ulkornuoto-
jen ja tekniikan osalta lähin vertal-
lukohde on japanilainen Kawasa-
ki GPz 900 R -moottor . Kawasaki-
ja Triumph-rnoottorien näkyvin
yhtäläisyys on neliventtii ikannen
yläpuolella o evan kahden nokka-
akselin ketjuveto kampiakse in
påästå. NIyös moottorin sisäisissä
rakenteissa on paljon yhtålåisyyk-
siä sylinterimitoista låhtien.

Va mistuksessa tårkeintå on
alusta pltäen ollut nykyaikaisen
tekniikan ohe la korkea laatu. Tri
umph Motorcycles Ltd:n mukaan
vain tämån avulla uuden polven
brittilåinen moottoripyörå voi saa-
vuttaa ostajakunnan luottamuk-
sen.

Karnpiakse in työstötoleranssit

JENKKIHENKISEN TtiunPh
Adventurcr g(N):n pyöräl ovat
tlelenkln tyylitietolset pinnapyörät.
Nykyaikaa edustavat puolestaan
elu- la iåkapään tehokkaat
levyiårrul,

kuvastavat hyvin nykyistå tuotan-
tolilosofiaa. Teo lisen koneistuksen
y eisesti h! /äksytty työstÖtolerans-
si on 20 milimetrin tuhannesosaa.
Triumph Ltd:n pltkälle automatisor-
dulla työstölinjalla kuitenkin esi-
merkiksi kampiakse in koneistuk-
sen toleranssi on Puristettu vain
viiteen miliimetrin tuhannesosaan.
Liikkuvien osien mahdollisimman
pienet vålykset takaavat tasalsem-
man käyrrnin ja osien våhåisem-
män kulumisen. Kampiakse in la
vastaavien osien karkaisu ja jälki-
käsittely tapahtuvat myös valtaosin
automaattisesti tletokoneiden oh-
jaamana.

Vaikka tuotanioautornatiikkå te-
kee tasalsta tulosta, on va rnistus-
ja kokoonpanolinjalla myös moni
vaiheinen inhimilinen laaduntark-
kailu. Työn tulos tarkastetaan aina
ennen seuraavaa valhetta. Ulko-
puo isesla ehkå hieman verkkai-
selta vaikuttava työtahti antaa rjit-
tåvästi aikaa eri työvaiheiden vii-



TRIUITPH Tride ?50:n keskituen sloitugta la iakennetta ollsl syytä
hafilta__uudell€€n, ajokln nosto kesklluello vaaiil suhteottoman ;iuna
lyysistå volmaa ialtal elopainoa.

meistelyyn. Lopputuloksen kan-
nalta tåmä onkin tärkeåmpEiii kuin
mahdollisimman nopea vaimistus
laadunvalvonnan kustannuksella.

Elastista
tuotesuunnittelua
Nykyisten Triumph-moottoripyöri-
en s!unnittelussa noudatetaan
yhden perusmoottorin la perusrun-
gon ympärille rakentuvaa aiatte-
lua. Käylännössä kaikissa o; siis
samantyylinen avoimen kehtorun-
gon kehystämå kolme- tai nelisv-
linterinen voimanlåhde. Rungon
apurakenteet ja moottorin viritys-
aste tosin vaihtelevat hieman eri
mallien vålillå. Rationaalisen tuo-
tannon ansiosta Triumph Ltd ky-
Kenee vastaamaan nopeasti ja
Joustavasti markkinoiden vaati-
muksiin erityyppisten ajokkien
muodossa.

Vaikka täkälåisen maahantuoian
myynttohjelmassa on koko tuote-
valikoima, koeajoon valittiin mah-
dollisimman erilaiset vaihtoehdot.
Ripeåluonteinen Triumph Trident
750 on tyypillinen eurooppalainen
retropyörå. Rauhallisempaan me-
noon sovitettu Triumph Adventu-
rer 900 puolestaan on etenkin
USA:n markkinoiila suosittu crui-
sjngtyylinen ajopeli. Nåiden ohel-
la valikoimaan kuuluu mvös ison
luokan Tioer 9OO -netitahiienduro

Teknisten tietojen osatta koeato"
pyörien kolmisylinterislen vorman-
låhteiden olennaiset mittaerot ovat
iskutilavuudessa ja teholukemissa.

Trident 750:n (749 cm3) mootte
ri tuottaa parhaimmiltaan 66.2 kW
(90,0 hv) 10 000 r/min la vääntåå
68,0 Nm (6,7 kpm) 8700 r/min
kåyntinopeudella. Otemukseltaan
levollisempaa Adventurer 900:aa
vauhdittava voimantåhde (885
cm3) tuottaa 51,5 kW (70,0 hv)

8000 r/min. Sisåisten osien hienG
såådön avulla suurin vååntömo-
mentti 72,0 Nm (7,1 kpm) on käy-
tössä jo automajsen alhaisella
4800 r/min kåyntinopeudella. pa-
perilla sangen samanlaisten moot-
torien kåytöstå on siis viritetty tun-
tuvasti eri mallien mukaan.

Käytös istuu tyyliin
Kierrosherkån Trident 750rn moot-
torin vetoaiue alkaa käytånnösså
yli 4000 r/min käyntinopeudelta.
Keskialueella veto voimistuu tun-
tuvasti kierroslukumittarin osoitti-
men ylittäesså 8500 r/min luke-
man. Voimaa tulee paljon ja nop+
asti aina 1'1 500 r/min saakka. Tål-
löin elektroninen rajoitin alkaa påt-
kjå sytytysvirtaa yiikierrosten vålF
tåmiseksi.

Tridentin kuusiportaisen vaih-
teiston neljån pienlmmän pykälån
porrastus on laaja ja kahden suu-
rimman våli låhinnå nimellinen.
Esimerkiksi moottoritieohitukset
sujuvat ripeimmin pudottamalla
kuutoselta kakkoselle ja kiertåmäl-
lä kaasun täysin aukr, joltoin kieG
rokset hypåhtävåt noin t0 0oo r/
min tietåmille. Kakkosvaihteella
Trident kulki suurimmalla kierros-
luvulla (11 500 r/min) yti 130 km/h,
joka riittää nopeaan ohitukseen
moottoritiellåkin.

Nautinnollisen kierrosherkån
koneen haittapuolena on melkoi-
nen polttoaineen kulutus. l\renove-
den menekki on suoraan suhtees-
sa käyntikierroksiin. Tosin Triden-
tin 25 litran polttoainesåiliö riitti
keskimåäräiselläkrn kulutuksella vli
3OO kmrn taipaleen taittoon yhdel-
lä tåytöllä.

Triumph Adventurer 9OO on kåv-
tökseltään ia olemukseltaan sovi-
tettu tuntuvasti rauhallisempaan
menoon. Moottorin veto alkaå kåy-

I AJOVALON osalta Triumph Trident Zf ia Adventure,9OO olivat tasangamanlåiset. lso seits€mån tuuman Hella H4 .umpio on samånlginen kuin
aiovalomlttaukslss€ aina hyvåt pist€et korånneisit B W_
moottolipyörlsEä. Ei siis ihme, enä myös TfumDhin ,lovalo sel hwåt
årvosan€t. Lählvalon kohtalaisen leveå ja hwåi muoioinen valokirvlo
yltåå 47 m€lrlln. Tåmå riitåå hyvtn taa;åmsJja maanteaJoon- 

- - -
Parhålmmlllaan Tgan mgt4! pååhån yttåyåri kåukovab; kaplaa kuvtota
I(ommentolnut mlttausteknikko totesi elle lankeayan rli ävån Dttkån.
mutla hleman kap€ån pilkln. Tåmån vuoksl oman kalstan okeaji Eunän
valaisu sl glg p€ras mahdolllngn, Kokonalsuutena kaukovålo on
kultenkin moottorlpyörien osalta parhaasta pååstä,

tännösså låhes loutokäynniltå, ja
konevorma kasvaa tasaisesti kåvn-
tikie(osten myötä.

Nokka-akselien ajoitukselta ja
vastaavilla mitoituksitla laveavetoi-
seksi tehdyn Adventurer goo:n
moottorin viisiportaisen vaihteiston
porrastus on tuntuvasti tasaisem-
pi kuin Tridentin kuusilovisen laa-
tikon. Tässäkin kohtaa nåkyy Tr!
umphin kokonaisvaltainen tuote-
suunnittelu. Ulkomuotqen ja moot-
torin luonteen ohella myös vojrnan-

siirto on sovitettu ajokin luonteen
mukaiseksi.

Tuon mallikohtaisen hienosåå-
dön ansiosta Triumph Motorcycles
Ltd:n täyden tusinan mallisto on
viimeistelyn ja tekniikan osalta
hyvjnkin kilpailukykyinen euroop-
palaisen ja japanilaisen alan teol-
lisuuden kanssa, Kun vielå hinta-
tasokin on tasapainoinen, on Tri-
umph tervetullut uusi vaihtoehto
myös meidän markkinoillemme.
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lliumph llident 75O
TEKNIIKKAA
Moottotl: kolm sylinter nen. nesletäåh-

dytteinen, ne itaht nen rvikone, s-
kutilavuus 749 0 cm3, 76,0 x 55.0
mm, puristussuhde 11.0, leho 66,2
kw (90,0 hv)/10 000 r/rrrin, väåntö
68,0 Nm (6,7 kpm)/8700 r/min, kak-
si kannen y äpuolista nokka-akselia
(DOHC) kaks imu- la pakoventlii
lia/sy interi, kolme aftaluistista 36
mm n M kunl CV -kaasutinta, digi-
taal nen sylytysiårleste rna, sahkö-
käynnistys, poltloainesuositus 95 E,
kuusi vaihdena märkå nron ievykyt-
kin, toisioveto o-rengasketjul a

Runko: teräsputkesta tehty avoin keh-
torunko. edesså hydraulnen te es-
kooppi, iiukuputken läp mltta43 mm,
takana keinuhaarukka ja kierrejou-
sela varustettu va rnennin, edessä
kaksi hydrau ista levyjarrua, Läp mit
ta 296 mflr, takana hydraulinen le
vylafiu, läplmltta 255 mm, rengas-
koko edesså 120/70 x 17, takana
160/60 x'18

Mital: pituus 2152 mm, leveys 760 mrn,
korkeus 109O mm lsturnkorkeus 775
anm, aksellvAi 1510 mrrl polttoa ne-
säiliö 25,0 l, kuivapaino 212 kg, pat-
no alokunnossa noin 240 kg

Maahantuoia: VechileTec Trading Oy
Ylihärmä, puh. (06) 484 6700

Hinla: 85 900 r.k

! UUDEN valmistajan perusrnallistoon
kuu uva Trident 750 on teknisesti ny
kyaikainen, perinteisen tuntuinen ko-
konaisuus. Sirtä puuttuu kuitenkin tyys-
tin aikarsemman vaLmistajan samanni-
misen ajokin naftalininen olemus. Ai
noa yhlääisyys 1968 es teltyyn edel-
täiaAn onkrn mallinimi ia vamlstaian
ogo.

Sähköstanilla käynnist!.vän kolmisy-
interisen rnootlorin käyntiäån on h li-
tyn jämakkä Kone käy tasaisesti ja
mainlltavia käyntitärinöitä llmeni valn
huippukierroksi la, eivälkä nekään ol-
eet håiriisevån voimakka la.

Kuus porlaisen varhteislon vaihde-
välit ykköseltä ne ose le ovat p tkät
Kahden suurimman vaihteen porras-
lus on puolestaan lähes oLematon. Niin-
pä kuutosva hdetta er tarvifnut rnaan-
liel ä juuri la nkaan ja mooftoritrel äkin
vain haruakseltaan. Va htelevassa ar-
kajossa vaihtelsto toiml kaikin puolin
sujuvast la tarkast . Tosin ykkösen
päällemenosta iimoiltava kolahdus e

ehkä ole kekken mreleen. Äänekäs
toirninta varmistaa ku tenkin sen. että
vahde on kär(össå. Käytännössä aF
noa häiritsevä ominaisLJus oli suora-
harnpaisten rattaiden aiheuttama ujei-
lus. llmiö on iLtttu rnonen muunk n val
mislajan moonoripyörien vaihtersto s-
ta.

Pelk stetyn jousll!ksen såädetlå-
\,ryys raloittuLr takavaimentimen jousen
7-asenloiseen esijännltykseen. Sllti jou-
stus toimi mukavast ja vaimensi te-
hokkaasti sotkin epätasaisuudet.

Sopivasii porrastettu stuin on tia'
va. Lievästi elukenon ajoasennon ta-
keeksi ja katapit on s lortettu h eman
taakse Tilava ja ryhdikäs ajoasento
sopi hyvrn erl kokoisile kuLlettajiile.

Kaarte ssa suorav iva seen ajoon
miloitettu ohjaus vaati määrätietoisia
otteila Mieeen tulivat 750/900 koko-
luokan japanilaiset ja saksalaiset rnat-
kapyörät. Kokonaisuutena käytöksel
tään ryhdikäs Trident 750 toini lavall-
sessa llkenleesså kalk n puoln mol-
leelta Mufta jos mieiir lorsinaan rnyös
kilparadal e, kannatlaa hark ta rata-
ajoon mltotetun ja varustellun Triumph
Super ltl 900:n ta Spnnt 900:n hankin-
1aa.

KrrrÄMME
. Moottorin råväkkää luonnena
. Va*åata aiokiiytöslä

MOITIMME
. Keskituelle nostamisla
. Polttoalnetaloutta

MITTARISION selkeään
merkkivalopaneeliin syttyy
polttoalnemäärån varoltusvalo,
kun 25 lltran sälllössä on jällellä
seitsemän litraa. Bensllnihana on
kiiånnettävå varatankllle kuitenkin
vasla, kun menovettä on tallella
enää viisi lit.aa.
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lliumph 9OO Advenlurer
TEKNIIKKAA
Mootloti: komisylinterrnen, nestejäåh-

dytie nen nelitahtlnen rrvikone s-
kutilavuus 885,0 cm3, 76 0 x 65.0
mm, pLJristussuhde 10 0, teho 51 5
kW (70,0 hv)/8000 r/min vääntö 72 0
Nm (7,1 kprn)/4800 rmin kaksl kan-
nen yläpuolista nokka-akselia
(DOHC), kaksl irnLr- ja pakovenitii'
liälsy interi, kolme attaluistista 36
mm:n Mikuni CV -kaasutinta. digr-
taa lnen sytylysjärjeste rnä, sahkö'
käynnistys, polttoa nesuostus 95 E,
vls vahdetla, märkä monilevykyt-
k n, toisioveto O-rengasketj!l a

Runko: teräsputkesta tehty avo n keh-
torunko, edessä hydrau inen teles-
kooppi.lukupuiken läp mitta43 mrn
lakana keinuhaarukka ja k errejolr-
se la varustettu vaimennin edessä
hydraul nen levyiarru, äpjmilta 320
mm takana hydraulinen levyjarr!,
Läpimitta 285 mm, rengaskoko edes
sä 110/80 x 18. takana 160/80 x 16

Milal: pituus 2170 mm, leveys 750 mm,
korkeus 1290 mm. stuinkorkeL.rs 750
mm, akse iväli 1550 mm, poiftoaine-
såiliö 15.0, kuvapano 225 kg, pai-
no ajokunnossa noin 245 kg

Maahantuoja: VechileTec Trad n9 Oy,
Ylihärrrä, piilr. (06) 484 6700

Hinta: 112 900 mk

I A KOINAAN Trilrmph-.noottor pyör
en suur n markklna-alue oiYhdysva-
lat Tnumph l/lolorcycles Ltd aoitti
kuitenkin vars naisen myyntilyön Atlan-
trn y ivasta Tr urrlph Thunderbird 900:n
esittelyn jälkeen 1994. Taktiikka onnis-
tul. Klass sen britt pyörän näköinen
Thunderblrd meni kuin kuum le kiv le.

lvutla aivan kaikki elvät p täneet
l]usklassisen Thunderb rdin prirteislå.
He ha usivat enemmän "lenkk henk s-
tä" ajokkia. Ninpä Hinckleyn tehiailla
teht in markk roiden vaatimia muulok-
sia. Kun rnuodo ltaan enemrnän -Hac
T kkamainen" Triunrph Adventurer 900
esitelliln Pariisin messuilla syksyilä
1995, se sai paika la olleet jenkit ihas-
tuksen vaitaan - juLrri tä lasta he o ivat
odottaneetl

O emukseltaan Triurnph Adventurer
900 on rentohenkinen cruis ngtyy iiren
moottoripyörä. ErikoisLrLrtena on van
vhden henkilön kawoön m loiteftu is-
luin.

Ohlaustanko on tietysti tlyliin sop -
van korkea la eveä. Maltl lisen ohjaLrs-

geometrian ansiosta Adventurer poik-
keaa kuitenkrn edukseen laval isista
custornpyör stä. Olrjaus on Jyrk ssäkin
käänteissä ja alhaisiLa nopeuksila le-
vo inen

Ajossa mukavln om naisuus on
mootlorln avea vääntÖ. Låhes louto-
kaynnlllä aikava tuht velo jatkuLr tasai-
sena äpi kierrosreklsterin Suurin vään
tömoTrenttL savutetaan lo 4800 r/nrin
kåyntinopelde la, rn ka va kutlaa myös
polttoaineen kulutukseen. Koeajon
keskimååräinen ku ulus jai ale kuuden
Itran, joten 1s-litraisen polltoainesail -
ön tåyttö ritti yi250 k lon'retrin taitta-
rn seen.

Ajossa Tnumph Advenlurer on pal
haimm laan raLrhal sessa maanue- ja
taajama-ajossa. Koneen juolreva käy
tös ia pehmeähkö lousitus sop vat juu-
ri tå laiseen menoon.

lVa nlttavia käyntlvärinö tä i meni
vain hulppukieff oksil a. Käytännössä
kierrosiukumitlarin osoitin pysytte i kui'
tenk n åhinnä aste kon kesklva he lla
+/- 5000 r/min tietärni lä. Tä löin tasa-
kåyntinen moottorl larioaa tuhdin våän-
nön ohe la r ittävästi vormaa sukke am-
paankin menoon mutkatiellä.

KIlTÄMME
. Moottorin joustavaa käytöslä
. Polttoainelalouna

MOITIMME
. Himmeitå merkkivaloja
. Keskltuen puuttumisla
. (Matkustaian tiloja)

TYYLITIETOISEN korkean
ohjaustangon keskellä slialtsevan
selkeän mittarlston vällssä olevlen
merkkivaloien havailseminen
päivänvalosss on mahdotonta ia
va.lii pimeälläkin pöllönsilmiä,
ainakin suuntavilkun merkklvalo
saisi olla kirkkaampi.


