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Electrische
Chopper

‘Defiance’
accessoires

Sine Cycles uit Zwitserland is voorbereid op de toekomst en heeft de
eerste elektrische chopper gebouwd.
Geestelijk vader is Bruno Forcella en
de beweegredenen om deze chopper
te maken is zo universeel als het maar
zijn kan; gewoon om eens iets anders
te maken. De elektrische motor komt
van Zero en dat is opvallend aangezien
Zero motorcycles (tot op heden) alleen
maar complete elektrische motoren
bouwt en geen componenten verkoopt. De motor levert 57Nm koppel
dat rechtstreeks op het achterwiel
wordt overgebracht. De accu geeft een
actieradius van ongeveer 55 km en de
topsnelheid ligt rond de 120. Met een
app van Zero kun je vanaf je smartfoon via een Bluetooth verbinding de

Je motor wil je een persoonlijk uiterlijk geven en Motor Saloon helpt je
daarmee. Bijvoorbeeld met de nieuwe Defiance serie accessoires van
Harley-Davidson. Hiermee laat je
zien dat je lak hebt aan alle regels. De
nadruk ligt op vloeiende lijnen met
de Defiance hand- en voetcontrols
die in een diepzwarte uitvoering een
extra tintje aan jouw Dark Custom
even. Met de Defiance Collection
waarbij het H-D logo en lengtelijnen
de blikvangers zijn, sla je de rebelse
weg in. De H-D ‘Airflo Collection’ is
daarmee goed te combineren.
Verkrijgbaar bij Motor Saloon in:
Amersfoort, tel. 033-4617398,
e-mail: info@motorsaloon.nl en
internet: www.motorsaloon.nl

rijmodi programmeren. De koelvinnen
op de elektromotor zijn gepolijst en
voor de rest is de chopper weer opgebouwd met traditionele accessoires.
Een Rich Phillips zadel met Lowbrow
Customs veren, een aangepast Led
Sled Customs achterspatbord met in-

gebouwd LED achterlicht, Motogadget
snelheidsmeter en drukknopjes op het
LSL stuur en aangepaste Louis handvatten. Alle elektronica is weggewerkt
in de tank, die toch niet nodig is maar
wel erg gaaf staat. Ben jij er klaar voor?
www.sinecycles.com.

Suzuki Scrambler
Suzuki laat met de nieuwe SV650A Scrambler zien
dat de populaire V-twin tot in detail is te personaliseren met talrijke speciale accessoires. Hiermee
krijgt de SV650A bijvoorbeeld een nog sportievere
look of is hij uit te voeren in stoere retrolook Caféracer-stijl. Zo is de hier getoonde Scrambler o.a.
voorzien van radiator- en kettingbescherming,
voorspatbord en windscherm (alles van aluminium), zwarte koplampprotectie, uitlaatwrap, Scrambler buddyseat van bruin skai, Dunlop banden met
‘ouderwets’ profiel, korte kentekenplaathouder en
retro-richtingaanwijzers. Je kunt het natuurlijk allemaal zelf gaan doen maar voor € 8.699,- staat-ie
helemaal compleet in je schuur. www.suzuki.nl

Indian Flat-Tracker
Voluit heet de speciale Indian racer
Scout FTR750 maar het model heeft
in wezen niets te maken met de
Scout cruiser die bij je dealer staat.
De Flattrack Scout is een volledig
nieuw ontworpen vloeistofgekoelde
750cc V-Twin met 4 kleppen per cilinder in een kort stalen buizenframe.
Omdat een racer zo licht mogelijk
moet zijn is er voor de afwerking veel
carbon gebruikt. Opvallend genoeg
kwam Harley-Davidson
twee maanden geleden
ook al met een nagelnieuwe Flattracker die
de XR750 ‘Sportster’ na
44 jaar gaat vervangen.
Flattrack racing is in
Amerika weer populair
aan het worden maar
we hoeven niet te verwachten dat de zandracers van beide merken
snel in Europa te zien
zullen zijn. De laatste

keer dat een Indian mee deed aan dit
soort evenementen was ergens in de
jaren ‘50 met de zogenaamde ‘Wrecking Crew’, bestaande uit Bill Tuman,
Bobby Hill en Ernie Beckman. Tuman
was de laatste rijder die in 1953 met
een Indian een Grand National kampioenschap won. De nieuwe Indian wordt gereden door meervoudig
AMA Grand National kampioen Jared
Mees. www.indianmotorcycle.com.

Rijd je motor naar binnen!
Gegarandeerd een unieke ervaring
rijker èn de mogelijkheid om je aankoopbedrag terug te winnen? Dit kan
bij Chromeburner
in Waalwijk. Hoe
werkt het? Koop
in de winkel van
Chromeburner aan
de Cartografenweg
20A in Waalwijk iets
uit hun enorme assortiment motorkleding en helmen.
Rijd vervolgens met
je nieuwste aankoop
de winkel binnen
op je eigen motor.
Maak een filmpje
of foto, post het op
Facebook (of laat
het plaatsen) en tag
Chromeburner (@
Chromeburner) in
het bericht. Diegene
met de meeste likes

op 31 oktober 2016 wint zijn of haar
aankoopbedrag terug!
www.chromeburner.com
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