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Nyutviklet motor

Meteors kraftkilde er en potent ensylindret 
motor med én inntaksventil og én for eksos. 
For å minske vibrasjoner er det satt inn en 

velfungerende ballanseaksling. Selvfølgelig 
svarer den til Euro5 reglementet. Indisk 
presse, som har testet den nye Meteor 

350, forsikrer at den leverer både den ekte 
Royal Enfield-følelsen og ikke minst den 

karakteristiske lyden. Meteor 350 er resultatet 
av designsamarbeid mellom Royal Enfields 

tekniske sentre, Bruntingthorpe i England og 
Chennai i India.

NYHET!NYHET! Meteor 350 er en ensylindret råflott cruiser Meteor 350 er en ensylindret råflott cruiser 
som vil vekke oppmerksomhet uansett som vil vekke oppmerksomhet uansett 

hvor den ferdes. Motoren er ny, rammen hvor den ferdes. Motoren er ny, rammen 
er ny, alt er nytt. Meteor 350 har til og med er ny, alt er nytt. Meteor 350 har til og med 

navigasjonssystem. Dette er Royal Enfield på navigasjonssystem. Dette er Royal Enfield på 
sitt beste!sitt beste!

Royal Enfield Tripper

Meteor kommer med et navigasjonssystem 
som har fått navnet Royal Enfield Tripper som 

standard. Dette er et «turn by turn»-system 
som aktiveres gjennom mobil og Google 

Maps. Et display viser da hvor du skal kjøre, 
sving for sving. Motor: 

En sylinder, 4 takts, 
luftkjølt 349 cc
Effekt: 
20,2 hk @ 6100 rpm
Dreiemoment: 
27Nm @ 4000 rpm
EFI, ABS, 
El-start – 5 gir

Fireball, leveres med rød eller gul 
bensintank med matchende fargestripe 

på felgene. Den har svarte skjermer, 
sidedeksler, motor og eksosanlegg.

 Stellar kommer i tre fargevarianter, 
blå, sort matt og rød. Her er tank, 

skjermer, sidedeksler i samme farge. 
Eksosanlegget er i krom. Ryggstøtte 

øker komfort for passasjer.

 Supernova er den mest påkostede 
og fremstår med totonelakk. Brun sal 
med ryggstøtte gir komfort for både 
fører og passasjer. Vindskjermen tar 

av for det meste av fartsvind.

Meteor 350 kommer i tre utgaver, Fireball, Stellar og Supernova

Meteor 350 leveres 
med 3 års fabrikkgaranti 
og er innenfor rammen 

av A2.



Råtøff retrosykkel som sender nostalgiske vibber langt 
inn i sjela. Her får du massevis av kjøreglede og god 

gammeldags britisk styling. Klassisk ytre, moderne indre. 
Det er først når du har prøvekjørt en du vil forstå!

Både Interceptor og Continental GT leveres med 3 års fabrikkgaranti.
Alle syklene er innenfor rammen av A2.

Motor: To sylindre, 
4 takts, luftkjølt 648cc 
med oljekjøler
Effekt: 47 hk 
Dreiemoment: 52 Nm 
EFI, ABS
Elstart – 6 gir
Leveres i 6 farge-
varianter inklusiv 
krom.

Heftig Caferacer som kjører like bra som den ser ut. Dette er den mest 
påkostede av alle Royal Enfield modellene. Clip-on styre, fotpinner trukket 
bakover, og muligheten for å toppe det hele med en solosal. Rett og slett en 

perle av en MC. Det er først når du har prøvekjørt den du vil forstå!

Motor: To sylindre, 
4 takts, luftkjølt 648cc 
med oljekjøler
Effekt: 47 hk 
Dreiemoment: 52 Nm 
EFI, ABS
Elstart – 6 gir
Leveres i 5 farge-
varianter inklusiv 
krom.

Det bankende hjertet 
i både Continental GT 

og Interceptor er en 
tosylindret 270 

graders inline-twin 
med balanseaksel. 

Den luftkjølte 
motoren er på 648 

kubikk og er i 
tillegg utstyrt 

med oljekjøler.

Continental GT 650 kommer med dobbelsal, i og med at 
modellen er registret for to. Likevel ønsker de fleste å forsterke 

Caferacer-stilen og velger derfor å sette på en solosal som anvist 
på sykkelen til høyre. Dette gjøres med et lite tillegg i pris.
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HIMALAYAN 411

Himalayan 411 leveres med 2 års fabrikkgaranti. 
Alle syklene er innenfor rammen av A2.

Motor: En sylinder, 
4 takts, luftkjølt 411cc
Effekt: 24,5 hk @ 6500 rpm
Dreiemoment: 32 Nm @ 4250 rpm
El- og kickstart – 5 gir

Importør:

Himalayan 411 er fjellgjeita som 
kommer seg frem der ingen skulle 

tru. Royal Enfield har brukt sin 
40 års lange erfaring fra kjøring i 
Himalaya til å skreddersy denne 
modellen. Dette gjør den perfekt 

for eventyr i norske fjell og skoger.  
Mer motorsykkel får du neppe for 

pengene. Det er først når du har 
prøvekjørt en du vil forstå!
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