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Classic 500 er back to basic, slik de legendariske Royal 
Enfield modellene så ut sent på 1950 tallet. La deg ikke 

lure av dens klassiske design. Den nostalgiske stylingen 
skjuler massevis av moderne teknologi. I midten står en 

ensylindret motor som dunker ut ren lykke! 

CLASSIC 500

Både Classic 500 
og Bullet 500 

leveres med 2 års 
fabrikkgaranti.
Alle syklene er 

innenfor rammen 
av A2.

Alle Classic 500 modellene er typegodkjent for to og leveres 
med sal for passasjer. Dette kan enkelt fjernes om ønskelig.

Motor: En sylinder, 4 takts, luftkjølt 499cc. Effekt: 27,2 hk @ 5250 rpm
Dreiemoment: 41,3Nm @ 4000 rpm. EFI, ABS. El- og kickstart – 5 gir. 

Leveres i 10 fargevarianter inklusiv to i krom. 

Royal Enfields Bullet 500 er på alle måter en levende 
legende. Den så dagens lys i 1932 og kan smykke seg 
med tittelen “Motorsykkelen som har vært  lengst i 
kontinuerlig produksjon”. I 1948 kom 350 cc Trials 
Bullet som var den første produksjonsmotorsykkel 

med svingarmsdemping. Legenden har blitt moderne 
både i styling og teknologi. 

Bullet Trials leveres med solosal og er registret for 
en person. Den kan ikke leveres med baksete og 

registreres for to.

Bullet 500 kommer i to utgaver. Bildet til 
høyre viser vanlig Bullet 500. Til ven-

stre er Bullet Trials som designmessig 
fremstår noe røffere. Ramme og motor er 
identisk for begge modellene. Motoren er 
en ensylindret arbeidshest som har vist 

sine kvaliteter i Himalaya og under andre 
ekstreme forhold.

Motor: En sylinder, 
4 takts, luftkjølt 499cc. 
Effekt: 27,2 hk @ 5250 rpm
Dreiemoment: 41,3Nm @ 4000 rpm. 
EFI, ABS. El- og kickstart 
5 gir. Leveres i to utgaver 
og til sammen 5 fargevarianter. 

Pris fra: 79.900,-

Pris fra: 73.900,-

Bullet 500 er 
registret for to 

personer.



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.

Pris fra: 79.900,- Pris fra: 116.900,-

Pris fra: 118.900,-
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Besøk vår nettside for mer informasjon og full fargeoversikt på modellene.

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:

Pris fra: 70.900,-

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!

Alle priser eks. lev.omk. på kr. 3.500,-.
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