
 

 

 

 

 

 

HARLEY-DAVIDSONILTA
® 

UUSI MALLI VUODELLE 2014: STREET  

BOB
®
 SPECIAL EDITION 

 

Upeilla yksityiskohdilla viimeistelty Street Bob® Special Edition ottaa kadut haltuunsa.  

 

OXFORD (7. maaliskuuta 2014) – Uusi Street Bob Special Edition on Big Twin Street Bobin 

jäljittelemättömän riisuttua olemusta kunnioittava custom-pyörä, joka palaa katukuvaan vuonna 

2014. Toinen toistaan upeampia ominaisuuksia täynnä oleva pyörä tarjoaa tyyliä ja lyömätöntä 

suorituskykyä Harley-Davidson -harrastajille ympäri maailman. Tämä Harley-Davidsonin 

Factory Customization -ohjelman innoittama uusi moottoripyörämalli tulee myyntiin vain 

tietyillä markkinoilla Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella. 

 

Street Bob Special Edition tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kapinalliselle kustomoinnille 

aidossa Harley-Davidson -hengessä. Pyörässä on tehokas 1690-kuutioinen moottori, 

viisipuolaiset valualumiinivanteet sekä uniikki kaksisävyinen grafiikkaviimeistely. Aina yhtä 

suosittu ja tyylikäs kahden istuttava Badlander-satula, etuhallintalaitteet ja drag-tyylinen 

ohjaustanko tekevät tästä räväkästä, pelkistetystä bobberista kiehtovan vaihtoehdon ajajille, jotka 

arvostavat moottoripyöräilyä aidoimmillaan.  

 

Uudessa mallissa on säilytetty kaikki tärkeimmät piirteet riisutusta Big Twin -mallista, kuten 

lyhennetty takalokasuoja, Fat Bob -tankki sekä mustattu moottori. Myös viisipuolaiset split-

valualumiinivanteet on viimeistelty mustalla värillä, jota kontrastina toimiva kromi korostaa. 

Pieni ape hanger -ohjaustanko on puolestaan korvattu pyörän profiilia madaltavalla drag-

tyylisellä tangolla, ja tavanomaisen sooloistuimen tilalla on kahden istuttava Badlander-satula. 

Profiililtaan erikoismalli on tyylikkään pelkistetty aina polttoainetankista takalokasuojaan asti. 

Special-malliin on lisäksi saatavissa Dominator-maaliviimeistely, jossa käytetään kaksisävyisiä 

Mysterious Red Sunglo ja Silver -paneeleita tankissa ja lokasuojissa. 

 

"Tyylikkään ja suuritehoisen Street Bob Special Edition 2014 -mallin tavoitteena on herättää 

Harley-Davidson -harrastajien huomio näyttelytiloissa ja katujen varsilla ympäri maailmaa", 

kertoo Harley-Davidsonin pääsuunnittelija Ray Drea. "Olemme pyrkineet hyödyntämään 

klassisen Street Bob -mallin tyylikkään pelkistettyjä ominaisuuksia ja muokkaamaan niistä 

kustomoidun Big Twin -pyörän, joka uhkuu autenttista Harley-Davidson -moottoripyörän 

olemusta." 

 

Street Bob® Special Editionin pääominaisuudet 

 

 Kumityynyillä tuettu Twin Cam™ V-Twin -moottori sähköisellä ja jaksollisella epäsuoralla 

ruiskutuksella (ESPFI), vääntömomentti 95,9 ft lbs 
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UUTISET 



 6-nopeuksinen Cruise Drive -vaihteisto 

 

 Mustat viisipuolaiset split-valualumiinivanteet 

 

 ABS-jarrut vakiona 

 

 Dominator-maaliviimeistely kaksisävyisillä Mysterious Red Sunglo ja Silver -paneeleilla  

 

 Kromattu pakoputki suorilla, lyhyillä kaksoisvaimentimilla 

 

 Mustatut triplakruunut, voimansiirtolinja ja akkukotelon kansi 

 

 Siisti ja chopattu takalokasuoja yhdistetyillä jarru-, perä- ja kääntymisvaloilla tarjoaa 

minimalistisen bobber-ilmeen paljaine lokasuojan kannattimineen 

 

 17,8-litrainen Fat Bob® -polttoainesäiliö 

 

 Kahden istuttava Badlander™-satula 

 

 Drag-tyylinen ohjaustanko ja etuhallintalaitteet 

 

 Michelin® Scorcher® -renkaat: 100/90B-19 57H edessä, 160/70B-17 73V takana 

 

 

 

Tietoja Harley-Davidson Motor Companysta. 

Harley-Davidson Motor Company tuottaa raskaan sarjan custom-, cruiser- ja touring-

moottoripyöriä ja tarjoaa kattavan valikoiman Harley-Davidson -moottoripyörien osia, 

varusteita, ajotarvikkeita ja -vaatteita sekä keräilyesineitä. Lisätietoja Harley-Davidsonin 

verkkosivustolla www.harley-davidson.com. 
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http://www.harley-davidson.com/

