
 

 

 

 

 

 

  

VUOSIMALLIN 2016 HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE ULTRA TARJOAA 

LOISTAVAN TOURING-KOKEMUKSEN 

 

Vaativat matkapyörien käyttäjät hyötyvät loistavasta aerodynamiikasta ja RUSHMORE-

tuotekehitysprojektin tuloksista. 
  

MILWAUKEE (25.8.2015) – Harley-Davidson julkistaa tien päällä viihtyville motoristeille 

oman pitkän matkan erikoismallinsa, vuosimallin 2016 Road Glide
®
 Ultra -moottoripyörän. Sekä 

ajaja että matkustaja saavat nauttia asiakaslähtöisen Project RUSHMORE -tuotekehityshankkeen 

myötä parantuneesta tyylistä, mukavuudesta ja suorituskyvystä. Erinomaista aerodynamiikkaa ja 

optimoitua ergonomiaa täydentää Twin-Cooled™ High Output Twin Cam 103ci™ (1 690 cm3) -

moottorin tinkimätön suorituskyky.  

 

”Uusi Road Glide Ultra on suunniteltu pitkän matkan ajajaa ja matkustajaa ajatellen. Erityistä 

huomiota on kiinnitetty aerodynamiikkaan sekä siihen, että erilaiset kuljettajat saavat 

mahdollisimman mukavan ajoasennon”, toteaa Paul James, Harley-Davidsonin Product 

Development Director. ”Runkoon kiinnitetyn tuulisuojan ilmaa halkova vaikutus parantaa sekä 

mukavuutta että hallittavuutta.” 

 

Harley-Davidsonin kehittämän runkoon kiinnitetyn Road Glide Ultra -tuulisuojan omintakeisen 

muotoilun taustalla on virtausdynamiikkalaskentaa, satoja testaustunteja tuulitunnelissa ja 

tuhansia koeajokilometrejä. Katteen kolme ilmavirtaa jakavaa tuuletusaukkoa toimivat yhdessä 

34,2 cm korkean Touring-tuulilasin kanssa ja pitävät ilmanpaineen tasaisena tuulisuojan ja ajajan 

välissä. Tämä poistaa käytännössä kokonaan päähän kohdistuvan tärinän. Rungon puoliväliin 

katteen alapuolelle asennetut ilmanohjaimet auttavat pitämään ajajaa ympäröivän ilmavirtauksen 

miellyttävänä, minkä lisäksi ne ohjaavat viilennysilmaa moottoriin ja voimansiirtoon.  

 

Koska Road Glide Ultran tuulisuoja on kiinnitetty runkoon, katteen painon sekä tuulen vaikutus 

ohjaustankoon vähenee, jolloin ohjaus on kevyempää ja tarkempaa. Katteessa on myös Dual 

Reflector Daymaker™ LED -ajovalot. Tyylikkyyden ja huomion herättämisen lisäksi niiden 

kirkkaan valkoinen lähi- ja kaukovalo kantaa pimeydessä entistä pidemmälle. 

 

Ajoasento on Road Glide Ultra -mallin erikoisuus. Se on suunniteltu siten, että mahdollisimman 

monet ajajat saavat mukavan asennon pitkääkin ajomatkaa varten. Halkaisijaltaan 3,20 cm:n 

ohjaustanko on 48 mm korkeammalla kuin Road Glide Special -mallissa, mikä optimoi 
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ajomukavuuden pitkillä matkoilla. Satulan muotoa on päivitetty, ja sitä on madallettu hieman.  

 

Vuoden 2016 Road Glide Ultra sisältää kaikki ne RUSHMORE-projektin innovaatiot ja 

teknologian, joilla Harley-Davidsonin Touring-alustaa on uudistettu. Niihin kuuluvat mm. tukeva 

49 mm:n haarukka, linkitetyt Reflex™-ABS-jarrut, kapeammat lokasuojat, kevyemmät Enforcer-

alumiinivaluvanteet sekä parannetut mittariston grafiikat ja ohjaustangon kytkimet. Myös 

vakionopeussäädin on vakiovarusteena Road Glide Ultrassa. 

 

Road Glide Ultra -kuljettajien vaatiman suorituskyvyn takuuna on Twin-Cooled™ High Output 

Twin Cam 103™ -moottori. Yhdistetty ilma- ja nestejäähdytysjärjestelmä takaa moottorin 

huippuluokan suorituskyvyn myös kaikkein raskaimmissa kuormituksissa ja vaativimmissa ajo-

olosuhteissa. Sen ansiosta saadaan lisätehoa käyttämällä korkeampaa puristussuhdetta (10,1:1). 

Huippuvääntö on 10,7 prosenttia korkeampi kuin normaalissa Twin Cam 103 -moottorissa. 

Jäähdytysneste kiertää sylinterin kannessa pakoventtiilien ympärillä sekä lämmönvaihtimissa, 

jotka sijaitsevat katteen alaosassa vasemmalla ja oikealla puolella. Jäähdytysjärjestelmä on 

termostaattiohjattu, ja jäähdytysnestettä kierrätetään sähköisen pumpun avulla.  

 

Road Glide Ultra on varustettu BOOM!
 ™

 Box 6.5GT -tietoviihdejärjestelmällä, jossa on 

värillinen kosketusnäyttö, GPS ja Bluetooth-tuki. Uudistettuun sisäkatteeseen asennettu 100-

wattinen BOOM!
 ™

 Box 6.5GT on nyt 51 mm lähempänä ajajaa kuin aiemmissa malleissa. 

Tämän ansiosta tarkka näyttö näkyy paremmin ja etupaneelin painikkeita on helpompi käyttää. 

Kaikkia tietoviihdetoimintoja voi käyttää kosketusnäytöllä tai ohjaustangon vasemmalla ja 

oikealla puolella olevilla suuntaohjaimilla. Neljä 5,25-tuumaista kaiutinta on optimoitu 

järjestelmää varten ja asennettu suljettuihin, viritettyihin koteloihin. Taajuuskorjaus on optimoitu 

moottoripyörän käyttöympäristöön. Se säätää basson ja diskantin tasoa automaattisesti valitun 

äänenvoimakkuuden mukaan, jotta äänenlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä kaikissa 

ajonopeuksissa. Katteen säilytystilan oikealla puolella on USB-liitännällä varustettu, 

kumivuorattu Jukebox-mediakotelo. 

 

Uusi Road Glide Ultra parantaa matkustajien mukavuutta satulalla, joka on aiempaa mallia 25 

mm leveämpi ja 25 mm pitempi. Selkänojan uudistettu muoto tukee ristiselkää paremmin. 

Kädensijojen muotoa ja kulmaa on säädetty niin, että matkustajan käsivarret eivät pääse 

liukumaan eteenpäin. 

 

Matkatavarat voi varastoida sulavalinjaisempiin koviin sivulaukkuihin. Tour-Pak
®
 -laukun uusi 

muotoilu lisää sen kapasiteettia 4 prosenttia edelliseen malliin verrattuna, minkä lisäksi sen 

päällä on kromiputkesta tehty matkatavarateline. Sivulaukut ja Tour-Pak on varustettu One-

Touch-salvoilla. Tämä RUSHMORE-projektin synnyttämä oivallus mahdollistaa niiden 

avaamisen helposti yhdellä kädellä.  

 



Road Glide Ultran värivalikoima sisältää seuraavat vaihtoehdot: 

 Normaalivärit: Vivid Black, Superior Pearl 

 Kaksisävyiset: Billet Silver/Vivid Black, Mysterious Red Sunglo/Velocity Red Sunglo 

 Custom-värit: Purple Fire/Blackberry Smoke, Cosmic Blue Pearl 

 

 

Tietoja Harley-Davidson Motor Companysta.  
Vuodesta 1903 alkaen Harley-Davidson Motor Company on toteuttanut unelmia vapaudesta tuottamalla 

Custom-, Cruiser- ja Touring-moottoripyöriä, järjestämällä ajokokemuksia ja tapahtumia sekä tarjoamalla 

kattavan valikoiman Harley-Davidson-moottoripyörien osia, varusteita, ajotarvikkeita ja -vaatteita sekä 

keräilyesineitä. Lisätietoja saat osoitteesta www.h-d.com. 
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