
 

 

 

 

 

 

 

  

VUODEN 2016 HARLEY-DAVIDSON CVO -MOOTTORIPYÖRÄT UHKUVAT 

VOIMAA JA ARVOVALTAA  

 

Kaikissa CVO-malleissa on uudet värisävyt ja rengaspaineiden valvontajärjestelmä. 
  

MILWAUKEE (25.8.2015) – Rohkeat värisävyt, mahtava teho ja ainutlaatuinen arvokkuus 

nousevat uudelle tasolle vuonna 2016, kun Harley-Davidson
®
 Custom Vehicle Operations 

(CVO)
™ 

esittelee uusimman mallistonsa. Siihen kuuluu kolme tuotantomääriltään rajoitettua, 

käsin koottua ja tehtaalla customoitua moottoripyörää, joista jokainen on tehty määrittelemään 

uudet rajat ylellisyydelle, suorituskyvylle ja teknologialle. 

 

Pitkien taipaleiden ystävälle tarkoitetussa vuoden 2016 CVO
™

 Limited -mallissa on uusi 

maalipinta ja uudet polttoainetankin medaljongit. Vuosimallin 2016 CVO
™

 Road Glide® Ultra 

tarjoaa erinomaista aerodynamiikkaa sekä ajajalle että matkustajalle. Valikoima sisältää kolme 

uutta väriyhdistelmää sekä päivitettyjä mukavuusvarusteita ja teknisiä ominaisuuksia. Vuoden 

2016 CVO
™

 Street Glide® -mallin äänenlaatu vetää vertoja sen uskomattomalle 

suorituskyvylle. Tähän äärimmäiseen Bagger-pyörään saa nyt neljä uutta huomiota herättävää 

värivaihtoehtoa. 

 

”Pyrimme tekemään joka vuosi uusista CVO-pyöristä entistäkin yksilöllisempiä tarjoamalla 

niihin varusteita, joita normaaleihin tuotantomallin Harley-Davidsoneihin ei saa. Lisäksi 

kiinnitämme valtavasti huomiota muotoilun ja viimeistelyn yksityiskohtiin”, kertoo Brian 

Nelson, Harley-Davidsonin Principal Stylist. ”Tavoitteemme on luoda moottoripyöriä, jotka 

näyttävät hyviltä ja joilla ajaminen on innostava kokemus. Jotkin CVO-pyörät ovat hurjia ja 

toiset taas hienostuneen yksilöllisiä, mutta ne kaikki ovat aivan erityisiä moottoripyöriä.”  

 

Harley-Davidson CVO -moottoripyörät on suunniteltu ja varusteltu yksilöllisesti 

korkealuokkaisilla komponenteilla ja erikoismaalauksilla sekä lukuisilla Harley-Davidson® 

Genuine Motor Accessories -varusteilla. CVO-mallistoissa esitellään usein uutta tekniikkaa, 

erikoiskomponentteja sekä maaleja ja grafiikoita, jotka tulevat vasta myöhemmin saataville 

vakio- tai lisävarusteina. 

 

Vuoden 2016 CVO-malleissa esitellään kolme uutta teknistä ominaisuutta: 
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UUTISET 

 



 Jokaisen renkaan venttiilin varteen asennettu rengaspaineiden valvontajärjestelmä valvoo 

etu- ja takarenkaan painetta ja varoittaa, kun paine on optimaalisen tason alapuolella. 

Rengaspaine voidaan tarkistaa milloin tahansa matkamittarin tai tietoviihdejärjestelmän 

näytöltä. Varoitus näytetään ponnahdusruutuna BOOM!™ Box -

tietoviihdejärjestelmässä.  

 

 Uusi integroitu kauko-ohjain yhdistää sähköisen matkatavaralukituksen sekä 

läheisyydestä aktivoituvan turvajärjestelmän. Näin aiemmat kaksi kauko-ohjainta voidaan 

korvata yhdellä laitteella. 

 

 Uudet LED-suuntavilkut edessä ja takana yhdistävät modernin tyylin ja polttimoiden 

pitkän käyttöiän tehokkaampaan ja erottuvampaan valaistukseen.  

 

Vuoden 2016 CVO Limited-, CVO Street Glide- ja CVO Road Glide Ultra -mallistossa on uusi 

Screamin’ Eagle
®
 Twin-Cooled

™ 
Twin Cam 110

™
 -moottori, jonka yhdistetty ilma- ja 

nestejäähdytysjärjestelmä takaa huippuluokan suorituskyvyn myös kaikkein raskaimmissa 

kuormituksissa ja vaativimmissa ajo-olosuhteissa. Kaikissa malleissa vakiovarusteena oleva 

Assist & Slip Clutch -luistokytkin mahdollistaa kytkimen luistatuksen pienemmälle vaihteelle 

vaihdettaessa, mikä vähentää voimansiirtojärjestelmän kuormitusta. Hydraulisen kytkimen 

käyttö vähentää myös vääntövaikutusta ja huollon tarvetta.  

 

Kaikissa Harley-Davidson CVO -malleissa on tehtaalla asennettu sähköinen 

vakionopeudensäädin, linkitetyt Reflex™-ABS-jarrut, avaimeton käynnistys, H-D Factory 

Security System -turvajärjestelmä sekä CVO-logolla varustettu sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu 

suojapeite. Vuoden 2016 uutuutena kaikkien kolmen mallin ensiö- ja kytkinkotelon suojukset 

ovat kapeammat, mikä parantaa ajajan jalkatilaa ja helpottaa jalkojen ojentamista maahan.  

2016 CVO Limited: Äärimmäisen hienostunutta mukavuutta edustavaan CVO Limited -malliin 

on tarjolla uusi väritys, joka soljuu edestä taakse sulautuen tankin uusiin medaljonkeihin. Tyylin 

uudistuksista mainittakoon tuulisuojassa oleva, väreiltään sovitettu ajoviiman jakava 

tuuletusaukko, joka korvaa aiemman mustan tuuletusaukon. Myös Tour-Pak®-laukkua kiertävä 

valaistuslista on nyt muiden katteiden värinen aiemman mustan sijaan.  

Ajajan ja matkustajan satulapintojen huippulaadukas pintamateriaali parantaa mukavuutta 

yhdistämällä vinyyliä ja rei’itettyä nahkaa. Project RUSHMORE -tuotekehitysprojektin 

hiomassa CVO Limited -mallissa on nyt Daymaker™ LED -valaistus, linkitetyt Reflex™-ABS-

jarrut ja värillinen, kosketusnäytöllä varustettu BOOM!
 
 Box 6.5 GT -tietoviihdejärjestelmä, 

jossa on kolmiulotteinen GPS-navigointi ja 6,5-tuumaiset BOOM!™ Bagger -kaiuttimet. 

Vahvistintehoa on 75 W kanavaa kohti. 



 Airflow Collection yhdistelee mustia kumisia sekä kirkkaan kromisia yksityiskohtia 

lämmitetyissä kädensijoissa, jarrupolkimessa, vaihdevalitsinvivussa sekä ajajan ja matkustajan 

astinlaudoissa. Irrotettavat premium-luokan matkatavaratelineet, taustavalaistut säätimet sekä 

tehokas latausjärjestelmä ovat myös vakiovarusteita. CVO Limited rullaa kiillotetuilla kromisilla 

Slicer-custom-vanteilla.  

Uuteen värimalliin on tarjolla kolme yhdistelmää: Palladium Silver/Phantom Blue, Carbon 

Dust/Electric Red Pearl ja Charcoal Slate/Palladium Silver. 

2016 CVO Road Glide Ultra: CVO Road Glide Ultran erottuva, hain kuonoa muistuttava 

runkoon kiinnitetty tuulisuoja on hiottu tuulitunnelissa varmistamaan erinomainen 

aerodynaaminen suorituskyky sekä ajajalle että matkustajalle. Siinä on kolme ajoviimaa jakavaa 

tuuletusaukkoa sekä 34,2 cm korkea Touring-tuulilasi, joka käytännössä eliminoi päähän 

kohdistuvan tärinän. Krominen, halkaisijaltaan 3,20 cm:n ohjaustanko on korkeampi ja taivutettu 

enemmän taakse, jotta ajoasento on paras mahdollinen sekä hallinnan että mukavuuden kannalta 

pitkillä matkoilla.  

Matkustusmukavuutta parantaa entisestään satulan ja selkänojan parannettu muotoilu sekä ajajan 

ja matkustajan pehmusteen tiheys. Myös Tour-Pakia kiertävä valaistuslista on nyt muiden 

katteiden värinen aiemman mustan sijaan. Katteessa on loistavat Dual Daymaker Reflector LED 

-ajovalot. Maalipinnan värisestä sisäkatteesta löytyy värillisellä kosketusnäytöllä varustettu 

BOOM!
 ™

 Box 6.5 GT -tietoviihdejärjestelmä, jossa on kolmiulotteinen GPS-navigointi ja 6,5-

tuumaiset BOOM! Bagger™-kaiuttimet. Vahvistintehoa on 75 W kanavaa kohti.  

Project RUSHMORE -tuotekehitysprojektin vaikutukset näkyvät muun muassa linkitetyissä 

Reflex™-ABS-jarruissa, One-Touch Design -salvoissa ja kestävissä 49 mm:n haarukoissa. 

Lämmitetty Dual-control-istuin, kiiltävät kromatut Slicer-custom-vanteet, irrotettavat premium-

luokan matkatavaratelineet, taustavalaistut säätimet sekä tehokas latausjärjestelmä ovat myös 

vakiovarusteita.  

Värivalikoima sisältää kolme uutta upeasti sointuvaa yhdistelmää: Ruby Red/Palladium Silver, 

Stardust Silver/Palladium Silver ja Charcoal Slate/Carbon Dust. 

2016 CVO Street Glide: CVO Street Glide yhdistää mojovan Screamin’ Eagle® -suorituskyvyn 

huipputason audiojärjestelmään, jonka äänenlaadulle ei löydy vastinetta 

moottoripyörämaailmasta. BOOM! Box ohjaa neljää kaksoisvahvistettua kolmitiekaiutinta 

kahden 300-wattisen nelikanavaisen vahvistimen kautta. Kaikki osat on suunniteltu huolellisesti 

tuottamaan poikkeuksellisen upeaa ääntä, joka on optimoitu moottoripyörän ajoympäristöä 

varten.  

 

Väreiltään sovitettu ajoviiman jakava tuuletusaukko korvaa tuulisuojan aiemman mustan 



tuuletusaukon. CVO Street Glidessa on myös sivusta täytettävä polttoainesäiliö, jonka päällä on 

valaistulla CVO-logolla varustettu ja madallettu konsoli, laajennetut sivulaukut, Airflow 

Collection -lisävarusteita kädensijoissa ja äänenvaimentimen päissä, kustomoitu CVO-satula, 

Daymaker™ LED -ajovalo ja aerodynaaminen Wind Splitter -tuulilasi. Project RUSHMORE -

ominaisuuksiin kuuluvat maineikas Batwing-kate, jonka ajoviimaa jakava tuuletusaukko 

vähentää päähän kohdistuvaa tärinää, linkitetyt Reflex™-ABS-jarrut ja kosketusnäytöllä sekä 

GPS:llä varustettu BOOM! ™ Box 6.5GT -tietoviihdejärjestelmä.  

 

Vuosimallin 2016 vanteet sopivat täydellisesti kuhunkin väriyhdistelmään: Dynaamisten Carbon 

Crystal/Phantom Flames- ja White Amethyst/Black Licorice Flames -väriyhdistelmien kanssa 

tarjotaan viisipuolaiset Contrast Chrome Aggressor -vanteet ja musta moottori. Lisäksi Atomic 

Red/Candy Apple Flames- ja Black Licorice/Midnight Cobalt Flames -yhdistelmien kanssa 

tarjolla ovat Polished Chrome Aggressor -vanteet sekä moottorin Granite and Chrome -pinnoitus. 

 

 

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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