
 

 

 

 

 

 

  

HARLEY-DAVIDSONIN DARK CUSTOM -MOOTTORIPYÖRÄT ON LADATTU 

TÄYTEEN KAPINAHENKEÄ 

 

Uudet vuosimallin 2016 Iron 883 ja Forty-Eight ovat Dark Custom -ideologian etulinjassa. 
  

MILWAUKEE (25.8.2015) – Aloita tummalta alustalta. Lisää siihen hevosvoimia ja sielukasta 

tyyliä. Sitten tee siitä juuri omanlaisesi. Harley-Davidsonin Dark Custom -mallisto karsii 

moottoripyörän aidoimmilleen ja vie moottoripyöräilyn takaisin kapinalliseen ytimeensä – 

vapauteen ja itseilmaisuun. 

 

Vuonna 2016 Harley-Davidson paaluttaa Dark Custom -johtoasemansa uusilla Iron 883
™-

 ja 

Forty-Eight
®
 -moottoripyörillä. Ne ovat tinkimättömiä ajopelejä, jotka tarjoavat autenttisen ja 

edullisen elämyksen uudelle motoristien sukupolvelle. Iron 883- ja Forty-Eight-mallit on taottu, 

prässätty ja hiottu minimalistisia yksityiskohtia myöten. Niiden funktionalistinen tyyli toimii 

omillaan, mutta ne soveltuvat erinomaisesti myös kustomoinnin lähtökohdaksi.  

 

”Dark Custom -mallistolla teemme kunniaa moottoripyörän perusrakenteen kauneudelle”, sanoo 

Brad Richards, Harley-Davidsonin Styling Director. ”Kyse on muttereista ja pulteista, teräksestä 

ja kumista sekä koko pyörän sydämestä, Harley-Davidsonin V-Twin-moottorista. Dark Custom -

tyyli vie meidät takaisin juurillemme, mutta se myös rohkaisee ajajaa tekemään Dark Custom -

moottoripyörästä omanlaisensa lisävarusteiden, kekseliäisyyden ja ajokokemuksen myötä.” 

 

Iron 883 

Itse rakennetuista Bobber-pyöristä inspiraationsa saanut uusi Iron 883 -malli on chopattu, 

kevennetty ja tarkoituksella hieman viimeistelemätön. Lyhennetyt lokasuojat, musta moottori ja 

pakoputki, drag-tyylinen ohjaustanko sekä tuck-and-roll-verhoiltu soolosatula henkivät raakaa 

voimaa. Uurrettu ilmanpuhdistimen kansi luo moottoripyörään stanssattua aitoutta. Hihnan 

suojuksen, pakoputkiston suojien ja etulokasuojan kannattimen rei’itys tuo mieleen kilpa-ajajien 

yritykset keventää pyörää. 

 

Iron 883:n värit ja pintakäsittelyt valittiin häivyttämään kaupunkiympäristön pölyä ja likaa, jotta 

omistaja voisi ajaa enemmän ja pestä vähemmän. 

 

”Visioni on aina ollut, että tämä pyörä näyttää paremmalta, kun siinä on vähän likaa tai patinaa”, 

sanoo Dais Nagao, Harley-Davidsonin Senior Stylist, joka johti Iron 883:n suunnitteluprojektia. 
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”Se on nopea ja ketterä ja rohkaisee aggressiiviseen ajotapaan. Ajettaessa siihen saa tulla vähän 

naarmuja ja muita luonnetta tuovia merkkejä, koska niitä ei voi tehdä tehtaalla. Se on omistajan 

etuoikeus, josta tulee osa pyörän tarinaa.” 

 

Iron 883:lle antaa potkua 883-kuutioinen Evolution® V-Twin -moottori, joka on viritetty 

lähtemään ripeästi liikennevaloista ja ilahduttamaan suorituskyvyllään. Kokomusta kelluva 

etujarrulevy täydentää mustia yhdeksänpuolaisia alumiinivaluvanteita, joihin koneistetut 

koristeet vähentävät jousittamatonta massaa yhteensä 3,6 kg. Tämä parantaa ajomukavuutta sekä 

ajettavuutta. 

 

Ajettavuutta parantavat entisestään uusi patruunatyyppinen haarukka sekä uudet 

emulsiotäytteiset takaiskunvaimentimet. Niiden ympärillä on progressiiviset jouset ja kierteitetty 

esijännityspanta, jonka avulla ajaja voi sovittaa iskunvaimennuksen helposti tieolosuhteiden tai 

matkustajan painon mukaan. Iskunvaimennuksen säätöavainta säilytetään satulan alla. Lisäksi 

Harley-Davidson® Genuine Motor Parts & Accessories -valikoimassa on saatavilla tuck-and-

roll-verhoiltu satula myös matkustajalle. 

 

Vuoden 2016 Iron 883:n värivalikoima sisältää neljä vaihtoehtoa: Charcoal Satin, Black Denim 

tai Olive Gold kotkasinetillä varustetulla tankkilogolla tai Hard Candy Custom Gold Flake 

liekkiyksityiskohdilla ja mustilla lokasuojilla. 

 

Forty-Eight 

Uuden Forty-Eight-moottoripyörän ilme on muskelihenkinen. Vantteraa 130 mm:n eturengasta 

tukevat 49 mm:n haarukkaputket, jotka on kiinnitetty massiivisiin taotusta alumiinista 

valmistettuihin kolmoiskiinnikkeisiin sekä alumiiniseen haarukkatukeen. Perinteinen, pähkinän 

muotoinen 7,6 litran polttoainesäiliö antaa pyörälle kapean ja atleettisen vyötärölinjan. Lyhyet 

lokasuojat paljastavat renkaan kumipinnan, jonka rohkeaa visuaalista ilmettä tukee täydellinen 

sekoitus mustaa, värikkyyttä ja kromia. 

 

”Matalalla oleva ohjaustanko ja eteen sijoitetut polkimet tekevät Forty-Eightin ajoasennosta 

aggressiivisen, joten jatkoimme samaa linjaa stailauksessa”, kertoo Ben McGinley, Harley-

Davidsonin Industrial Designer/Stylist. ”Suuri etupyörä kulkee kadulla kuin jyrä. Lisäksi 

valitsimme pienemmän, pyöreän teräksisen ilmanpuhdistimen sekä lisäsimme pakoputkeen 

kromisomisteita kiinnittääksemme huomiota moottoriin, joka näyttää suuremmalta pähkinän 

muotoisen polttoainesäiliön alla. Kutsuisin pyörän teemaa funktionalistiseksi muskeliksi.” 

 

Polttoainesäiliön vaakasuorat raidat muistuttavat 1970-luvun tyyliä, joka on tekemässä paluuta 

custom-pyöriin. Raidat toistuvat kaikkialla moottoripyörässä, mm. satulan tikkauksessa, 

lovitetussa pakoputken suojuksessa, takahammaspyörässä ja hihnasuojuksessa. Uusissa, kevyissä 

alumiinivaluvanteissa on yhdeksän jaettua puolaa, ja niiden mustaan pintaan on koneistettu 



koristeita. Yhdistetyt jarru- ja takavalot sekä suuntavilkut pitävät takalokasuojan siistinä. 

 

Uusissa 49 mm:n haarukkaputkissa on patruunarakenne, joka on säädetty uusien 

emulsiotäytteisten takaiskunvaimentimien mukaan. Iskunvaimentimien ympärillä on 

progressiiviset jouset sekä kierteitetty esijännityksen säätöpanta. Yhdistelmä takaa hallitun 

huipputason ajettavuuden karkeimmallakin katupinnalla. Iskunvaimentimen säätöavainta 

säilytetään soolosatulan alla. Satula taas on muotoiltu tukemaan ajajaa koko päivän. 

 

Vuoden 2016 Forty-Eightiin on tarjolla neljä normaalisävyä: Vivid Black, Billet Silver, Velocity 

Red Sunglo ja Olive Gold. Hard Candy Custom -lisävarusteena on saatavana Hard Candy 

Cancun Blue Flake ja Hard Candy Gold Flake. 

 

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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