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HARLEY-DAVIDSON LANCERER NYE, KRAFTFULDE
TOURING MOTORCYKLER
H-D introducerer Milwaukee-Eight motoren, den 9. Big Twin i rækken,
plus en helt ny affjedring på 2017 modellerne
MILWAUKEE – Mere kraft. Mere komfort. Mere kontrol. Harley-Davidson har lanceret den helt nye
Milwaukee-Eight™ motor, som er den niende Big Twin i historien samt et helt nyt for- og
baghjulsophæng på alle 2017 Touring-modellerne.
“Det er de mest kraftfulde, mest responsive og mest komfortable Touring-motorcykler, der nogensinde
er lavet af Harley-Davidson,” siger Scott Miller, som er vice-præsident for styling og
produktudviklingsstrategi. “Det genkendelige udseende, lyden og oplevelsen af Harley-Davidson
Touring-motorcyklerne bliver endnu bedre med de forbedringer, vi har lavet i år. Du skal selv prøve det
for rigtigt at kunne forstå det, så vi inviterer alle kørere til at besøge deres nærmeste forhandler og få en
prøvetur.”
Ny Milwaukee-Eight motor
Den nye Milwaukee-Eight motor, som er den niende
Big Twin i selskabets historie, kombinerer det
klassiske look, lyden og oplevelsen af HarleyDavidson's Big Twin motorer med forbedringer i
alle facetter af motorens ydeevne.
“Milwaukee-Eight motoren tager kernen fra alle
Harley-Davidson Big Twins og bringer det frem til i
dag” siger ledende ingeniør for drivlinen Alex
Bozmoski. “Vi har bevaret de væsentlige Big Twinkarakteristika, men har skabt en helt ny motor. Alt
omkring ydeevne, holdbarhed og styling er blevet
forbedret som en direkte reaktion på de tilbagemeldinger, Harley-Davidson har fået fra kunder over
hele verden.”
Milwaukee-Eight motoren har bevaret den klassiske 45-graders V-Twin cylindervinkel og producerer
op til 11 procent mere drejningsmoment end tidligere års modeller. Den er udstyret med 4-ventilede

topstykker, der giver 50 procent mere luftindtag- og udstødningskapacitet. Milwaukee-Eight motoren
er udstyret med en balanceaksel, som modvirker 75 procent af de primære vibrationer i tomgang,
bevarer den klassiske fornemmelse af en Harley® V-Twin samtidig med at den er tæt på vibrationsfri
ved høje omdrejninger. En ny varmestyringsstrategi for alle Milwaukee-Eight motorer forbedrer både
førers og passagers komfort. På trods af den øgede kraft leverer Milwaukee-Eight motoren bedre
brændstoføkonomi sammenlignet med tidligere modeller.
Se video om den nye motor: Milwaukee-Eight-motor
Milwaukee-Eight motorer tilbydes med to slagvolumener: Milwaukee-Eight 107 (107 CID/1745cc) og
Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight 107 (107 CID/1745cc) på standardmodeller samt Twin-Cooled™
Milwaukee-Eight 114 (114 CID/1870cc) på Harley-Davidson® Custom Vehicle Operations (CVO)™
modeller.
Ny Touring affjedring
Helt ny affjedring for og bag forbedrer komfort og
kontrol på alle 2017 Harley-Davidson Touringmotorcykler. Nye støddæmpere bagtil med
emulsion-teknologi giver 15 til 30 procent større
regulering af forbelastning end på tidligere Touringstandardstøddæmpere, og forbelastningen
håndjusteres nemt med en enkelt knap.
"Forbelastning kan nu justeres til at matche
belastningen fra fører, passager og udstyr uden brug
af værktøj eller luftpumpe," siger Paul James, som er
Harley-Davidson’s direktør for Motorcycle Product Planning. "Når forbelastningen er indstillet, vil den
ikke mindskes eller kræve yderligere justering."
Forhjulsophænget indeholder ny Showa® SDBV™ affjedringsteknologi, der leverer affjedring svarende
til racerlignende patrongafler med lineære dæmpningsegenskaber og reduceret vægt.
Screamin’ Eagle® Performance
Harley-Davidson Screamin’ Eagle® Performance vil tilbyde en række nye ECE-certificerede produkter
for Touring-modellerne, som f.eks. Street Cannon Slip-On dæmpere og Heavy Breather-luftindtag,
ventilator og High-Flow luftfiltre. Derudover vil de nye Screamin’ Eagle® Milwaukee-Eight™ Stage I,
II, III og IV sæt give kørere mulighed for i kompatible lande at opgradere ydeevnen af deres
motorcykel til at matche kørestil fra blot en lille effektforøgelse til en fuldstændig motoropgradering,
der giver maksimal ydelse (produkttilgængelighed varierer fra land til land).
Harley-Davidson Custom Vehicle Operations (CVO)
Harley-Davidson® Custom Vehicle Operations™ (CVO) modeller kombinerer fantastisk udstråling og
ydeevne i tre førsteklasses 2017 custom motorcykler, der kun produceres i begrænset antal.
-

2017 CVO™ Limited modellen er blevet forbedret med den raffinerede ydeevne i den nye

Twin-Cooled Milwaukee-Eight 114 motor samt forbedret køreoplevelse og håndtering fra den
nye affjedring. Slicer-hjul med kontrastkrom og et redesignet sæde der øger kørerkomforten er
også blandt 2017 nyhederne. CVO Limited tilbyder også ny custom lakering i fire nye
farvekombinationer.
-

2017 CVO™ Street Glide® motorcyklen kombinerer styrken fra den nye Twin-Cooled
Milwaukee-Eight 114 motor med den raffinerede køre- og håndteringsydeevne fra den nye
affjedring samt et fire-højttalers, 600-watt Boom! lydsystem, der leverer topmoderne
lydgengivelse. Også nyt på 2017 modellerne er kraftfulde låse til sadeltasker, restylet
sædebetræk samt forgaffel med sikkerhedssystem. 2017 CVO Street Glide fås i fire nye
farvekombinationer.

-

2017 CVO™ Pro Street Breakout® motorcyklen kombinerer høj ydeevne med et langt,
muskuløst look, der gør den til en ren amerikansk kraftmaskine. Ved hjælp af banebrydende
finish og teksturer bringer CVO Pro Street Breakout et mørkere look til CVO-serien. CVO Pro
Street Breakout drives af en Screamin’ Eagle® Twin Cam 110B™ luftkølet V-Twin motor. De
tre muligheder for finish omfatter blandt andet den nye Starfire Black/Scorched Applekombination.

Kraftfuld Cruiser-serie
Harley-Davidson fortsætter med at tilbyde sine mest kratfulde cruisere nogensinde med High Output
Twin Cam 103™ som er standard for alle 2017 Softail® modeller. S Series cruisere leveres med
Screamin’ Eagle® Twin Cam 110™ motoren.
Besøg www.h-d.com/discovermore for at booke en prøvetur, så du selv kan opleve alle forbedringerne
på 2017 Harley-Davidson modellerne.
Om Harley-Davidson Motor Company
Harley-Davidson Motor Company har siden 1903 produceret custom, cruiser og touring motorcykler
og tilbyder en komplet serie af Harley-Davidson motorcykelreservedele, tilbehør, udstyr, beklædning
og merchandise. Få yderligere information på Harley-Davidson's hjemmeside: www.harleydavidson.dk
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