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Scram 411 er ekte scrambler kombinert med 
adventure DNA. Den perfekte matchen for å oppnå 
den ultimate fun-faktoren. Scram 411 er bygget for 

moro både på asfalt og offroad. I tillegg må du belage 
deg på lange blikk, dette er en råtøff maskin.

Royal Enfield har kanskje verdens lengste erfaring fra on- og 
offroad. All denne kompetansen forener de i Scram 411, en gøyal 

multitasker som er bygget ut fra Himalayan 411 plattformen. 
Scram 411 er som de fleste scramblere bygget for å se godt ut. 

Det som skiller Scram 411 fra andre er at den er bygget med 
fokus på kjøreegenskaper og kjøreopplevelse. Det er kun når du 

har kjørt en Scram 411 du vil forså.

• Scram er utstyrt med den velren-
nomerte, ensylindrede motoren 
som står i Himalayan. En lett kraft-
pakke på 411 cc som presterer 24,5 
Hk og 32 NM.

• Forbedret sal for ytterligere kom-
fort når milene blir mange.

• Teleskopisk 41 mm gaffel med 
190 mm vandringslengde i front 
og monodemper bak med 180 mm 
vandringslengde.

• 19 tommers hjul i front og 17 tom-
mers hjul bak.

• Tøff, enkel kåpe rundt frontlykt.   
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Meteor 350 er en ensylindret råflott cruiser som vil 
vekke oppmerksomhet uansett hvor den ferdes. 

Meteor 350 kommer i tre utgaver, Fireball, Stellar og Supernova.
Fireball, leveres med rød eller gul bensintank med matchende farg-
estripe på felgene. Den har svarte skjermer, sidedeksler, motor og 
eksosanlegg.
Stellar kommer i tre fargevarianter, blå, sort matt og rød. Her er tank, 
skjermer, sidedeksler i samme farge. Eksosanlegget er i krom. Rygg-
støtte øker komfort for passasjer.
Supernova er den mest påkostede og fremstår med totonelakk. Brun sal 
med ryggstøtte gir komfort for både 
fører og passasjer. Vindskjermen 
tar av for det meste av fartsvind.

    Motor: En sylinder, 4 takts, luftkjølt 349 cc 
  Effekt: 20,2 hk @ 6100 rpm, Dreiemoment: 27Nm @ 4000 rpm
EFI, ABS, El-start – 5 gir

 

Royal Enfield Tripper
Meteor kommer med et navigasjons-
system som har fått navnet Royal 
Enfield Tripper som standard. Dette er 
et «turn by turn»-system som aktiveres 
gjennom mobil og Google Maps. Et 
display viser da hvor du skal kjøre, 
sving for sving.

    Motor: En sylinder, 4 takts, luftkjølt 349 cc 
  Effekt: 20,2 hk @ 6100 rpm, Dreiemoment: 27Nm @ 4000 rpm
EFI, ABS, El-start – 5 gir

 

CLASSIC 350
Classic  350 er tilbake og det med helt ny motor og 

nytt chassis. Her er nostalgi flettet sammen med 
moderne teknologi. Det vakre klassiske designet 
er lett å kjenne igjen. Den velrennomerte Classic 

350 har blitt enda mer uimotståelig.  

Klassisk og moderne
Alle modeller som kommer til det europeiske 
markedet blir utstyrt med ABS bremser foran og 
bak, en ny, bredere sal øker komforten. Et helt 
nytt styre sørger for en god og komfortabel kjøres-
tilling. Nytt kombinert digital og analog instrumen-
tering gir rikelig med informasjon. En USB-lade-
kontakt under styret gir mulighet for lading av 
mobil underveis.

Classic 350 er en vakker klassiker med samme motor som i Meteor 
350. En motor som allerede har blitt lovprist både av presse og av 
fornøyde eiere. Den ensylindrede motoren er olje og luftkjølt, og med 
sine 349 cc leverer den et kraftfullt dreiemoment helt fra bunn i regis-
teret. Dreiemomentet er 27 Nm og maks effekt er 20,2 Hk.
Et helt nytt chassis er utviklet for å gjøre Classic 
350 til en moderne motorsykkel. Fokuset er 
komfort og kjøreegenskaper, samtidig som 
den skal være stiv og forutsigbar. Dempesys-
temet både foran og bak er nytt for økt 
presisjon.



Råtøff retrosykkel som sender 
nostalgiske vibber langt inn i sjela. 
Her får du massevis av kjøreglede 

og god gammeldags britisk 
styling. Klassisk ytre, moderne 

indre. Det er først når du har 
prøvekjørt en du vil forstå!

Motor: To sylindre, 4 takts, luftkjølt 648cc med oljekjøler
Effekt: 47 hk @ 7250 rpm, Dreiemoment: 52 Nm @ 5250 rpm
EFI, ABS, Elstart – 6 gir

Det bankende hjertet i Interceptor 
og Continental GT er en tosylindret 
270 graders inline-twin med balan-
seaksel. Den luftkjølte motoren er på 
648 kubikk og er i tillegg utstyrt med 
oljekjøler. Motoren har blitt oppgradert 
for å imøtekomme Euro5 krav.



Heftig Caferacer som kjører like 
bra som den ser ut. Dette er den 

mest påkostede av alle Royal 
Enfield modellene. Rett og slett en 
perle av en MC. Det er først når du 

har prøvekjørt den du vil forstå!

Motor: To sylindre, 4 takts, luftkjølt 648cc med oljekjøler
Effekt: 47 hk @ 7250 rpm, Dreiemoment: 52 Nm @ 5250 rpm
EFI, ABS, Elstart – 6 gir



Himalayan 411 er fjellgjeita som 
kommer seg frem der ingen skulle 

tru. Royal Enfield har brukt sin 
40 års lange erfaring fra kjøring i 
Himalaya til å skreddersy denne 
modellen. Dette gjør den perfekt 

for eventyr i norske fjell og skoger.  
Mer motorsykkel får du neppe for 

pengene. Det er først når du har 
prøvekjørt en du vil forstå!

Tlf: (+47) 22 90 78 00
E-post: royalenfield@lazyboyz.no
Adresse: Strømsveien 266, 0668 Oslo

www.lazyboyz.no

Besøk vår nettside for mer informasjon og full fargeoversikt på modellene.

Importør:

HIMALAYAN 411

Royal Enfield er progressive 
og jobber kontinuerlig med å 

utvikle og forbedre produkter. 
Nye Himalayan er et resultat av 
dette. 2021 utgaven er den mest 
avanserte noensinne. Motoren 

er ytterligere forbedret for å 
møte strenge Euro5 utslippskrav. 
Dette er gjort uten at det har gått 

ut over motorens ytelse. Nye 
Himalayan har også fått integrert 

det suverene navigasjonssystemet 
Royal Enfield Tripper kjent fra 

Meteor 350.

Lett, smidig 
og utholdende 

adventurer. 
Perfekt for 

norske 
forhold.

Motor: En sylinder, 4 takts, luftkjølt 411cc, Effekt: 24,5 hk @ 6500 rpm, Dreiemoment: 32 Nm @ 4250 rpm, El- og kickstart – 5 gir

Alle Euro5 modeller 
leveres med 

3 års fabrikkgaranti og 
3 års veihjelp. 

Alle syklene er innenfor 
rammen av A2.

Royal Enfield Tripper
Hiamalyan 411 kommer med et navigasjonssystem 
som har fått navnet Royal Enfield Tripper som stand-
ard. Dette er et «turn by turn»-system som aktiveres 
gjennom mobil og Google Maps. Et display viser da 
hvor du skal kjøre, sving for sving.


