87 000kr
Hej säljer nu min KTM ADV R då jag har tänkt att skaffa mig en enduro-hoj istället.
Adventure R modellen har bättre fjädring än de andra modellerna, fler hästar (116) än
standardmodellen (105) samt bortplockad ABS för minskad vikt, krångel samt utökat
förvaringsutrymme under sadeln.
Motorcykeln är i mycket fint skick och välutrustad. Den har gått 3900 mil i dagsläget och kommer
troligtvis inte rulla mer innan försäljning. Den har gått ca 3600 mil på asfalt resterande på grus.
Komplett servicebok medföljer. Service är utförd på certifierad verkstad fram till och inklusive den
stora 3000 milaservicen. Därefter är den servad i egen verkstad med förd loggbok.
Utrustning:
Där sitter en del extra KTM power parts på den, väsksystemet är KTMs original som är baserat på
"Hepco & Becker". Väskorna är låsbara samt kan bära 6 liter vatten (om man installerar tapp-ventiler).
*Sidoväskor 6001202510030 (6435kr) nypris
*Toppväska 600.12.027.450 (5200kr) nypris
*Alla väskor har även ktm "carrying bags" innuti sig som kostar en slant.
*Larm - ktm power part 60112035144 & 60112035000 (4235kr) nypris
*Crash bar ktm power part 6001206810004 (2565kr) nypris
*Ljuddämpare Wings med två olika typer av db-killers, vart på i ca 900mil (7800kr) nypris
*Extra fläkt (OEM) monterad på kylaren och regleras av samma värmesensor som original, så nu sitter
det en på varsin sida, vilket säkerställer att den aldrig överhettar även i varmare klimat.
*Handvärmare, neopren gaffelskydd, kulfäste för gps/telefon (ktm power part).
Medföljer:
*En extra sadel helsvart ej använd (ej med på bild)
*Extra större vindavvisare (ej med på bild)
*Original ljuddämpare
*Nästan nytt continental däck (mer asfaltsdäck). Däcken som sitter på nu är utslitna och behöver
bytas ut.
*Nya broms- & kopplingshandtag
*Nytt oljefilter samt knappt använda extra kopparringar, metallfilter/ & sil
Finns i Vessigebro, 2 mil ifrån Ullared i låst, larmat och övervakat utrymme.
Provkörning efter erhållen betalning.
Obs! Endast Swishbetalning.
Ägarbyte görs på plats med Transportstyrelsens app.
Jag tillhandahåller Blocketkvitto.

