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Royal Enfield "Tribute Black",
l'edició limitada per celebrar la fi
d'un cicle
Al setembre es presentarà a Europa l'edició limitada a 1.000 unitats de la "Tribute
Black", per celebrar el final de l'era del motor UCE de 500 CC de Royal Enfield.
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Royal Enfield porta produint aquest motor de mig litre de cilindrada i cursa llarga des del 2009.
Durant aquests onze anys ha impulsat les Classic i les Bullet, motos responsables del creixement
i èxit de la marca a tot el món. Per rendir-li l'homenatge que es mereix Royal Enfield produirà una
versió especial anomenada Classic 500 Tribute Black.

Aquesta sèrie limitada serà l'última motocicleta de la marca propulsada amb el motor 500 cc i
portarà un distintiu amb la inscripció "Fi de sèrie" i uns accessoris addicionals.
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La Royal Enfield Classic 500 Tribute Black es podrà distingir, a part de per la coloració fosca, pel
dipòsit de benzina pintat a mà. A més, per primera vegada dins la producció de la marca, les Tribute
Black gaudiran d'una pintura de doble tò, amb parafang i dipòsit acabats en negre brillant i mate.
Amb aquests detalls s'incrementa la qualitat dels acabats de la motocicleta, fent-la un article de
col·lecció.

Vinod Dasari, CEO de Royal Enfield, destaca que: "des del 2008, les motos de la casa de 500 cc
han representat amb orgull el segment del motociclisme de pes mitjà. La Classic 500 en particular
ha aconseguit grans èxits per la marca en diferents mercats tant pel seu disseny com per la seva
experiència de conducció. Ara, en concloure l'etapa de les nostres motos de 500 cc, la Classic 500
Tribute Black es converteix en una oportunitat perquè els entusiastes de la marca tinguin i formin
part de Royal Enfiel i de la història del motociclisme".
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Tanmateix, les Royal Enfield Classic i Bullet 500 seguiran estant disponibles als mercats
europeus durant el 2020, fins a acabar les existències. A més, el servei i les peces de recanvi
estaran garantides pels propietaris a tota la xarxa de venedors autoritzats de Royal Enfield.

Tot i que aquesta edició especial Tribute Black suposa l'ovació final cap a les 500 cc de Royal
Enfield, la marca continuarà fabricant motocicletes fidels als principis que han dut l'èxit a la marca;
motos resistents, atractives i de disseny atemporal. Tot i que la marca tanca un gran capítol, la
història de Royal Enfield continua.
Al mercat ibèric (Portugal i Espanya) hi arribaran 90 unitats, a un preu de 5.695??
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