
XV950 Racer.
Γεννημένη για να σπάει
τους κανόνες
Κάθε αναβάτης έχει τη δική του άποψη για την εμφάνιση και

την αίσθηση της μοτοσυκλέτας του. Για αυτό κατασκευάσαμε

την τελευταία XV950 Racer - ένα νέο στυλ μοτοσυκλέτας που

είναι σχεδιασμένη για να την προσαρμόσετε στα μέτρα σας.

Ο συνδυασμός της χαμηλωμένης σχεδίασης V-twin με τον

χαρακτήρα Café Racer, κάνει την XV950 πραγματικά

μοναδική. Χάρη στον ισχυρό αερόψυκτο κινητήρα V-twin που

παρέχει μεγάλη ροπή για δυνατή επιτάχυνση, αυτό το τολμηρό

και πρωτότυπο μοντέλο έρχεται πλήρως εξοπλισμένο με

χειρολαβές που κουμπώνουν με κλιπ, πίσω μαρσπιέ και

μπροστινό φέρινγκ.

Τα αλουμινένια πλευρικά καλύμματα τύπου πινακίδας και το

κάλυμμα της μονής σέλας υπογραμμίζουν την αίσθηση

μοτοσυκλέτας αγώνων για την πόλη, ενώ τα κυματoειδή

δισκόφρενα, τα αμορτισέρ αερίου και το ABS κάνουν την

XV950 Racer μια μοτοσυκλέτα που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Αυθεντική μοτοσυκλέτα αγώνων Sport

Heritage

Εντυπωσιακό και διαχρονικό στυλ

Σπορ θέση οδήγησης με κλίση προς τα

εμπρός

Σχεδίαση μονής σέλας με κάλυμμα σέλας

Κάλυμμα τύπου Café racer και

χειρολαβές που κουμπώνουν με κλιπ

Πλευρικά καλύμματα από αλουμίνιο

Αερόψυκτος κινητήρας υψηλής ροπής

V-twin σε γωνία 60 μοιρών

Πίσω αμορτισέρ αερίου τύπου

piggyback

Διπλός σκελετός βάσης για διαχρονική

εμφάνιση

Ζάντες χυτού κράματος με 12 ακτίνες

Κυματοειδή δισκόφρενα 298 χιλ. με ABS

Χαμηλωμένη V-twin με χαρακτήρα Café

Racer
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XV950 Racer. Γεννημένη για να σπάει
τους κανόνες
Αν είστε ένας από αυτούς τους αναβάτες που θέλουν να φτιάξουν μια μοναδική μοτοσυκλέτα που θα εκφράζει

τη μοναδικότητά τους, τότε η σειρά Sport Heritage της Yamaha είναι το κατάλληλο σημείο για να ξεκινήσετε.

Εμπνευσμένη από τις ξεχωριστές custom μοτοσυκλέτες που δημιουργήθηκαν για τη Yamaha από τους

κορυφαίους κατασκευαστές custom μοτοσυκλετών στον κόσμο, η XV950 Racer προορίζεται για σύγχρονους

αναβάτες με ελεύθερο πνεύμα που θέλουν μια εντυπωσιακή και αυθεντική μοτοσυκλέτα στα μέτρα τους.

Με τον πλούσιο σε ροπή κινητήρα V-twin, τη σπορ θέση οδήγησης και τη διαχρονική όμορφη εμφάνιση, η

τολμηρή XV950 Racer συνδυάζει το χαμηλωμένο στυλ με το χαρακτήρα Café Racer για να δημιουργήσει ένα

νέο είδος δυναμικής και εύχρηστης μοτοσυκλέτας που αψηφά τη συμβατικότητα. Επειδή οι κανόνες

φτιάχτηκαν για να σπάνε.

XV950 Racer
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Αυθεντική, τολμηρή,
διαφορετική

Επειδή κάποια πράγματα γίνονται με

συγκεκριμένο τρόπο εδώ και πολλά

χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε

να σπάσετε τους κανόνες. Για αυτόν το

λόγο, εξελίσσουμε την επιτυχημένη ιδέα

cruiser σε ένα νέο επίπεδο με την τολμηρή

XV950 Racer. Με τις χειρολαβές που

κουμπώνουν με κλιπ και τα πίσω μαρσπιέ

που παρέχουν θέση οδήγησης

εμπνευσμένη από τις Café Racer, αυτή η

ευέλικτη και δυναμική V-twin ανατρέπει τα

καθιερωμένα.

Σπορ οδήγηση

Η XV950 Racer είναι εξοπλισμένη με έναν

δοκιμασμένο διπλό σκελετό βάσης με

σωληνωτή και χαλύβδινη κατασκευή. Το

κοντό μεταξόνιο και η χαμηλή θέση

οδήγησής της προσφέρουν μεγάλο βαθμό

ευελιξίας και δυνατότητες σπορ οδήγησης –

ενώ τα πίσω μαρσπιέ τύπου Café Racer

και οι χειρολαβές που κουμπώνουν με

κλιπ εξασφαλίζουν θέση σώματος με κλίση

προς τα εμπρός για ενισχυμένη ενότητα

αναβάτη/μηχανής και βελτιωμένη

συμπεριφορά στις στροφές.

Κινητήρας V-twin υψηλής
ροπής

Από τη στιγμή που θα βιώσετε τον μεγάλο

κινητήρα V-twin της XV950 Racer θα

κολλήσετε με την αξεπέραστη απόδοση

ισχύος του που σας δίνει τη δυνατότητα να

επιταχύνετε γρήγορα από τις χαμηλές

στροφές. Αποδίδοντας μέγιστη ροπή μόλις

στις 3000 σ.α.λ., αυτός ο αερόψυκτος

κινητήρας V-twin σε γωνία 60 μοιρών

προσφέρει τις επιδόσεις που θέλετε χωρίς να

ανησυχείτε για τίποτε!

Εντυπωσιακό μινιμαλιστικό
στυλ

Η XV950 Racer είναι μια μοτοσυκλέτα με

μεταλλική εμφάνιση και μινιμαλιστική

ομορφιά. Η ασύγκριτη μηχανική απόδοση

του ατμοσφαιρικού αερόψυκτου κινητήρα V -

twin που διαθέτει είναι η ψυχή αυτής της

μοτοσυκλέτας. Το μαύρο σωληνωτό πλαίσιό

της ταιριάζει ιδανικά με τη διαχρονική της

εικόνα – ενώ η αυθεντική εμφάνιση sport

heritage υπογραμμίζεται από το

μινιμαλισμό του χαλύβδινου ρεζερβουάρ και

των φτερών.

Υπερσύγχρονη τεχνολογία

Για να εξασφαλιστεί ότι η XV950 Racer

προσφέρει ισχυρές επιδόσεις κινητήρα και

πλαισίου, εξοπλίζεται με την πιο σύγχρονη

τεχνολογία, όπως το προηγμένο σύστημα

ψεκασμού καυσίμου με χαρτογράφηση 3D

και τα συστήματα εισαγωγής και εξάτμισης

υψηλής απόδοσης. Το εξελιγμένο σύστημα

πέδησης διαθέτει κυματοειδή δισκόφρενα

298 χιλ. εμπρός και πίσω, με ABS στο

στάνταρ εξοπλισμό.

Ειδικά κατασκευασμένη εμπρός
και πίσω ανάρτηση

Τα συστήματα ανάρτησης έχουν σχεδιαστεί,

ώστε να παρέχουν στην XV950 Racer

χαρακτήρα σπορ οδήγησης για υψηλή

οδηγική άνεση. Τα νέα πιρούνια έχουν

διαδρομή 144 χιλ. και διαθέτουν

προστατευτικά πέλματα, ενώ τα διπλά πίσω

αμορτισέρ αερίου τύπου piggyback παρέχουν

διαδρομή 116 χιλ., η οποία – μαζί με το φαρδύ

πίσω ελαστικό διατομής 150 – εξασφαλίζει

άνετη οδήγηση.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Αερόψυκτος, Τετράχρονος, SOHC, τετραβάλβιδος,
Τύπου V, δικύλινδρος

Κυβισμός 942cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 85.0 mm x 83.0 mm
Σχέση συμπίεσης 9.0 : 1
Μέγιστη ισχύς 38.3kW (52.1PS) @ 5,500 rpm
Μέγιστη ροπή 79.5Nm (8.1kg-m) @ 3,000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 5 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Ιμάντας
Fuel consumption 5.0l/100km
CO2 emission 115g/km
Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός διπλός σκελετός
Γωνία Κάστερ 29º
Ίχνος 130mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks, Ø41 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι
Διαδρομή εμπρός 135 mm
Διαδρομή πίσω 110 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic single disc, Ø298 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø298 mm
Εμπρός ελαστικό 100/90-19M/C 57H (Tubeless)
Πίσω ελαστικό 150/80B16M/C 71H (Tubeless)

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,295 mm
Συνολικό πλάτος 775 mm
Συνολικό ύψος 1,160 mm
Ύψος σέλας 765 mm
Μεταξόνιο 1,570 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 251 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 12litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 4.3litres
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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