
Şehir motosikleti
tarzında V-twin tork
Şehir motosikletleri eskiden sokaklarda görüp

görebileceğiniz en havalı motosikletlerdi. Şimdi yeni nesil

sürücüler bu şık ve çok yönlü tasarımı yeniden

keşfediyor.

Yeni Yamaha SCR950, klasik görünümü ve üst düzey

teknolojisiyle 1960'ların ikonik şehir motosikletlerine

saygı duruşunda bulunurken, Japon motosikletlerinin

güvenilirliği sayesinde modern çağa uygun performans

sunar.

Yüksek tork sunan hava soğutmalı V-twin motordan güç

alan bu motosiklet, keyi i bir sürüş deneyimi yaşatır. Dik

sürüş pozisyonu ve geniş gidonları yüksek kontrol

kazandırırken; ispitli tekerleri, çelik çamurlukları ve

 anşsız yakıt deposu klasik tasarımı güçlendirir.

Hava soğutmalı 942 cc 60 derece V-

twin motor

Öne eğimli sürüş  pozisyonlu düz çift

sele

İspitli tekerler, alüminyum jantlar, 19

inç ön/17 inç arka

Şehir motosikleti tipinde bağlantılı

geniş  çelik gidonlar

Blok desenli sağlam Bridgestone

lastikler

Çelik ön ve arka çamurluklar

Siyah renkli motor ve bileşenler

Flanşsız 13,2 litre yakıt deposu, sele

altı saklama bölmesi

Klasik plaka tarzında yan paneller

Dalga tarzında yüzer ön disk freni

Modele özel ayarlanmış  ikili piggyback

şok emiciler

Koruyucu lastikli 41 mm çatallar
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Dik sürüş pozisyonlu düz sele

SCR950'nin ince ve düz selesi daha iyi bir

sürüş pozisyonu ve hareket özgürlüğü

sunar. Geniş çaplı 17 inç arka tekerle

birlikte SCR'nin şehir motosikleti

tarzındaki doğal ergonomisi, daha fazla

kontrol edilebilirlik ve üst düzey konfor

sunmak üzere tasarlanmıştır.

Alüminyum jantlara sahip ispitli
tekerler

SCR950'nin her ayrıntısında, bu güzel şehir

motosikletinin zamana meydan okuyan

tasarımını vurgulayan kaliteli malzemeler

kullanılarak üretildiğini görebilirsiniz.

Şehir motosikletlerinin orijinal sokak

tarzına sadık kalmak için önde 19 inç ve

arkada 17 inç ha f alüminyum jantlar ve

ispitli tekerler bulunur.

Sağlam lastikler

Klasik sokak motosikleti görünümünü

güçlendirmek için SCR950'nin lastikleri

Bridgestone TW'dir. Güçlü blok desenine

sahip bu lastikler, sokakta ve orta seviye

arazi yarışlarında yeterli düzeyde yol tutuşu

sunar. 100-90/19 ön lastik ve geniş 140-

80/17 arka lastiğe sahip bu şehir

motosikleti, birçok farklı zeminde rahatça

kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Çapraz bağlantılı geniş
gidonlar

Bu yeni şehir motosikletinin temel

özelliklerinden biri, sele / gidon / ayaklık

ilişkisinin yarattığı konfor ve dik sürüş

pozisyonudur. Geniş gidonlar doğal bir

duruş kazandırmanın yanı sıra düşük

hızlarda sürüşü kolaylaştırır. Ayrıca

motosikletin daha güçlü olması için bu

22,2 mm çelik gidonlar çapraz

bağlantılıdır.

Şehir motosikleti süspansiyonu

Bu motosiklet, kaldırım taşları ve derin

çukurlar gibi şehir sokaklarında karşınıza

çıkabilecek tüm olumsuzluklara dayanacak

şekilde üretilmiştir. Şehirden kaçmak

istediğiniz anlar için asfaltsız zeminlere de

hazırdır. İkili şok emicili arka süspansiyon

üniteleri dengeli yol tutuş performansı için

özel olarak ayarlanmışken, 41 mm çatallar

kirlenmemeleri için lastiklidir.

Özgün işçilik

Motosiklet konusunda deneyimliyseniz

küçük ayrıntıların önemini bilirsiniz. SCR950

sizi bu açıdan da hayal kırıklığına

uğratmayacak bir motosiklet! Çelik ön ve

arka çamurluklardan ispitli alüminyum

jantlar ve yuvarlak LCD hız göstergesine

kadar tüm ayrıntılarda yüksek kalite kendini

göstermektedir.
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Motor

Motor tipi
Hava soğutmalı;4-zamanlı;SOHC;4-subap;V-tipi 2-
silindir

Motor hacmi 942cc
Çap x Strok 85.0 mm x 83.0 mm
Sıkıştırma oranı 9.0 : 1
Maksimum güç 40kW (54.3PS) @ 5,500 dev/dk.
Maksimum tork 79.5Nm (8.1kg-m) @ 3,000 dev/dk.
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak;Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman Sıralı;5-vites
Son aktarım Kayış
Yakıt tüketimi 5l/100km
CO2 emission 115g/km
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon

Şasi

Şasi çift kızak
Kaster Açısı 29º
Kaster mesafesi 130mm
Ön süspansiyon Teleskopik çatal, Ø41 mm
Arka süspansiyon Salınım kolu
Ön teker hareketi 135 mm
Arka teker hareketi 110 mm
Ön fren Hidrolik tek disk, Ø298 mm
Arka fren Hidrolik tek disk, Ø298 mm
Ön lastik 100/90-19M/C 57H
Arka lastik 140/80R17M/C 69H

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,255 mm
Toplam genişlik 895 mm
Toplam yükseklik 1,170 mm
Sele yüksekliği 830 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,575 mm
Minimum yerden yükseklik 145 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 252 kg
Yakıt tankı kapasitesi 13litre
Yağ tankı kapasitesi 4.3litre
Uyarı EU4 compliant
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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