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A múlt ihlette, de a
jövőnek építettük
Most a Yamaha kitárja az egyedi átalakítások kapuját az új
XV950R – egy, az eredeti épített motorok jellegét és
személyiségét friss, neo retró, feltűnő japán külsőbe
csomagoló bobber - vevői előtt.

A kompakt és stílusos XV950R alacsonyra helyezett
ülésével sportos vezetési élményt biztosít, de megőrzi azt
a bizonyos karaktert is, ami egy ilyen egyedi gép
birtoklásának nélkülözhetetlen része. A Yamaha letisztult
stílusa és a látható fém alkatrészek a motor nemes
egyszerűségét hangsúlyozzák, a kéthengeres, V-
elrendezésű blokk pedig a lendületes teljesítményről
gondoskodik. Az XV950R ötvözi a bobberek laza stílusát, a
továbbfejlesztett felfüggesztésnek köszönhető sportos
jellemzőkkel.

Léghűtéses, 60 fokos SOHC,
kéthengeres, V-elrendezésű blokk

Továbbfejlesztett szívórendszer a
kimagasló hatékonyságért

Kompakt légszűrő a megnövelt
nyomaték érdekében

Megnövelt teljesítmény alacsony-
és középes fordulatszám
tartományban

A blokkot körülölelő, 2 az 1-be
kipufogócső

Gumicsillapítókkal ellátott
tengelykapcsoló a könnyű
működtetés érdekében

Szarvasbőr hatású üléshuzat

Kettős bölcsőt formázó váz a
könnyű kezelhetőség és
mozgékonyság érdekében

12 küllős, könnyűfém felnik ABS-
rendszerrel, amely az
alapfelszereltség része

Hullámos peremű, 298 mm-es
úszóágyazású féktárcsák

Külső tartályos lengéscsillapítók
állítható csillapítással

12 literes, könnycsepp alakú
üzemanyagtartály sávos festéssel
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Klasszikus japán
mérnöki munka a

bobberek stílusában,
felturbózva

A múlt ikonná vált Yamaháit csodáló gyártási
szakemberek a világ legkülönbözőbb pontjain
a kiváló minőségű, hagyományos japán
mérnöki tudásra alapozva építették fel a
motorkerékpárok új stílusát. Alkotójuk saját
személyiségét és hatását tükrözik, de szívük
mélyén hűek maradnak a Yamaha minden
motorkerékpárjában testet öltő mérnöki
kiválósághoz.

Az XV950R típussal, az önkifejezés tökéletes
megtestesítésével, a Yamaha a motorosok új
generációját inspirálja. Az XV950R az XV950
típus továbbfejlesztett változata: ABS-
rendszerrel; kettős, külső tartályos, állítható
kompressziójú lengéscsillapítókkal, szarvasbőr
hatású üléssel és egyedi festéssel.
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Üzemanyag-befecskendezéses, kéthengeres, V-

elrendezésű blokk
A léghűtéses, kéthengeres, 60 fokos, V-elrendezésű motor
3000-es fordulatszám mellett 80 Nm nyomatékot ad le, épp
ezért ideális városi használatra és ha lendületes teljesítményre
van szükség a város határain kívül. Az összesen 942 ccm-es
hengerek kompozit bevonata és a kovácsolt alumínium
dugattyúk együtt a megbízhatóság és a teljesítmény zálogai.

Továbbfejlesztett szívórendszer
Az új, kompakt légszűrő a motor jobb oldalán kapott helyet,
hozzájárulva a motor kimagasló hatékonyságához és letisztult
megjelenéséhez. Az áramlás elemzése és az utakon végzett
tesztelés eredménye azt mutatja, hogy ez az új stílusú légszűrő az
XV950R motorjának kiváló nyomatékjellemzőket biztosít alacsony
fordulatszám mellett is.

Újratervezett kipufogórendszer és 3D ECU

(befecskendezési) térképek
A gyújtásidőzítéshez és az üzemanyag-befecskendezéshez
kifejlesztett új 3D térképek növelik a kéthengeres, V-elrendezésű
motor kiemelkedő gyorsulását az alacsony és a közepes
sebességtartományokban, optimalizálva a városi utakon nyújtott
teljesítményt. A befecskendezési-térképekhez való pontosabb
igazodást, illetve az alacsony és közepes sebességtartományokban
tapasztalható gyorsulás továbberősítését szolgálja az XV950R
újratervezett, 2 az 1-be kipufogócső-kialakítása.

Új, kettős bölcsőt formázó acélváz
A kéthengeres, V-elrendezésű blokk strapabíró szerkezetének
köszönhetően a motor lüktetését a vezető is érezheti. A rövid
tengelytáv könnyed és sportos utazást biztosít, a jármű pedig kiválóan
manőverezhető, ami utazás közben stabilitást nyújt. A 41 mm-es,
hagyományos stílusú villák szépen harmonizálnak a kettős, állítható,
külső tartályos lengéscsillapítók tradicionális külsejével.

Új, 12 küllős kerekek hullámos peremű féktárcsákkal
Az XV950R újratervezett, 12 küllős, 100/90-19 méretű elülső és
150/80-16 méretű hátsó könnyűfém felnijei a bobber stílus
megtestesítői. A sportos felfüggesztés és a hullámos peremű, 298
mm-es, úszóágyazású féktárcsák együtt biztosítják ezekhez a kerék-
és abroncsméretekhez a teljesítmény, a tapadás és az úttartás
optimális egyensúlyát. Az ABS az alapfelszereltség része.
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Karcsú és letisztult külső
A Yamaha letisztult stílusa és a látható fém alkatrészek a motor nemes
egyszerűségét hangsúlyozzák, a kéthengeres, V-elrendezésű blokk
pedig a motorkerékpár kompakt szívét adja. Az XV950R nyers, fémes
megjelenése egyszerű formavilággal és sportos teljesítménnyel párosul.
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Motor XV950R
Motor típusa Léghűtéses, 4 szelepes, 4 ütemű, SOHC, V-elrendezésű 2 hengeres

Lökettérfogat 942cc

Furat x löket 85,0 mm x 83,0 mm

Kompresszióviszony 9,0 : 1

Maximális teljesítmény 40 kW  (54,3LE) @  5 500  rpm

Maximális nyomaték 79,5 Nm  (8,1 kg-m)  @  3 000  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 5 sebességes

Kihajtás Ékszíjas

Fuel consumption 5 l/100km

CO2 emission 115 g/km

Alváz XV950R
Váz kettős bölcső

Első rugóút 135 mm

Villaszög 29º

Utánfutás 130 mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák, Ø 41 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros

Hátsó rugóút 110 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 298 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 298 mm

Első gumi 100/90-19M/C 57H (Tubeless)

Hátsó gumi 150/80B16M/C 71H (Tubeless)

Méretek XV950R
Teljes hossz 2 290 mm

Teljes szélesség 830 mm

Teljes magasság 1 120 mm

Ülésmagasság 690 mm

Tengelytáv 1 570 mm

Minimális hasmagasság 130 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

252 kg

Üzemanyagtank kapacitása 13 liter

Olajtank kapacitása 4,3 liter

Megjegyzés EU4 compliant
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XV950R 3 098 000,00 Ft
A feltüntetett ár bruttó ár és tartalmazza a regisztrációs adót. A forgalomba helyezhető
változatok ára nem tartalmazza a forgalomba helyezés költségeit. Erről érdeklődj Yamaha
márkakereskedődnél. Az ár 2017. február 1-től visszavonásig, új árlista megjelenéséig vagy a
készlet erejéig érvényes. A változatokról és színekről érdeklődj Yamaha márkakereskedődnél. A
weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás
kizárólag tájékoztatásul szolgál, azok nem minősülnek ajánlatnak, felhasználásuk a felhasználó
saját felelősségére történik.

Minden esetben viseljen védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha a biztonságos közlekedésre, illetve a többi motoros és a környezet tiszteletére
ösztönzi vásárlóit. A képek profi motorosokat mutathatnak motorozás közben, ellenőrzött körülmények között vagy egy lezárt útszakaszon. Előfordulhat, hogy a
képeken feltüntetett jármű olyan eredeti Yamaha és/vagy nem Yamaha márkajelzésű tartozékokkal vannak felszerelve, amelyek csak lezárt útszakaszokon
használhatók. Az összes információ általános tájékoztató jellegű. A Yamaha termékek és tartozékok, illetve nem Yamaha márkajelzésű tartozékok műszaki adatai és
megjelenései időről időre külön figyelmeztetés nélkül változhatnak. A nem Yamaha márkajelzésű tartozékokat teljes mértékben elismert gyártók fejlesztik ki és
állítják elő. A Yamaha nem garantálja a feltüntetett termékek és tartozékok elérhetőségét a helyi piacokon. A termék- és tartozékválaszték néhány országban
korlátozott lehet. A Yamaha fenntartja a jogot a termékek és tartozékok gyártásának megszüntetésére előzetes figyelmeztetés nélkül. Adott esetben a Yamaha
termékek és tartozékok ára a helyi követelményektől és feltételektől függően eltérő lehet. Jelen információból semmilyen jogot nem lehet szerezni. További
részletekért és az elérhetőséggel kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőjével.
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Tech Graphite
 Kiemelt tartozékok

Katalizátor Fekete slip-on
kipufogódob

Függőleges
utasháttámla,
XV950

Utasháttámlára
erősíthető
kartámaszok,
XV950

Utasháttámla-
párna

XV950 Stiletto ülés

Az összes XV950R tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha motorokhoz kiváló minőségű kiegészítők is kaphatók. A megfelelő működés érdekében mindig eredeti

Yamaha alkatrészek és tartozékok vásárlását javasoljuk.

A Yamalube® márkanév alatt forgalmazzuk saját, kiváló minőségű kenőanyagainkat. A Yamaha kenőanyagokkal a

motor minden körülmények között hatékonyan működik.

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha XV950R modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


