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XV950 Racer. Rojen za
kršenje pravil
Če ste tudi vi eden izmed tistih motociklistov z željo po
edinstvenem motornem kolesu, ki bi izražalo vašo
osebnost, je Yamahina ponudba modelov športne
dediščine pravi kraj za začetek.

XV950 Racer so navdahnili privlačni modeli - 'Yard Built'
posebneži, ki so jih za Yamaho ustvarili vodilni svetovni
izdelovalci motornih koles po meri. Namenjen je
današnjim svobodomiselnim motoristom, ki si želijo
motornega kolesa s surovim in pristnim videzom,
pripravljenega za predelavo.

XV950 Racer se ponaša z V-2 agregatom z visokim
navorom, športnim voznim položajem in brezčasnim
privlačnim videzom. Združuje spuščen vozni položaj ter
umirjen videz motornih koles tipa Café Racer, s čimer
ustvarja novo vrsto predrznega in okretnega motornega
kolesa, ki kljubuje normam. Kajti pravila obstajajo zato, da
se jih krši.

Pristen dirkač iz serije športne
dediščine

Surova in brezčasna oblika

Športna naprej nagnjena drža

Dvojni sedež z možnostjo pokrova
sedeža sopotnika

Oklep in ročke za pritrditev na
krmilo v slogu Café Racer

Aluminijaste stranske plošče

Zračno hlajen 60-stopinjski V-2
agregat z visokim navorom

Nastavljivi zadnji plinski
amortizerji

Okvir z dvojno kletko za brezčasen
videz

12-kraka lita platišča

Valovite 298 mm kolutne zavore s
sistemom ABS

Motorno kolo z V-2 agregatom z
nizko nameščenim sediščem v
slogu Café Racer
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XV950 Racer. Rojen
za kršenje pravil

Vsak voznik si po svoje predstavlja videz in
občutek svojega motornega kolesa. Zaradi
tega smo razvili najnovejši model XV950 Racer
– novo vrsto motornega kolesa, ki je ustvarjen
za prilagajanje.

XV950 Racer je s kombinacijo V-2 agregata in
nizko nameščenega sedišča ter brezčasnega
videza motornih koles Café Racer resnično
nekaj posebnega. To drzno in izvirno motorno
kolo poganja močan, zračno hlajen V-2
agregat, ki skrbi za visok navor in bliskovito
pospeševanje, in je v celoti opremljeno s
pritrditvenimi mesti, stopalkama za zadnji
sedež ter prednjo masko.

Aluminijasti stranski plošči in zaščita enojnega
sedeža poudarjajo občutek mestnega dirkača.
Valovite kolutne zavore, plinski amortizerji in
sistem ABS poskrbijo za edinstvenost
motornega kolesa XV950 Racer.
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Pristnost, drznost, drugačnost
Če stvari vrsto let potekajo na ustaljen način, to še ne pomeni,
da pravil ni mogoče prekršiti. Z uspešnim konceptom cruiser
modela smo tako obrnili nov list pri drznem XV950 Racer.
Okretno in drzno motorno kolo se z V-2 agregatom, ročkami za
pritrditev na krmilo ter stopalkami za zadnji sedež, ki
omogočajo položaj sedenja kot pri motorjih tipa Café Racer,
upira normam.

Športne zmogljivosti
Model XV950 Racer je opremljen s preizkušenim cevastim
jeklenim okvirjem z dvojno kletko. Kratka medosna razdalja in
nizka drža zagotavljata izredno okretnost s športno vodljivostjo –
stopalke za zadnji sedež in ročke za pritrditev na krmilo pa v slogu
modelov Café Racer omogočajo, da se lahko nagnete bolj naprej in
tako poudarite enotnost voznika/motorja ter izboljšate
zmogljivosti pri vožnji skozi ovinke.

V-2 agregat z visokim navorom
Ko se enkrat prepustite V-2 agregatu modela XV950 Racer, vas bo
zasvojila njegova pulzirajoča moč, ki omogoča bliskovit pospešek iz
nizkih vrtljajev. Ta 60-stopinjski, zračno hlajen V-2 agregat proizvaja
največji navor pri zgolj 3000 vrt/min in zagotavlja želene zmogljivosti
brez najmanjšega napora!

Surov in minimalistični slog
Pri modelu XV950 Racer je najpomembnejša minimalistična kovinska
lepota. Sama mehanska prisotnost elementarnega, zračno hlajenega V-2
agregata predstavlja dušo tega motornega kolesa. Črna cevasta šasija se
popolnoma ujema z brezčasno podobo – avtentičen videz športne
dediščine pa dodatno poudarja popolna preprostost jeklenega
rezervoarja za gorivo in blatnikov.

V-2 agregat in spuščen vozni položaj z ergonomsko obliko

modela Café Racer
Ekskluzivna oprema vključuje ročke za pritrditev na krmilo ter
stopalke za zadnji sedež, kar vozniku med vožnjo omogoča močnejšo
povezavo z motorjem. Poleg tega XV950 Racer z aluminijastimi
stranskimi ploščami, zaščito za enojni sedež ter instrumenti, ki so
nameščeni na žaromet, združuje spuščen vozni položaj V-2 agregata z
ergonomsko obliko modela Café Racer in tako ustvarja novo vrsto
motornega kolesa.

Najsodobnejša tehnologija
Da bi zagotovili vrhunske zmogljivosti agregata in šasije, je model XV950
Racer opremljen z najsodobnejšo tehnologijo, ki vključuje dovršeno
vbrizgavanje goriva s 3D-upravljanjem ter izredno učinkovite
sesalne/izpušne sisteme. Napredne funkcije zavornega sistema zajemajo
298 mm valovite kolutne zavore spredaj in zadaj, s sistemom ABS kot
serijsko opremo.
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Agregat XV950 Racer AKCIJA
Tip agregata 4-taktni, Zračno hlajenje, 4-ventilski, SOHC, V, 2-valjni

Prostornina 942ccm

Vrtina x gib 85,0 mm x 83,0 mm

Kompresijsko razmerje 9,0 : 1

Maksimalna moč 38,3 kW  (52,1PS) @  5.500  obr/min

Maksimalen navor 79,5 Nm  (8,1 kg-m)  @  3.000  obr/min

Sistem podmazovanja Moker karter

Tip sklopke Mokra, več-ploščna

Uplinjač Vbrizg goriva

Sistem vžiga TCI

Zagon Električni

Prenos Konstantni, 5-prestav

Končni prenos Jermen

Šasija XV950 Racer AKCIJA
Okvir Dvojna kletka

Hod prednjega vzmetenja 135 mm

Kot vilice 29º

Predtek 130 mm

Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice, Ø 41 mm

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka

Hod zadnjega vzmetenja 110 mm

Prednja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 298 mm

Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 298 mm

Prednja pnevmatika 100/90-19M/C 57H (Tubeless)

Zadnja pnevmatika 150/80B16M/C 71H (Tubeless)

Dimenzije XV950 Racer AKCIJA
Skupna dolžina 2.295 mm

Skupna širina 775 mm

Skupna višina 1.160 mm

Višina sedeža 765 mm

Medosna razdalja 1.570 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 135 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

251 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

12 L

Prostornina rezervoarja za olje 4,3 L



 
Cena 
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XV950 Racer 7.495,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena <s>9495,00</s> €</b>

XV950 Racer 60TH 7.695,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena <s>9695,00</s> €</b>



Barve 

XV950 Racer AKCIJA
www.yamaha-motor.si

60th Anniversary Glacier Blue Matt Grey

Izbrani dodatki

Lahki dušilnik
XV950 v črni barvi

KATALIZATOR
AKRAPOVIČ

Črn pokrov ohišja
merilnika

Končni pokrovček
dušilnika

Spodnji spojler Kovinska ojačitev
vilic

Za ogled vseh XV950 Racer AKCIJA dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki

lahko ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in preizkušeni za našo serijo izdelkov Yamaha.

Yamaha priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini motorji so zasnovani tako, da

delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

vam omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha XV950 Racer AKCIJA z vašim

mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


