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Navdihnjen s preteklostjo,
ustvarjen za prihodnost
Yamaha zdaj odpira vrata izdelavi po meri za vsakega
voznika - z modelom bobber XV950, ki značaj in osebnost
tistih originalnih kreacij strne v novem drznem japonskem
neo retro videzu.

Kompakten in eleganten model XV950R z nizko
nameščenim sedežem omogoča športno vožnjo, pri tem pa
ohranja značaj, ki je ključni del posedovanja tako
samosvojega vozila. Jasno začrtan stil Yamahe in
izkoriščanje izpostavljenih kovinskih delov poudarjata
popolno preprostost motornega kolesa, medtem ko
agregat V-2 zagotavlja ognjevito delovanje. Model
XV950R sproščenemu značaju bobberja doda element
športne zmogljivosti z nadgrajenim vzmetenjem.

Zračno-hlajen, 60-stopinjski SOHC
V-2 agregat

Prenovljen sesalni sistem za
izjemno učinkovitost

Kompakten zračni filter za boljši
navor

Povečane zmogljivosti pri nizkih in
srednjih vrtljajih

Izpušna cev 2-v-1 se prilagaja
obliki agregata

Z gumo obložena sklopka za
manjšo utrujenost voznika

Sedežna prevleka z videzom
jelenjega usnja

Okvir z dvojno kletko za lahkotno
in okretno vodljivost

12-kraka lita platišča s sistemom
ABS kot serijsko opremo

Valovite 298-milimetrske kolutne
zavore s plavajočimi rotorji

Blažilniki z nastavljivim blaženjem

12-litrski ergonomsko oblikovan
rezervoar za gorivo z barvno črto
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Klasična japonska
tehnologija bobberja z

dodatkom

Strokovnjaki proizvodnje po vsem svetu, ki so
jih pritegnile ikonične Yamahe preteklosti, so
tradicionalno japonsko kakovostno
tehnologijo uporabili kot osnovo za izdelavo
novega motornega kolesa. Te kreacije glede
na svojega ustvarjalca in kot odraz svojih
lastnih vplivov v svojem bistvu ostajajo zveste
temeljnim načelom dovršene tehnologije,
ukoreninjene v vsako motorno kolo Yamahe.

Z modelom XV950, motornim kolesom
bobber, ki je popolnoma primeren za
samoizražanje, Yamaha zdaj zagotavlja navdih
za novo generacijo voznikov. XV950R, ki je
nadgrajena različica modela XV950, ima sistem
ABS, blažilnik z nastavljivim blaženjem,
sedežno prevleko z videzom jelenjega usnja in
edinstveno barvo.
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Agregat V-2 z vbrizgavanjem goriva
Zračno-hlajen, 60-stopinjski agregat V-2 proizvaja 80 Nm
navora pri 3000 vrt/min, zaradi česar je odličen za mestno
vožnjo, kakor tudi za ognjevito zmogljivost zunaj mestnih
omejitev. Valji agregata s prostornino 58 kubičnih palcev
(942 cm3) imajo kompozitno prevleko, bat pa je zaradi
zanesljivosti in učinkovitosti izdelan iz kovanega aluminija.

Prenovljen sesalni sistem
Nov kompakten zračni filter, oblikovan za izjemno učinkovitost ter
prispevanje k čistemu videzu motorja, je nameščen na desni strani
agregata. Analiza pretoka in rezultati testov na cesti so pokazali,
da ta nov zračni filter agregatu modela XV950R omogoča izvrsten
navor pri nizkih vrtljajih.

Preoblikovan izpušni sistem in 3D-upravljanje ECU
Novo 3D-upravljanje časa vžiga in vbrizgavanja goriva krepi že tako
izjemne pospeške agregata V-2 pri srednji in nizki hitrosti, kar
izboljšuje njegove zmogljivosti v mestih. Za prilagoditev temu
novemu upravljanju vbrizgavanja goriva ter nadaljnjo krepitev
pospeškov pri nizkih in srednjih vrtljajih, model XV950R vključuje tudi
spremenjeno zasnovo izpušne cevi 2-v-1.

Nov jeklen okvir z dvojno kletko
Agregat V-2 ima trden sistem namestitve, ki mu omogoča, da sunke
agregata prenese do voznika. Kratka medosna razdalja zagotavlja
lahkotno in okretno vožnjo za izjemno vodljivost, kakor tudi nevtralen in
stabilen občutek pri vožnji. Tradicionalni videz dvojnih blažilnikov
dopolnjujejo 41-milimetrske standardne vilice.

Nova 12-kraka platišča z valovitimi kolutnimi zavorami
Da bi ohranil videz bobberja, so na model XV950R nameščena 12-
kraka lita platišča nove oblike, v velikostih 100/90-19 spredaj in
150/80-16 zadaj. Te velikosti platišč in pnevmatik skupaj s športnim
vzmetenjem in plavajočim rotorjem 298-milimetrskih valovitih
kolutnih zavor omogočajo optimalno ravnovesje delovanja, oprijema
in občutka za cestišče. Sistem ABS je serijsko vgrajen.

Vitek izgled brez dodatkov
Edinstven, jasno začrtan stil Yamahe in izkoriščanje izpostavljenih
kovinskih delov poudarjata popolno preprostost tega motornega
kolesa, medtem ko agregat V-2 zagotavlja njegovo bistvo. Model
XV950R ima surov kovinski videz, medtem ko njegova zasnova ostaja
preprosta, zmogljivost pa športna.
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Agregat XV950R
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 40 kW  (54,3PS) @  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

Poraba goriva 5 l/100km

CO2 emission 115 g/km

Šasija XV950R
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 XV950R
Skupna dolžina 2.290 mm

Skupna širina 830 mm

Skupna višina 1.120 mm

Višina sedeža 690 mm

Medosna razdalja 1.570 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 130 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

252 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

13 L

Prostornina rezervoarja za olje 4,3 L

Opomba EU4 compliant
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XV950R 8.995,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena <s>9.595,00</s> €</b> Akcija traja do razprodaje zalog.

Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju drugih voznikov v prometu. Slike lahko prikazujejo
profesionalnega voznika, ki vozi v nadzorovanih razmerah ali na dirkalni stezi. Motor na slikah je lahko opremljen z originalno dodatno opremo Yamaha in/ali dodatki
drugih znamk, ki so morda namenjeni samo za uporabo na dirkalni stezi. Podane informacije služijo kot splošna navodila. Tehnični podatki in izgled Yamahinih
proizvodov, dodatne opreme Yamaha in dodatkov drugih proizvajalcev se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Dodatno opremo, ki je ni izdelalo podjetje
Yamaha, so v celoti razvila in izdelala druga ustrezna podjetja. Yamaha ne zagotavlja razpoložljivosti prikazanih izdelkov in dodatkov na lokalnih trgih. Obseg izdelkov
in dodatkov je lahko v nekaterih državah omejen. Yamaha si pridržuje pravico do ukinitve izdelkov in dodatkov brez vnaprejšnjega obvestila. Po potrebi se lahko cene
Yamahinih izdelkov in dodatkov razlikujejo glede na lokalne potrebe in razmere. Te informacije vam ne podeljujejo nobenih pravic. Za podrobnejše informacije in
razpoložljivost se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca Yamaha.
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Tech Graphite

Izbrani dodatki

Lahki dušilnik v
črni barvi

Vzmeten enojni
sedež Bobber

Okvir sprednje luči Kovinska ojačitev
vilic

Stranski pokrovi Končni pokrovček
dušilnika

Za ogled vseh XV950R dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Z Yamaho v lasti se vznemirjenje ne konča z motorjem. Za popolno zadovoljstvo vam močno priporočamo originalne

Yamahine dele in dodatno opremo.

Yamalube® je naša lastna linija visoko-tehnoloških maziv. Yamahini agregati so zasnovani tako, da delujejo učinkovito,

ne glede na to, kje se vozite.
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Doživite več

Yamaha XV950R z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


