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Ustvarjen za odkrivanje
novih poti
Na ulice prihaja nova vrsta motornih koles. Model SCR950
je navdih našel pri cestnih bojevnikih iz šestdesetih let, saj
združuje pristno zasnovo in sodobno tehnologijo.
Predstavlja novo vrsto motornih koles, ki prinaša
nepozabne občutke in svež slog.

Ste povratnik ali pa si želite zmogljivejše motorno kolo?
Motornemu kolesu SCR950 se boste v vsakem primeru
težko uprli, saj se ponaša s privlačnim videzom, naravnim
voznim položajem in brezčasnim slogom. Ta mestni
bojevnik je ustvarjen za premagovanje različnih terenov,
od mestnih ulic do netlakovanih poti, in prinaša nove
užitke v vožnji.

Z zmogljivim V-2 agregatom in klasično šasijo z dvojnimi
blažilniki ta kultni motor odseva duh motociklizma in
vsako vožnjo spremeni v pravo poslastico.

Zračno hlajen, 60-stopinjski 942
cm3 V-2 agregat

Raven dvojni sedež za naprej
nagnjeno držo med vožnjo

Kolesa z naperami, aluminijasta
platišča, 19-palčno sprednje
kolo/17-palčno zadnje kolo

Široko jekleno ojačano krmilo v
slogu bojevnika

Trpežne pnevmatike Bridgestone
s kockastim profilom

Jekleni sprednji in zadnji blatniki

Črn agregat in deli

13,2-litrski rezervoar za gorivo
brez prirobnice, prostor za
shranjevanje pod sedežem

Stranski pokrovi v slogu
starodobnih ploščic s številko

Valovit plavajoč sprednji zavorni
kolut

Dvojni blažilniki z nastavitvami, ki
so specifične za model

41-milimetrske vilice z zaščitnima
obročkoma
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Navor V-2 v
bojevniškem slogu

Včasih je cestni bojevnik veljal za najboljše
motorno kolo daleč naokrog. Dandanes pa
čisto nova generacija voznikov znova odkriva
izjemne lastnosti te modne in vsestranske
zasnove.

S klasičnim videzom in vrhunsko tehnologijo
se Yamahino motorno kolo SCR950 poklanja
kultnim bojevnikom iz šestdesetih let, poleg
tega pa zagotavlja zmogljivost prihodnosti in
japonsko zanesljivost.

Vožnja s tem motornim kolesom je izjemna
izkušnja, saj ga poganja zračno hlajen V-2
agregat, ki zagotavlja veliko navora. S
pokončno držo med vožnjo in širokim krmilom
lahko motorno kolo dobro nadzorujete, kolesa
z naperami, jekleni blatniki in rezervoar za
gorivo brez prirobnice pa še poudarjajo
njegovo dediščino.
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Raven sedež za naprej nagnjeno držo med vožnjo
Model SCR950 ima ozek in raven sedež za dvignjeno držo med
vožnjo in veliko prostora za gibanje. S 17-palčnim zadnjim
kolesom z velikim premerom in naravno ergonomijo je bojevnik
iz družine SCR zasnovan tako, da zagotavlja več nadzora in
veliko udobja.

Kolesa z naperami z aluminijastimi platišči
Cestni bojevnik SCR950 čudovitega videza je izdelan iz
kakovostnih materialov, ki poudarjajo njegov brezčasni slog.
Motorno kolo ostaja zvesto izvirnemu slogu cestnih bojevnikov,
saj ima 19-palčno sprednje in 17-palčno zadnje kolo z naperami in
lahkimi aluminijastimi platišči.

Trpežne pnevmatike
Model SCR950 je opremljen s pnevmatikami Bridgestone TW, ki
poudarjajo njegov klasični bojevniški značaj in imajo izrazit kockast
profil za dober oprijem pri cestni vožnji kakor tudi pri vožnji po
zmerno zahtevnem terenu. S sprednjo pnevmatiko 100-90/19 in
široko zadnjo pnevmatiko 140-80/17 lahko ta cestni bojevnik kljubuje
najrazličnejšim površinam.

Široko krmilo z navzkrižno ojačitvijo
Ena od ključnih lastnosti tega novega mestnega bojevnika je udobna in
pokončna drža med vožnjo, ki jo omogočajo sedež, krmilo in opora za
stopala. 22,2 mm široko jekleno krmilo poleg naravne drže omogoča
tudi lažje krmiljenje pri nizkih hitrostih, za še več moči pa je opremljeno z
navzkrižno ojačitvijo.

Vzmetenje bojevnika
To motorno kolo se uspešno spopada z vsemi presenečenji, ki jih za
vas pripravljajo mestne ceste, vključno s tlakovci in luknjami, kos pa je
tudi netlakovanim površinam, če se odločite za pobeg iz mesta.
Zadnje vzmetenje z dvojnimi blažilniki ima posebne nastavitve za
uravnoteženo upravljanje, 41-milimetrske vilice pa imajo zaščitna
obročka za preprečevanje vstopa umazanije.

Pristna umetnost izdelave
Če ste že nekaj časa navdušeni nad motornimi kolesi in znate ceniti
majhne podrobnosti, vas motorno kolo SCR950 zagotovo ne bo
razočaralo. Kakovost je očitna na vsakem koraku – od jeklenih zadnjih in
sprednjih blatnikov do aluminijastih koles z naperami in okroglega LCD-
merilnika hitrosti.
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Agregat SCR950
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 SCR950
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

Zadnja pnevmatika 140/80R17M/C 69H

Dimenzije SCR950
Skupna dolžina 2.255 mm

Skupna širina 895 mm

Skupna višina 1.170 mm

Višina sedeža 830 mm

Medosna razdalja 1.575 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 145 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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XV950 SCRAMBLER 9.295,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena <s>9.995,00</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 videz izdelkov Yamaha,
dodatne opreme Yamaha in dodatne opreme 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 dodatne opreme na lokalnih trgih. Obseg
izdelkov in dodatne opreme je lahko v nekaterih državah omejen. Yamaha si pridržuje pravico do ukinitve izdelkov in dodatne opreme brez vnaprejšnjega obvestila. Po
potrebi se lahko cene izdelkov in dodatne opreme Yamaha 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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Racing Red Yamaha Black

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 prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini agregati 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 SCR950 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


