חוויית
הרכיבה המושלמת

BMW S 1000 RR
BMW R 1200 RS

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

דגם
מרכב
אורך האפנוע /רוחב  /גובה מושב
אורך רגל פנימית ללא עומס
בסיס גלגלים
נפח מיכל דלק
משקל עצמי רטוב
משקל כולל מותר
מנוע
סוג מנוע  /מספר צילינדרים ותצורה  /שסתומים לצילינדר
נפח מנוע
קדח  /מהלך
הספק המנוע  /בסל״ד
מומנט מירבי  /בסל״ד
יחס דחיסה
תקן זיהום אוויר
סוג דלק מומלץ

מ״מ  /מ״מ  /מ״מ
מ״מ
מ״מ
ליטר
ק״ג
ק״ג

סמ״ק
מ״מ  /מ״מ
סל״ד  /כ״ס
סל״ד  /ניוטון.מטר

תיבת הילוכים
מספר הילוכים
סוג מצמד
הינע סופי
יחס העברה
ביצועים
מהירות מירבית
צריכת דלק משולבת
בטיחות ודינמיקת רכיבה
מיתלה קדמי
מתלה אחורי
מהלך מיתלים קדמי/אחורי
בלמים קדמיים /קוטר
בלמים אחוריים/קוטר
מערכת נגד נעילת גלגלים
מערכת נגד החלקה
צמיג קדמי
צמיג אחורי
מערכת החשמל
קיבול המצבר
אלטרנטור

קמ״ש
ליטרים  100 /ק״מ

BMW S 1000 RR

BMW R 1200 RS

815 / 826 / 2,050
1,805
1,438
17.5
208
407

820 / 925 / 2.202
1,840
1,527
18
236
450

בנזין 4 ,בשורה 4 /
999
49.7 / 80
199 / 12,500
113 / 10,500
13.0:1
EU4
 98אוקטן נטול עופרת

בנזין 2 ,בוקסר 4 /
1170
73 / 101
125 / 7,750
125 / 6,500
12.5:1
EU4
 95אוקטן נטול עופרת

6
רטוב רב דיסקי מנגנון נגד נעילה
שרשרת 17 / 45 /
17 / 45

6
רטוב רב דיסקי מנגנון נגד נעילה
גל הינע

מעל 200
6.7

מעל 200
4.96

טלסקופי הפוך
בולם יחיד זרוע אלומיניום
120 / 120
דיסק כפול 320 /
דיסק יחיד 220 /

Dynamic ESA

בולם יחיד זרוע חד צידית
140 / 140
דיסק כפול 320 /
דיסק יחיד 276 /

ABS PRO

ABS PRO

DDC

מ''מ
מ''מ
מ''מ

אמפר-שעה  /וולט
וואט

DTC

DTC

120 / 70 / ZR17
190 / 55/ ZR17

120 / 70 / ZR17
180 / 55 / ZR17

12 / 9
406

12 /12
508

BMW S 1000 RR

דגם
טכנולוגיה
הנעה ללא מפתח
בולם קדמי הפוך מתכוונן
בולם אחורי מתכוונן
בולם אחורי Paralever
ידית בלם מתכווננת
ידית מצמד מתכווננת
כפתור שינוי מצבי מנוע

[]Keyless Ride

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

מערכות עזר לרוכב
מערכת בקרת שיוט
משקף מתכוונן
לוח שעונים PRO

ˆ

ראות ותאורה
פנס קדמי
פנס יום מסוג LED
פנסי איתות מסוג LED
פנס אחורי מסוג LED

ˆ
ˆ

ˆ

()Cruise Control

PRO

BMW R 1200 RS

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

ˆ
ˆ
ˆ

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

בטיחות
ˆ
ˆ

ABS PRO
DTC
Dynamic ESA

חישני לחץ אוויר
DDC

ˆ

עיצוב חיצוני
צביעת מירוצים
כיסוי מושב נוסע
פס עיטור אדום לחישוק

ˆ
ˆ
ˆ

BMW S 1000 RR

BMW R 1200 RS

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

BMW R 1200 RS

מק״ט 03.17/02/82H

חוויית
הרכיבה המושלמת

דגם

דרגת זיהום אויר לאופנוע*

S1000RR

2

R1200RS

2

אחריות יצרן  -שנתיים

זיהום מירבי

7

6

5

4

3

2

1

זיהום מזערי

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס״ט .2009

ˆ

מרווח טיפולים 12חודשים או 10,000ק"מ (המוקדם מבין השניים)
מידע נוסף באתר bmw-motorrad.co.il

אולם תצוגה  BMW Motorradתל אביב
רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל03-6899000 :
פקס03-5376532 :

ניר ד״ר סייקל
רחוב ההסתדרות 206
חיפה 32960
טל04-8401402 :
פקס04-8490319 :

LIKE US ON

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את
הכלים המיובאות בפועל לישראל .הכלים המוצגים עשויים לכלול ציוד אופציונלי .חברת BMW AG
ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני ,באביזרי כלים
ובעלון זה מכל סיבה שהיא ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת .פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

