
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
BMW S 1000 RR



BMW S 1000 RRדגם 

מידות ומשקלים
2,073 / 848מ"מ / מ"מ אורך / רוחב 

824מ"מגובה מושב סטנדרטי
1,827מ"מאורך רגל פנימית ללא עומס

1,441מ"מ בסיס גלגלים
16.5ליטרנפח מיכל דלק

197 )193.5 ברמת גימור M(ק"גמשקל עצמי רטוב*
407ק"ג משקל כולל מותר

VO )EU( 168/2013 המשקל העצמי מעודכן לפי תקן*

מנוע
בנזין / 4 צילינדרים בשורהסוג מנוע / מספר צילינדרים 

תזמון שסתומים משתנה בטכנולוגיית BMW ShiftCamהנעת שסתומים
999סמ"קנפח מנוע

49.7 / 80מ"מ / מ"מקדח / מהלך
13,500 / 206סל"ד / כ"סהספק המנוע / בסל"ד
11,000 / 113סל"ד / ניוטון מטרמומנט מירבי / בסל"ד

2 מזרקים לצילינדר, סעפת יניקה משנה אורךמערכת ניהול מנוע
בנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק מומלץ
EU4תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים
6מספר הילוכים

Anti hopping with self reinforcementסוג מצמד
שרשרת 525 45 / 17הינע סופי

ביצועים
299קמ"שמהירות מירבית

6.4ליטרים / 100 ק"מצריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה
שלדת אלומיניום מנוע נושא עומסשלדה

טלסקופי הפוך בקוטר 45 מ"ממתלה קדמי
זרוע אלומיניום "WSBK"מתלה אחורי 

120 / 117מ''ממהלך מיתלים קדמי / אחורי
דיסק כפול / 320מ''מבלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 220מ''מבלמים אחוריים / קוטר

ABS Proמערכת נגד נעילת גלגלים
DTCמערכת נגד החלקה

ZR 17 120/70צמיג קדמי
ZR 17 190/55צמיג אחורי

מערכת החשמל
V / 8 Ah 12אמפר-שעהקיבול המצבר 

W 450אמפר / וואטאלטרנטור



BMW S 1000 RRדגם
Pureרמת גימור

שלדה ומתלים
ˆחישוקי אלומיניום יצוק 

ˆחיישני לחץ אוויר
DTC בקרת יציבות דינמיתˆ

ˆמערכת ABS למרוצים המקושרת למצבי הרכיבה
ABS Pro מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניותˆ

BMW Motorrad Integral ABS מערכת בלימה משולבתˆ
DBC בקרת בלימה דינמיתˆ

HSC Pro מערכת סיוע בזינוק בעליהˆ
ˆמתלה קדמי טלסקופי הפוך

DDC כיוונון מצב מתלים דינמיˆ
ˆמשכך היגוי מתכוונן

טכנולוגיה
ˆהנעה באמצעות שרשרת

ˆבלם קדמי  - צמד קליפרים רדיאלים
ˆידית בלם מתכווננת

ˆידית מצמד מתכווננת
Comfort turn indicator כיבוי מאותתים אוטומטיˆ

Shift Assistant Pro סיוע להעברת הילוכים ללא מצמדˆ
ˆמצבי רכיבה Race Pro הניתנים לכיוונון אישי

 PIT מגביל מהירותˆ
Wheelie בקרתˆ

ˆבקרת זינוק
Anti hopping מצמד מחליקˆ

ˆאימובילייזר
ˆלוח שעונים TFT צבעוני כולל קישוריות

ˆגלגלת שליטה בלוח השעונים.
LED תאורה ראשיתˆ

ˆמאותתי LED קדמיים 
ˆתאורה אחורית LED משולבת במאותתים

ˆתאורת בלם דינמית

אבזור
ˆערכת הרכבה

ˆמושב רוכב וכיסוי מושב אחורי
ˆמיכל דלק אלומיניום

ˆהכנה לרגלית הילוכים הפוכה

רמת גימור בתוספת תשלום Race הכוללת:
ˆחישוקי אלומיניום מחושל

ˆשלדת M מתכווננת
M מצבר קלˆ

רמת גימור בתוספת תשלום M הכוללת:
ˆחישוקי קרבון

ˆשלדת M מתכווננת
M Sport מושבˆ
M מצבר קלˆ
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Race -ו Pure אדום ברמות גימורM טרי קולור ברמת גימור

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם 
 BMW תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. חברת 
MOTORRAD ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים 
במפרט הטכני, באביזרי האופנועים ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא 
הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הינם לפי 
בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, 
האקלים, תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

אולם תצוגה BMW Motorrad תל אביב
רחוב המסגר 16

תל אביב 6777667
טל: 03-6899090

פקס: 03-6875966

ניר ד״ר סייקל
רחוב ההסתדרות 206

חיפה 32960
טל: 04-8401402

פקס: 04-8490319

LIKE US ONמידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 269*

ים( י השנ ן  מבי )המוקדם  ק"מ   10,000 או  חודשים   12 לים  פו טי ח  ו מרו    ˆ שנים    שלוש   - צרן  י ת  ו אחרי

זיהום מזערי7654321זיהום מירבי

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

דרגת זיהום אויר לאופנוע*דגם
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http://www.bmw.co.il

