BMW S 1000 RR

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

דגם
מידות ומשקלים
אורך  /רוחב
גובה מושב סטנדרטי
אורך רגל פנימית ללא עומס
בסיס גלגלים
נפח מיכל דלק
משקל עצמי רטוב*
משקל כולל מותר
מנוע
סוג מנוע  /מספר צילינדרים
הנעת שסתומים
נפח מנוע
קדח  /מהלך
הספק המנוע  /בסל"ד
מומנט מירבי  /בסל"ד
מערכת ניהול מנוע
סוג דלק מומלץ
תקן זיהום אוויר

BMW S 1000 RR

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

בטיחות ודינמיקת רכיבה
שלדה
מתלה 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

בנזין  4 /צילינדרים בשורה
תזמון שסתומים משתנה בטכנולוגיית BMW ShiftCam
999
80 / 49.7
206 / 13,500
113 / 11,000

 2מזרקים לצילינדר ,סעפת יניקה משנה אורך
בנזין נטול עופרת  95אוקטן
EU5

תיבת הילוכים
מספר הילוכים
סוג מצמד
הינע סופי
ביצועים
מהירות מירבית
צריכת דלק

848 / 2,073
824
1,827
1,441
16.5
 193.5( 197ברמת גימור )M
407

6
Anti hopping with self reinforcement
שרשרת 17 / 45 525

קמ"ש
ליטרים  100 /ק"מ

מ''מ
מ''מ
מ''מ

אמפר-שעה
אמפר  /וואט

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

299
6.4

שלדת אלומיניום מנוע נושא עומס
טלסקופי הפוך בקוטר  45מ"מ
זרוע אלומיניום ""WSBK
117 / 120
דיסק כפול 320 /
דיסק יחיד 220 /
ABS Pro
DTC
120/70 ZR 17
190/55 ZR 17
12 V / 8 Ah
450 W

דגם
רמת גימור

BMW S 1000 RR
Pure

שלדה ומתלים
חישוקי אלומיניום יצוק
חיישני לחץ אוויר
בקרת יציבות דינמית DTC
מערכת  ABSלמרוצים המקושרת למצבי הרכיבה
מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניות ABS Pro
מערכת בלימה משולבת BMW Motorrad Integral ABS
בקרת בלימה דינמית DBC
מערכת סיוע בזינוק בעליה HSC Pro
מתלה קדמי טלסקופי הפוך
כיוונון מצב מתלים דינמי DDC
משכך היגוי מתכוונן

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

טכנולוגיה
הנעה באמצעות שרשרת
בלם קדמי  -צמד קליפרים רדיאלים
ידית בלם מתכווננת
ידית מצמד מתכווננת
כיבוי מאותתים אוטומטי Comfort turn indicator
סיוע להעברת הילוכים ללא מצמד Shift Assistant Pro
מצבי רכיבה  Race Proהניתנים לכיוונון אישי
מגביל מהירות PIT
בקרת Wheelie
בקרת זינוק
מצמד מחליק Anti hopping
אימובילייזר
לוח שעונים  TFTצבעוני כולל קישוריות
גלגלת שליטה בלוח השעונים.
תאורה ראשית LED
מאותתי  LEDקדמיים
תאורה אחורית  LEDמשולבת במאותתים
תאורת בלם דינמית

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

אבזור
ערכת הרכבה
מושב רוכב וכיסוי מושב אחורי
מיכל דלק אלומיניום
הכנה לרגלית הילוכים הפוכה
חימום ידיות
בקרת שיוט
שקע USB
חבילת עיצוב ( Passionבגימור )Pure

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

רמת גימור בתוספת תשלום  M-Sportהכוללת:
חישוקי קרבון
שלדת  Mמתכווננת
שרשרת M Endurance
מושב M Sport
מצבר קל M

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

מק"ט 01.22/03/126H

Passion – Mineral Gray metallic

Pure - Black Storm metallic

טרי קולור ברמת גימור M-Sport

אח ר י ו ת י צר ן  -ש ל ו ש ש נים

ˆ

מר ו ו ח ט י פ ו ל ים  1 2ח ו ד ש ים א ו  1 0, 0 0 0ק " מ ( ה מ ו ק דם מב י ן ה ש ני ים )

מידע נוסף באתר  www.bmw.co.ilליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב*269 :

אולם תצוגה  BMW Motorradתל אביב
רחוב המסגר 16
תל אביב 6777667
טל03-6899090 :
פקס03-6875966 :

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם
תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל .חברת BMW
 MOTORRADודלק 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.

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

דגם

דרגת זיהום אויר לאופנוע*

S 1000 RR

1

LIKE US ON

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

