
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
BMW F 900 XR



BMW F 900 XRדגם 

מידות ומשקלים
2,160 / 860 / 825מ"מ / מ"מ / מ"מאורך / רוחב / גובה מושב

1,840מ"מאורך רגל פנימית ללא עומס
1,521מ"מ בסיס גלגלים

15.5ליטרנפח מיכל דלק
219ק"גמשקל עצמי רטוב
438ק"ג משקל כולל מותר

מנוע
בנזין / 2 בשורה / 4   סוג מנוע / מספר צילינדרים ותצורה / שסתומים לצילינדר 

895סמ"קנפח מנוע
86 / 77מ"מ / מ"מקדח / מהלך
8,500 / 99סל"ד / כ"סהספק מירבי
6,750 / 88סל"ד / ק"ג-מ'מומנט מירבי

13.1:1יחס דחיסה
בנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק מומלץ
EU5תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים
6מספר הילוכים

רטוב רב דיסקיסוג מצמד
שרשרתהינע סופי

ביצועים )אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן(
מעל 200קמ"שמהירות מירבית

4.2ליטרים / 100 ק"מצריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה
טלסקופי הפוך בקוטר 43 מ"ממתלה קדמי

בולם מרכזי, זרוע אלומיניום כפולהמתלה אחורי 
170 / 172מ''ממהלך מיתלים קדמי / אחורי

דיסק כפול / 320מ''מבלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 265מ''מבלמים אחוריים / קוטר

ABSמערכת נגד נעילת גלגלים
ZR17 / 70 / 120 צמיג קדמי
ZR17 / 55 / 180 צמיג אחורי

מערכת החשמל
12V / 12 Ahאמפר-שעהקיבול המצבר 

W 416אמפר / וואטאלטרנטור



BMW F 900 XRדגם
PURESPORTSPORTרמת גימור

PLUS
EXCLUSIVE EXCLUSIVE

PLUS

שלדה ומתלים
ˆˆˆˆˆחישוקי אלומיניום יצוק 

DTC בקרת יציבות דינמיתˆˆˆˆˆ
ABS Pro מערכת מניעת נעילת גלגלים לפניותˆˆˆˆˆ

 MSR בקרת בלימת מנוע דינמיתˆˆˆˆˆ
ˆˆחיישני לחץ אוויר

ˆˆˆמתלה אחורי - עומס קפיץ ניתן לכוונון
ˆˆˆמתלה אחורי - שיכוך החזרה ניתן לכיוונון

Dynamic ESA מתלה אחורי מתכוונן אלקטרוניתˆˆ
ˆˆˆˆˆמתלה קדמי טלסקופי הפוך

ˆˆˆˆˆמשכך היגוי

טכנולוגיה
Anti Hopping מצמד מחליקˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆמנוע 2 צילינדרים, טווין מקבילי

מערכות עזר לנהג
Keyless Ride התנעה ללא מפתחˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆאימובילייזר
BT צבעוני כולל קישוריות TFT לוח שעוניםˆˆˆˆˆ

ראות ותאורה
LED תאורה ראשיתˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆתאורת יום LED מעוצבת
LED מאותתיˆˆˆˆˆ

Comfort turn indicator כיבוי מאותתים אוטומטיˆˆˆˆˆ
LED תאורה אחוריתˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆתאורת בלם דינמית

אבזור
ˆˆˆˆˆגלגלת שליטה על מערכת המדיה וניווט

12V שקע טעינהˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆמחשב דרך

Pro מצבי רכיבהˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆידית בלם מתכווננת

ˆˆˆˆˆידית מצמד מתכווננת
ˆˆˆˆˆמושב כפול

ˆˆˆˆמנשאי ארגזי צד
ˆˆמעמד מרכזי

ˆˆˆˆˆמשקף מתכוונן ידנית
ˆˆמשקף ספורט

SPORT חבילת עיצובˆˆ
ˆˆמגיני ידיים

EXCLUSIVE חבילת עיצובˆˆ
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זיהום מזערי7654321זיהום מירבי

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

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם 
 BMW תואמים בהכרח את האופנועים המיובאות בפועל לישראל. חברת 
AG 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 הם לפי בדיקות 
המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת האופנוע 
וממאפייני הרכיבה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

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*
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דרגת זיהום אויר לאופנוע* 2017דגם

F 900 XR1

Galvanic Gold metallic
Exclusive ברמת גימור

Racing Red
Sport ברמת גימור

Light White
Pure ברמת גימור

http://www.bmw.co.il

