
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
BMW R 18 B



BMW R 18 Bדגם 

מידות ומשקלים
2,560 / 970 / 720מ"מ / מ"מ  / מ"מאורך / רוחב / גובה מושב

1,700מ"מאורך רגל פנימית ללא עומס
1,695מ"מ בסיס גלגלים

24ליטרנפח מיכל דלק
398ק"גמשקל עצמי רטוב*

630ק"ג משקל כולל מותר

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

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

1,802סמ"קנפח מנוע
107.1 / 100מ"מ / מ"מקדח / מהלך
4,750 / 91סל"ד / כ"סהספק מירבי
3,000 / 158סל"ד / ניוטון מטרמומנט מירבי

9.6:1יחס דחיסה
בנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק מומלץ
EU5תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים
6מספר הילוכים

הפעלה הידראולית בעל דיסקה אחת יבשהסוג מצמד
גל הינעהינע סופי

ביצועים (אומדנים עפ"י תחשיבי ונתוני יצרן)
מעל 180קמ"שמהירות מירבית

5.8ליטרים / 100 ק"מצריכת דלק

בטיחות ודינמיקת רכיבה
טלסקופימתלה קדמי

בולם יחידמתלה אחורי 
120 / 120מ''ממהלך מיתלים קדמי / אחורי

דיסק כפול / 300מ''מבלמים קדמיים / קוטר
דיסק יחיד / 300מ''מבלמים אחוריים / קוטר

BMW Motorrad ABSמערכת נגד נעילת גלגלים
R19 70 / 120 צמיג קדמי
B16 65 / 180צמיג אחורי

מערכת החשמל
12V / 26 Ahאמפר-שעהקיבול המצבר 

660Wאמפר / וואטאלטרנטור



BMW R 18 Bדגם
PUREFIRST EDITIONרמת גימור

שלדה ומתלים
ˆˆחישוקי יציקת אלומיניום

ASC בקרת החלקה אוטמטיתˆˆ
BMW Full Integral ABS מערכת בלימה משולבתˆˆ

ˆˆדיסק בלימה קדמי כפול
ˆˆמתלה קדמי - טלסקופי

ˆˆמתלה אחורי - פיצוי עומס אוטומטי
DBC בקרת בלימה דינמיתˆˆ

ˆˆמשכך היגוי

טכנולוגיה
ˆˆמצמד מחליק

ˆˆמנוע בוקסר כפול צילינדרים, מקורר אוויר שמן
MSR בקרת בלימת מנוע דינמיתˆˆ

ˆˆבקרת זיהום אוויר בתקן יורו 5
ˆˆהנעה באמצעות גל הינע חשוף

מערכות עזר לרוכב
ˆˆאימובילייזר

12V שקע טעינהˆˆ
ˆˆלוח שעונים כולל מד סל"ד

ראות ותאורה
LED תאורה ראשיתˆˆ

ˆˆתאורה ראשית PRO כוללת תאורה אדפטיבית
ˆˆתאורת יום 

LED תאורה אחוריתˆˆ
LED מחווני פנייהˆˆ

אבזור
ˆˆמחשב דרך

ˆˆמפתח אחד לכל המנעולים
ˆˆהנעה ללא מפתח כולל נעילה מרכזית

ˆˆ3 מצבי רכיבה
ˆˆמסך TFT צבעוני "10.25 הכולל קישוריות BT ושליטה מהכידון

ˆˆידית בלם מתכווננת
ˆˆידית מצמד מתכווננת

ˆˆהילוך אחורי
ˆˆמערכת סיוע בזינוק בעלייה

ˆˆחימום מושבים
ˆˆבקרת שיוט אדפטיבית

ˆˆמסיכה קדמית
ˆˆסעפת פליטה בציפוי כרום

ˆחבילת כרום
Pinstriping - צביעה מיוחדתˆ

ˆˆמדרסים להנחת הרגלים
ˆˆחיישני לחץ אוויר

 USB תא אחסון כולל שקעˆˆ
ˆˆמושב כפול

First Edition חבילת עיצובˆ



זיהום מזערי7654321זיהום מירבי

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

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

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

דרגת זיהום אויר לאופנוע*דגם
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10
.2

1/
01

/1
59

H
ט 

ק"
מ

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו 
ושאינם תואמים בהכרח את האופנועים המיובאים בפועל לישראל. 
את  לעצמן  שומרות  בע"מ  מוטורס  ודלק   BMW MOTORRAD חברת 
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 
האקלים,  הדרך,  לתנאי  בהתאם  להשתנות  עשויה  בפועל  הדלק 
תחזוקת האופנוע ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.

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

*התמונות להמחשה בלבד.

http://www.bmw.co.il

