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XV950 Racer. Zrozen
k rebelství
Pokud jste jedním z jezdců uvažujících o stavbě vlastního
jedinečného motocyklu, který by vyjadřoval vaši osobnost,
je Sport Heritage od společnosti Yamaha tou pravou
řadou, se kterou byste měli začít.

Model XV950 Racer je inspirován speciály upravenými na
zakázku pro společnost Yamaha předními světovými
úpravci motocyklů v rámci projektu Yard Built. Je zaměřen
na současnou generaci jezdců, kteří chtějí drsný
a autentický motocykl připravený pro vlastní úpravy.

Se svým vidlicovým dvouválcem s vysokým točivým
momentem, sportovní jízdní pozicí a nadčasovým
vzhledem spojuje odvážný model XV950 Racer styl stroje
s nízkým posezem s pojetím café raceru v novém druhu
silného a lehce ovladatelného motocyklu vymykajícího se
konvencím. Protože pravidla jsou od toho, aby se
porušovala.

Autentický racer z řady Sport
Heritage

Ryzí a nadčasový styl

Sportovní jízdní pozice s náklonem
vpřed

Design jednomístného sedla
včetně potahu

Kapotáž a závodní řídítka ve stylu
Café racer

Hliníkové boční panely

Vzduchem chlazený vidlicový
dvouválec s úhlem 60 stupňů
a vysokým točivým momentem

Zadní plynové tlumiče se
zásobníkem ve stylu piggyback

Dvojitý kolébkový rám pro
nadčasový vzhled

12paprsková litá kola

298mm vlnové kotouče se
systémem ABS

Motocykl s nízkým posezem,
vidlicovým dvouválcem a stylem
café raceru
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Každý jezdec má vlastní představu, jak by jeho
motocykl měl vypadat a jak by se měl chovat.
Proto jsme zkonstruovali náš nejnovější model
XV950 Racer – motocykl v novém stylu,
stvořený k úpravám.

XV950 Racer je díky spojení stylu motocyklů
upravených na zakázku s nízkým posezem,
vidlicovému dvouválci a nadčasovému pojetí
café raceru naprosto jedinečný. Tento výrazný
a originální model, který pohání silný,
vzduchem chlazený vidlicový dvouválec se
silným točivým momentem umožňujícím živé
zrychlení, je vybavený závodními řídítky,
dozadu posunutými stupačkami a kapotáží
přední části.

Hliníkové boční kryty a potah jednomístného
sedla dotváří dojem městského raceru –
a spolu s vlnovými kotouči, plynovými tlumiči
a systémem ABS je XV950 Racer naprosto
jedinečný motocykl.
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Autentický, troufalý, jiný
Nikde není psáno, že nemůžete porušit zaběhnutá pravidla jen
proto, že se podle nich postupovalo řadu let. Vzali jsme proto
naši úspěšnou koncepci cruiseru a posunuli ji do nové oblasti.
Tak vznikl troufalý model XV950 Racer. Tento agilní a energický
stroj s vidlicovým dvouválcem, vybavený závodními řídítky
a dozadu posunutými stupačkami pro jízdní pozici inspirovanou
stylem café racer, vyzývá konvence na souboj.

Sportovní ovladatelnost
Model XV950 Racer je vybaven osvědčeným, dvojitým kolébkovým
trubkovým rámem. Díky krátkému rozvoru a nízkému profilu se
vyznačuje mimořádnou hbitostí spojenou s ovladatelností na
úrovni sportovního stroje. Dozadu posunuté stupačky a závodní
řídítka ve stylu café racer umožňují zaujmout polohu těla
s náklonem vpřed, která zajišťuje dokonalejší splynutí jezdce se
strojem a zlepšuje průjezd zatáčkami.

Vidlicový dvouválec s vysokým točivým momentem
Jakmile si jednou vyzkoušíte velkoobjemový vidlicový dvouválec
modelu XV950, uchvátí vás jeho pulzující výkon, díky kterému můžete
svižně zrychlovat z nízkých otáček. Vzduchem chlazený vidlicový
dvouválec s úhlem 60 stupňů a maximálním točivým momentem
dosahovaným při pouhých 3 000 ot/min vám poskytne výkon, po
jakém toužíte, a ani se při tom nezadýchá!

Drsný a minimalistický styl
Motocykl XV950 Racer nepokrytě sází na minimalistickou krásu kovu.
Srdcem, které tento motocykl charakterizuje, je jednoduchý vzduchem
chlazený vidlicový dvouválec s obnaženým mechanickým uspořádáním.
Jeho černý trubkový rám dokonale ladí s nadčasovým vzhledem –
a autentický styl odkazující na sportovní dědictví dotváří ryzí
jednoduchost ocelové palivové nádrže a blatníků.

Styl motocyklu s nízkým posezem, vidlicovým dvouválcem

a ergonomií café raceru
Mezi exkluzivní vybavení patří závodní řídítka a dozadu posunuté
stupačky umožňující intenzivnější zážitek z jízdy. A díky hliníkovým
bočním krytům a potahu jednomístného sedla, doplněnými přístroji
na světlometu, se v modelu XV950 Racer snoubí styl motocyklů na
zakázku s nízkým posezem opatřených vidlicovým dvouválcem
s ergonomií café raceru, díky čemuž vnikl nový druh motocyklu.

Nejmodernější technologie
Aby dokázal motor a podvozek modelu XV950 Racer podávat výborné
výkony, vybavili jsme ho nejnovějšími technologiemi, například
důmyslným vstřikováním paliva s 3D mapováním nebo vysoce účinnými
systémy sání a výfuku. Pokročilý systém brzd disponuje vpředu i vzadu
vlnovými kotouči o průměru 298 mm standardně se systémem ABS.
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Motor XV950 Racer
Typ motoru Vzduchem chlazený, 4ventilový, 4taktní, SOHC, Dvouválec s uspořádáním válců

do V

Zdvihový objem 942cc

Vrtání x zdvih 85,0mm x 83,0mm

Kompresní poměr 9,0 : 1

Maximální výkon 38,3 kW  (52,1PS) @  5 500  rpm

Maximální točivý moment 79,5 Nm  (8,1 kg-m)  @  3 000  rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová

Karburátor Vstřikování paliva

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka stálý záběr, 5rychlostní

Koncový převod řemen

Fuel consumption 5,0 l/100km

CO2 emission 115 g/km

Podvozek XV950 Racer
Rám dvojitý kolébkový

Přední zdvih 135 mm

Úhel sklonu 29º

Stopa 130 mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice, Ø 41 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice

Zadní zdvih 110 mm

Přední brzda Hydraulická kotoučová, Ø 298 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 298 mm

Přední pneumatika 100/90-19M/C 57H (Tubeless)

Zadní pneumatika 150/80B16M/C 71H (Tubeless)

Rozměry XV950 Racer
Celková délka 2 295 mm

Celková šířka 775 mm

Celková výška 1 160 mm

Výška sedla 765 mm

Rozvor kol 1 570 mm

Minimální světlá výška 135 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 251 kg

Kapacita palivové nádrže 12 Litry

Kapacita olejové nádrže 4,3 litry



Barvy 
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60th Anniversary Glacier Blue Matt Grey

 

Černý nasazovací
tlumič výfuku pro
model XV950

KATALYZÁTOR
ZNAČKY
AKRAPOVIČ

Mosazný rámeček
směrových světel
pro model XV950

Mosazné stínítko
rychloměru pro
model XV950

Mosazný rámeček
koncového světla
pro model XV950

Zakázkové
stupačky řidiče pro
model XV950

For all XV950 Racer accessories go to the website, or check your local dealer

Řetězec kvality Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství pro váš

výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně svých servisních

požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.

Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš sortiment výrobků

Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní řadu high-tech maziv, která jsou

mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak, aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.

Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního vybavení

navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také rozsáhlá řada ležérního

oblečení. Více informací naleznete na adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o

Yamaha XV950 Racer na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

organizační složka CZ

Obchodní 126

251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava


