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Arra született, hogy új
utakat találjon
Egy újfajta motor érkezett a környékre. Az SCR950
modellt az 1960-as évek utcai scrambler motorjai ihlették,
és az autentikus dizájnt modern technológiával ötvözi,
ezáltal egy olyan, újfajta motor születik meg, amely jó
kisugárzással és menő városi stílussal rendelkezik.

Talán most szeretnél visszatérni a motorozáshoz, vagy
lecserélnéd jelenlegi, kisebb motorodat? Bármi is legyen a
helyzet, az SCR950 modell masszív, tetszetős
megjelenésének, természetes vezetési pozíciójának és
időtlen stílusának nehéz ellenállni. Úgy építették, hogy a
városi utcáktól a burkolatlan terepig mindenhol jól
teljesítsen, ezért ez az utcai scrambler új és nagyszerű
lehetőség a két keréken utazás élvezetére.

Nagy teljesítményű V2-es motorblokkjával és klasszikus,
kettős lengéscsillapítóval ellátott vázával ez az ikonikus
gép megragadja a motorozás szellemiségét, és minden
utat különleges alkalommá tesz.

Léghűtéses, 942 ccm-es, 60 fokos
V2-es motorblokk

Előre dőlő vezetési pozíciót
biztosító lapos, dupla ülés

Küllős kerekek alumínium
tárcsákkal, 19 hüvelykes elöl/17
hüvelykes hátul

Széles, scrambler stílusú,
merevítővel ellátott acél
kormánykarok

Strapabíró, nagy méretű
mintázattal ellátott Bridgestone
abroncsok

Acél első és hátsó sárvédők

Feketére színezett motorblokk és
alkatrészek

Perem nélküli, 13,2 literes
üzemanyagtartály, ülés alatti
csomagtartó

Retró stílusú, rajtszámtáblákat
idéző oldallemezek

Hullámos peremű, úszóágyazású
első tárcsafék

Kettős, külső tartályos
lengéscsillapítók a modellnek
megfelelő egyedi beállításokkal

41 mm-es villák védőharangokkal
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V2-es, nagy
nyomatékkal

rendelkező, scrambler
stílusú motorblokk

A régi szép időkben az utcai scrambler volt a
legmenőbb motor az utakon. Most a
motorosok egy új generációja fedezi fel újra
ennek a divatos és sokoldalú dizájnnak a
vonzerejét.

Az új Yamaha SCR950 klasszikus
megjelenésével és korszerű technológiájával a
’60-as évek ikonikus scrambler motorjainak
állít emléket, ugyanakkor modern
teljesítményt biztosít, japán
megbízhatósággal.

A motort léghűtéses, nagy nyomatékkal
rendelkező V2-es motorblokk hajtja, így igazi
öröm vezetni. A függőleges vezetési pozíció
és a széles kormánykarok könnyű irányítást
tesznek lehetővé – a küllős kerekek, az acél
sárvédők és a perem nélküli üzemanyagtartály
pedig megfelelnek a motor örökségének.
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Előre dőlő vezetési pozíciót biztosító lapos ülés
Az SCR950 modellt keskeny, lapos üléssel szerelték fel, amely
megemelt vezetési pozíciót tesz lehetővé, és szabadabb
mozgást biztosít. A nagyobb átmérőjű, 17 hüvelykes hátsó
kerék és az SCR scrambler természetes, ergonomikus
kialakítása jobb irányíthatóságot és nagyobb kényelmet nyújt.

Küllős kerekek alumínium keréktárcsákkal
Az SCR950 modell minden részén láthatod, hogy ezt a gyönyörű
festéssel ellátott scramblert olyan minőségi anyagok
felhasználásával gyártották, amelyek még jobban kiemelik az
időtlen stílusát. A könnyű alumínium tárcsákkal ellátott küllős
kerekek – 19 hüvelykes elöl, 17 hüvelykes hátul – az eredeti utcai
scrambler kialakítást idézik.

Strapabíró abroncsok
Az SCR950 modellre a klasszikus scrambler megjelenést hangsúlyozó
Bridgestone TW abroncsok kerültek, amelyek erőteljes, nagy méretű
mintázata megfelelő tapadást biztosít az utcákon, ugyanakkor jól
teljesít terepmotorozáskor is. A 100-90/19 méretű első abroncs, és a
széles, 140-80/17 méretű hátsó abroncs elősegíti ennek az utcai
scramblernek az alkalmazkodását a különféle terepviszonyokhoz.

Széles kormánykarok keresztmerevítővel
Ennek az utcai scrambler motornak az egyik jellegzetes tulajdonsága a
kényelmes, függőleges vezetési pozíció, amit az ülés, a kormány és a
lábtartó egymáshoz viszonyított helyzete hoz létre. A széles
kormánykarok nem csak természetesebb pozíciót, hanem lassú
kormányzást is biztosítanak – és a plusz megerősítés érdekében ezeket
a 22,2 mm-es acél kormánykarokat keresztmerevítővel is ellátták.

Scrambler felfüggesztés
A motort úgy építették, hogy kezelni tudja a városi utakon előforduló
váratlan helyzeteket, beleértve a macskaköveket és a gödröket is –
de készen áll arra is, hogy burkolat nélküli terepeket hódítson meg,
ha szeretnél egy kicsit kiszabadulni a városból. A hátsó, kettős
lengéscsillapítós felfüggesztés speciális beállításokkal rendelkezik,
így biztosítják a kiegyensúlyozott kezelhetőséget – a 41 mm-es
villákat pedig védőharangok védik a sártól.

Autentikus mestermű
Ha tudsz már egyet s mást a motorokról, értékelni fogod az apró
részleteket is: az SCR950 motor ilyen téren sem okoz majd csalódást! Az
acél első és hátsó sárvédőktől kezdve, a küllős alumínium felniken át a
kerek LCD kijelzővel ellátott sebességmérőig mindenhol egyértelmű,
hogy ez egy minőségi darab.
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Motor SCR950
Motor típusa 4 ütemű, Léghűtéses, 4 szelepes, SOHC, V-elrendezésű 2 hengeres

Lökettérfogat 942cc

Furat x löket 85,0 mm x 83,0 mm

Kompresszióviszony 9,0 : 1

Maximális teljesítmény 40 kW  (54,3LE) @  5 500  rpm

Maximális nyomaték 79,5 Nm  (8,1 kg-m)  @  3 000  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 5 sebességes

Kihajtás Ékszíjas

Fuel consumption 5 l/100km

CO2 emission 115 g/km

Alváz SCR950
Váz kettős bölcső

Első felfüggesztés Teleszkópvillák, Ø 41 mm

Első rugóút 135 mm

Villaszög 29º

Utánfutás 130 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros

Hátsó rugóút 110 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 298 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 298 mm

Első gumi 100/90-19M/C 57H

Hátsó gumi 140/80R17M/C 69H

Méretek SCR950
Teljes hossz 2 255 mm

Teljes szélesség 895 mm

Teljes magasság 1 170 mm

Ülésmagasság 830 mm

Tengelytáv 1 575 mm

Minimális hasmagasság 145 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

252 kg

Üzemanyagtank kapacitása 13 liter

Olajtank kapacitása 4,3 liter

Megjegyzés EU4 compliant

Minden esetben viselj védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék
motorostársaikat és a környezetet. A képeken profi motorosok láthatók, ellenőrzött körülmények között vagy lezárt útszakaszokon. Előfordulhat, hogy a képeken
feltüntetett jármű olyan eredeti Yamaha és/vagy nem Yamaha márkajelzésű tartozékokkal van felszerelve, amelyek csak zárt pályán használhatók. Az összes
információ csak tájékoztató jellegű. A Yamaha termékek és tartozékok, illetve nem Yamaha márkajelzésű tartozékok műszaki adatai és megjelenései időről időre
külön figyelmeztetés nélkül változhatnak. A nem Yamaha márkajelzésű tartozékokat teljes mértékben elismert gyártók fejlesztik ki és állítják elő. A Yamaha nem
garantálja a feltüntetett termékek és tartozékok elérhetőségét a helyi piacokon. A termék- és tartozékválaszték néhány országban korlátozott lehet. A Yamaha
fenntartja a jogot a termékek és tartozékok gyártásának megszüntetésére előzetes figyelmeztetés nélkül. Adott esetben a Yamaha termékek és tartozékok ára a
helyi követelményektől és feltételektől függően eltérő lehet. Jelen információból semmilyen jog nem szerezhető. További részletekért és az elérhetőséggel
kapcsolatos információkért lépj kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel.
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Racing Red Yamaha Black

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték.

A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, amelyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Emellett utcai ruhák teljes választéka is elérhető. A további

információkért látogass el a következő oldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha SCR950 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


