SUZUKI SV650
Ce a început în 1999 ca o motocicletă menită să aducă ”feelingul V-twin” unei mase
cât mai mari de piloți a devenit rapid un real fenomen între riderii de pe întregul
mapamond. SV650 a devenit o motocicletă universală, potrivită pentru naveta
zilnică care se descurca de minune în mâinile cunoscătorilor și pe circuite. Urmând
exemplul setat de prima versiune, noul SV650 ridică ștacheta prin incorporarea celor
mai noi inovații Suzuki. Noul SV650 devine astfel motocicleta de vis în formatul ”Go
Anywhere”.
Principalele caracteristici
Greutate proprie 195 Kg. Greutatea proprie de doar 195 Kg (197 Kg modelul cu ABS)
îmbunătățește semnificativ manevrabilitatea atât din timpul mersului cât și la
manevrele de parcare.
Profil îngust. Pe lângă înălțimea redusă a șeii, profilul îngust al întregii motociclete
este rezultatul sculptării fiecărui detaliu urmărind maximalizarea ergonomiei.
Euro4 si consum redus. Noul propulsor V-Twin cu două bujii pe cilindru pe lângă
încadrarea în normele Euro4 oferă un consum de combustibil de 3,84 l/100 km,
măsurat după ciclul WMTC.
Low RPM Assist. Pentru a ușura pornirea de pe loc, electronica de control al
propulsorului dispune de o funcție numită Low RPM Assist, funcție ce ridică ușor
turațiile la pornire, ușurând astfel utilizarea în condiții de stop-and-go și deplasarea
la viteze reduse.
Far multireflector. Noul far multireflector a fost creat special pentru a crește
vizibilitatea și a mării siguranța conducerii în condiții de lumină scăzută.
Stop cu LED. Ansamblul lumină de poziție spate si stopuri cu design suplu folosește
tehnologie LED pentru a oferi pe lângă o vizibilitate excelentă pentru ceilalți
participanți la trafic și o durată de viață mărită.
Instrumentație LCD completă. Bordul multifuncțional de pe noul SV650 oferă
informații complete inclusiv despre treapta selectată în cutia de viteze, consumuri
de combustibil instant și mediu sau distanța care poate fi parcursă fără alimentare.
Suzuki Easy Start. Este sistemul care face posibilă pornirea motorului cu o scurtă
apăsare pe butonul demarorului.
ABS și sistem de frânare. Actiunea etrierelor amplasate pe discurile de 290 mm din
față și discul de 240 mm din spate este controlată de sistem ABS provenit de la
Nissin, cu 50 de puncte de citire pe o rotație a roții.
Listă vastă de opționale. Suzuki creează pentru noul SV 650 un pachet amplu de
accesorii cu ajutorul cărora fiecare pilor va avea posibilitatea de a personaliza
propria motocicletă.

SUZUKI SV650

Tip motor
Alezaj x cursă
Capacitate cilindrică
Cutie de viteze
Suspensie faţă
Suspensie spate
Frână faţă
Frână spate
Anvelopă faţă
Anvelopă spate
Capacitate rezervor combustibil
Ampatament
Înălţime şa
Greutate proprie

Pret Vanzare (incl. TVA)

Patru timpi, 2 cilindri în ”V” la 90 grade, răcit cu
lichid, DOHC
81.0 mm x 62.6 mm
645 cmc
6 rapoarte, mecanică
Furcă telescopică inversată, arc elicoidal,
amortizoare cu ulei
Amortizor central, arc elicoidal
Hidraulică, dublu disc
Hidraulică, mono disc
120/70ZR17M/C (58W)
160/60ZR17M/C (69W)
13.8 L
1.445 mm
785 mm
197 kg (ABS)

6.390 Eur

Plata se efectuează în RON la cursul BNR din data efectuării plăţii.

