
Огляд мотоцикла BMW G450X
22.06.2011 09:10

Інженери, що створили мотоцикл BMW G450X, потрудилися на славу. Їм вдалося
створити практично ідеальну «машину», яка як на асфальті, так і на бездоріжжі,
поводиться чудово. Модель BMW G450X має практично всю дорожню світлотехніку,
хороший каталізатор вихлопних газів і солідні звукові сигнали.

Важить «чотириста п'ятдесятий» близько 111 кг. Проте якщо позбавитися деякої
дорожньої атрибутики (можна зняти поворотники, стоп-сигнали і змінити встановлений
глушник на тюнінговий без каталізатора), загальну масу мотоцикла можна понизити на 5
кг. Крім «схуднення» мотоцикла, піднімається його потужність.

Мало хто знає, що двигун для мотоцикла виготовляється в Тайвані, фірмою Kymco,
правда це відбувається під чуйним керівництвом баварського виробника. У стандарті
інжекторний одноциліндровий чотиритактний двигун здатний видавати 51 к.с.      

Відзначимо, що стартер у BMW G450X електричний, тому за станом акумулятора
доведеться стежити. При збірці мотоцикла інженери BMW вирішили не економити і
купили деталі тільки найперевіреніших і надійніших брендів. Так, передня вилка з ходом в
300 мм належить компанії Marzocchi, задній моноамортизатор з ходом в 320 мм – компанії
Ohlins. З такими комплектуючими підвіска з легкістю відпрацює глибоку яму.

Ще один позитивний момент моделі - це наявність широких настройок для підвіски.
Компанія BMW завжди впроваджувала у свої творіння якісь фішки. Мотоцикл G450X не
став виключенням. Провідна зірочка приводного ланцюга розташована на осі маятника
задньої підвіски. На практиці це означає, що довжина ланцюга не змінюється при ходах
підвіски, а значить, немає ривків. Таке нестандартне рішення покращує керованість і
благотворно позначається на ресурсі ланцюга і зірочок.

Ще один плюс даної моделі - це розташування паливного бака під сидінням. Така хитрість
допомагає понизити центр тяжіння.Підводячи підсумки, хочеться відзначити, що
мотоцикл BMW G450X відрізняється легким і простим управлінням, ефективними
гальмами і адекватним ходом ручки газу.

Компанія BMW зробила модель максимально універсальною. Якщо подобається кататися
по асфальту, став дорожню гуму, причому, якість асфальту і кількість ям на ньому не
мають ніякого значення. Ну а якщо до душі позашляхові пригоди, то міняй покришки, і
рухайся вперед впокорювати гірські схили.

BMW G450X має ідеальну посадку, адже гонщику потрібен повний контроль над
мотоциклом. Тому G 450 X ідеально збалансований, він вузький, має довге, рівне сидіння,
що забезпечує високу свободу дій гонщика. Це унікальний мотоцикл, який по-новому

 1 / 2



Огляд мотоцикла BMW G450X
22.06.2011 09:10

визначає таке поняття як «ендуро». Він був створений для того, щоб приносити своєму
власнику задоволення від позашляхових поїздок.
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