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Не дивлячись на те, що BMW S1000RR існує всього пару років, ця модель вже встигла
підкорити серця практично всіх мотолюбителів і завоювати перемогу у кваліфікації
Superpole. Двократний чемпіон світу Трій Корсер переконаний, що могутнішої моделі
компанія BMW донині ще створювала.

Баварська команда на чолі з Аїртоном Бадовіні відсвяткувала беззастережну перемогу
свого 
байка в категорії WSTK-1000 у гонках серії WSBK. На BMW S1000RR італійцю вдалося
першим перетнути фініш в дев'яти з дев'яти раундів.      

Чим же відрізняється гоночний байк від серійної моделі, яку можна зустріти в салонах?
Річ у тому, що в базовій комплектації BMW S1000RR важить 183 кг, потужність складає
190 к.с. Співвідношення потужності до маси 1:1 (1.085). Неймовірні показники, чи не так?
Єдиним байком, здатним наблизитися до таких силових характеристик, є новий Kawasaki
Ninja ZX-10R (1:1.019). Варто відзначити, що S1000RR є неймовірно легким і компактним,
як для мотоцикла даної літрової категорії. Полегшити байк вдалося за допомогою
інноваційного 
двигуна, який знаходиться усередині рами і володіє великим діаметром циліндрів в класі
80 x 49.7 мм. 

Інженери використовували тонкостінні перегородки усередині двигуна, що дозволило
підняти компресію 14:1 і зробити конструкцію надміцною. Що стосується гоночного
супербайка, то на колінчастому валу він видає потужність в 210 к.с. при 14000 про./хв.
Оскільки система трекшн-контролю задіяна повністю, пікові значення на задньому колесі 
безпосередньо залежать від погодних умов.

Впродовж всього сезону WSBK байк міняли кілька разів. У Бруно команда BMW
одержала новий двигун, а в Мізано інженерам довелося трохи подовжити впускний
колектор, замінивши маятник заднього колеса і встановивши нову систему важелів
амортизатора.

Відзначимо, що на супербайці двигун забезпечується паливною сумішшю через впускання
Dell'Orto, при цьому, діаметр дифузора складає 48 мм. Агрегат управляється за
допомогою системи E-gas ride-by-wire.

Баварці також розробили спеціальний інжекторний блок RSM5 BMW Motorrad Motorsport
EFI, який з'єднується з блоком трекшн-контроль і ECU. Такої схеми заводська команда
дійшла тільки до третього етапу чемпіонату World Superbike, який пройшов у Валенсії.

Як і більшість команд, BMW вважає за краще використовувати підвіски відомої шведської
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компанії Ohlins серії TTX. Мотоцикл S1000RR є першим на сьогодні суперспортивним
байком баварської компанії. На сьогодні ринок суперспортивних мотоциклів класу 1000сс
складає 85 000 продажів по всьому світу. І компанія BMW має намір зайняти 10-у частину
цього ринку. Саме тому – це відмінна можливість продемонструвати гоночні можливості
S1000RR.
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