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Стрітбайки не відразу сталі популярні в середовищі райдерів, спочатку до них
відносилися з недовір'ям, оскільки багато хто вважав їх конструкцію способом зробити з
кросового байка стильний мотоцикл, який міг би легально їздити по суспільних дорогах.

Проте пройшло зовсім небагато часу, і моделі класу Supermoto викликали до себе
прихильність і любов. Одним з найяскравіших тому доказів є могутній 1170-кубовий
Megamoto від концерну BMW. Мотоцикл оснащений двигуном Boxer Twin, що забезпечує
потужність в 113 к.с. Відзначимо відразу, що модель є новим поколінням нейкедів.      

Монстроподібний позашляховий байк HP2 Megamoto розділив з HP2 Enduro безліч
компонентів. Компанія BMW відійшла від звичного для себе створення практичного байка
для довгих поїздок, і сконструювала досить скромний стайєр.

Модель вийшла досить незвичайною, і з'єднала в собі високу безпеку, і можливість
розвивати велику швидкість. Все це диво техніки важить 178 кг, незвично мало, як для
мотоцикла такого класу. Не дивлячись на великі об'єми Megamoto, він на превеликий
подив легкий і відмінно збалансований. Вага розподілена в процентному співвідношенні
51/49 на переднє і заднє колесо відповідно. Зручна позиція райдера і довга колісна база
дозволяє зберегти баланс таким, яким він і був до посадки мотоцикліста.

BMW HP2 Megamoto оснащений щонайпотужнішим двигуном Bosh EFI з ходом поршня 73
мм, діаметром циліндра 101 мм, з 47-міліметровим корпусом дросельної заслінки і
компресією 11,0:1. Така технічна начинка є нестандартним рішенням для заводського
двигуна повітряного охолодження.

Мотоцикл видає 113 к.с. при 7500 оборотах і піковий крутячий момент 115 Н.м при 6000
оборотах. Для порівняння, будь-який інший байк на 8-13 коней слабкіше. Звідки беруться
додаткові конячки? Все завдяки роботі високо розташованого розподілдвала, який
відповідає за рух клапанів розміром 36мм/31 мм.

Окрім цього додаткову потужність байку забезпечує високоефективна вихлопна система
Akrapovic з вбудованим каталітичним конвертером. Колісна база Megamoto має довжину
161 см, і висоту сідла 91,9 см. Рама така ж, як у Enduro. Інженери BMW оснастили
модель незвичайною передньою підвіскою Telelever яка поєднується з традиційною
телескопічною 45-міліметровою вилкою Marzocchi. Задня підвіска Paralevel поєднується з
демпфером Ohlins.

Мотоцикл укомплектований гальмами Brembos. Байк легкий, маневрений і відмінно
керований на всіх швидкостях. Любителі екстремальної їзди, будуть здивовані здатністю
Megamoto на неймовірні нахили. Зчеплення заднього колеса з дорожнім покриттям
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можна охарактеризувати як ідеальне, двигун забезпечує крутячий момент, який
дозволяє байку тримати баланс при найкрутішому нахилі.

BMW HP2 Megamoto мотоцикл не з дешевих, проте, він виправдовує витрати, оскільки ви
одержуєте фантастичний дорожній мотоцикл.
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