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Багато хто вважає за краще пересуватися по місту не на автомобілях, а на
компактнішому транспорті - такому, як скутер. По правді сказати, двоколісні транспортні
засоби не для холодних сезонів, проте, якщо воно має дах, то ні дощ, ні холодний вітер -
не перешкода.

Справедливості ради варто відзначити, що дах на скутері BMW C1 - не єдина його
гідність, головна - це безпека. «Одиниця» від BMW є першим в світі двоколісним засобом,
де дах є не просто навісом, а повноцінним силовим елементом кузова.

На російському ринку С1 з'явився під слоганом «Нова іграшка для твоєї подружки». І це
не випадково. Як показав досвід BMW, з десятка реалізованих двоколісних скутерів з
дахом жоден не узятий «для себе». Всі було куплено як подарунок. Коштує такий
презент від $8500 до $10 500 залежно від комплектації. Скутер випускається з двома
двигунами: 125-кубова 15-сильна версія (С1), або 176-кубова, потужністю 18 коней (C1
200). Що стосується двигуна, то він достатньо просунутий - 4-тактний, інжекторний, з
рідинним охолоджуванням, з чотирма клапанами на єдиний циліндр. Відзначимо, що у
фірмовому модельному ряду С1 200 і С1 числяться серед мотоциклів.

      

Версія C1 200 розгонить 180-кілограмовий апарат до 50 км/ч всього за 3,6 секунди.
Передачу крутячого моменту здійснює безступінчатий клиноременевий варіатор. Гальма
обладнані АБС для Європейського ринку - це опція, а для Росії – «база». Максимальна
швидкість скутера складає 130 км/ч.

Завдяки низькому центру тяжіння і маленьким колесам, на ходу можна класти машину
майже на поріжок відсутніх дверей. Проте експериментувати з такими трюками на
мокрому асфальті не варто, можна просто зісковзнути. До речі, якщо водій не
пристебнутий ременем безпеки, скутер не рушить з місця.

Згідно з результатами тестів BMW, в деяких аварійних ситуаціях знаходитися в скутері з
шоломом набагато небезпечніше, ніж без нього. Саме тому виробник рекомендує
позбавитися цього непотрібного аксесуара, оскільки міцна конструкція даху надійно
захистить водія від пошкоджень, головне не висовувати ноги і руки з кузова, а просто
скрутитися в калачик.

Оскільки водій пристібається дуже міцно, шолом обтяжує голову (стандартна вага 1,5 кг)
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і при різкому падінні або гальмуванні шийні хребці можуть не витримати навантаження.
Якщо водій скутера все ж таки піклується про своє здоров'я, то можна скористатися
спеціальною полегшеною каскою, вагою 800 грамів.

Крім цього, скутер забезпечений масою цікавих «штучок»: кубло для мобільника,
протиугінка, бардачок із замком, ніша для CD-плейєра, підігрів сидіння і рульових ручок,
обдув скла, щітка з омивателем і багато що інше.
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