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Motor touring terbaik dunia

VIVA.co.id – Sepeda motor dikenal memiliki beberapa keunggulan dibandingkan mesin roda empat. Sepeda motor memiliki keunggulan dalam hal efisiensi daripada mobil. Selain itu, sepeda motor juga dikenal banting stir untuk melestarikan lalu lintas, karena 'pembuatan kuda' dapat bertindak dengan baik di jalan, meliuk-liuk di antara banyak kendaraan lainnya. Apalagi untuk jarak jauh, bepergian dengan
sepeda motor sangat lelah karena drainase. Oleh karena itu, sejumlah produsen sepeda motor kemudian membuat wahana yang jika nyaman meski sepeda motor sudah membawa untuk menjelajahi tempat yang jauh. Dilansir Vidosrdown, Senin, 3 Oktober 2016, setidaknya ada lima perjalanan sepeda motor yang bisa menjadi referensi Anda karena kelebihan yang ditawarkannya. Sepeda motor ini tidak
hanya menawarkan pertunjukan, tetapi juga mendukung fitur mesin perjalanan. Lantas apa saja lima motor travel terbaik? 1. Yamaha FJR1300 Extra yang dikloning oleh mesin 1.298cc, Yamaha FJR 1300 memiliki fitur terbaik di kelasnya, seperti lampu LED, kopling superior, dan suspensi yang disesuaikan secara elektronik. Mesin ini juga disebut sebagai salah satu mesin dengan sistem brasing terbaik.
Mampu menghasilkan hingga 146,2 kuda listrik dan obor 101,7 lb/ft. Wajar jika mesin ini kemudian disebut sebagai mesin terbaik yang berada di urutan pertama versi visordown. 2. Mesin Kawasaki ZZR1400 mampu menghasilkan tenaga hingga 200 kuda. ZZR1400 dinilai sebagai salah satu sepeda motor terbaik sebagai mesin perjalanan. Keunggulan utama dari motor ini adalah performa mesin yang
mampu membuat setiap pengendara 'jatuh cinta'. Wajar jika mesin manufaktur Jepang menempati peringkat kedua sebagai mesin terbaik. 3. Suzuki GSX1300R Hayabusa Hayabusa adalah salah satu motor tercepat di dunia. Meski memiliki performa mesin yang lebih baik, mesin pabrikan Jepang ini dinilai sebagai mesin travel terbaik karena tetap nyaman digunakan. Dengan mesin 1.299cc, hayabusa
mampu menggerakkan tenaga hingga 175 bhp dan 99 lb/ft. 4 dalam torple. Suzuki GSX650F meski terlihat seperti olahraga, Suzuki GSX650F disebut Layak untuk posisi keempat karena merupakan salah satu motor dengan konsumsi bahan bakar yang rendah di kelasnya dan memiliki perawatan yang mudah ketika harus menempuh jarak jauh. Sempurna sebagai mesin perjalanan adalah frasa yang tepat
untuk motor ini. Mesin 656cc terintegrasi mampu memotong daya hingga 86 bhp dan torsi 46 lb/ft yang disebut keras untuk penggunaan jangka panjang. 5. BMW R1200RS Tiga kata yang teringat ketika berbicara tentang R1200RS, yaitu kecepatan, ketenangan dan kenyamanan. Selain petinju mesin 1.170cc terintegrasi yang dapat menyemprotkan tenaga hingga tenaga 125 kuda, mesin jerman ini juga
mencantumkan torller. Itu adalah salah satu atraksi yang bisa menempatkan BMW R1200RS di posisi kelima. Pilih motor yang tepat untuk perjalanan untuk menentukan seberapa nyaman perjalanan pengendara nantinya. Di banyak sepeda wisata yang ada, hanya yang merupakan pilihan favorit Rider. Seperti dikutip BookMotorcyleTours, beberapa motor travel kebanyakan pengendara berpikir bersinar
dalam kenyamanan dan keamanan. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh motor-motor ini juga mengklaim membuat grid trip menjadi maksimal. Tahun apa yang ingin Anda lakukan, sepeda wisata favorit di dunia? Berikut daftarnya dengan beberapa ulasan. Perbedaan antara perjalanan sepeda motor dengan yang lain seperti mobil, sepeda motor juga memiliki beberapa jenis perjalanan, olahraga di kapal pesiar
yang memiliki tampilan berbeda seperti Harley Davidson. Karena artikel ini kita sudah membahas perjalanan, maka beberapa karakter yang biasanya ada di mesin ini seperti: Bobot mesin cenderung lebih besar daripada jenis pegel Gak lainnya ketika mengambil suspensi jauh relatif keras Ada sekotak penyimpanan di kursi sepeda motor angkutan tambahan Ini adalah karakter khas biasanya di mesin
jelajah ini. 1. Honda Gold Wings Gold Honda Wing (Shutterstock). Diperkenalkan pada Oktober 1974, Honda Gold Fender menjadi salah satu perjalanan bersepeda favorit para pembalap. Berasal dari Jepang, tetapi popularitasnya telah menyebar ke sejumlah negara Amerika Utara, Eropa Barat, Australia. Bicara harga, sayap emas terakhir sayap dijual dengan harga sekitar Rpg 1,01 miliar. Menariknya,
sepeda motor ini merupakan salah satu penggunaan Kepolisian Republik Indonesia. Berikut ini spesifikasi yang dimiliki mesin perjalanan pabrikan Honda. Spesifikasi Honda Gold mesin pendingin cairan sayap horizontal - Enam silinder 1.833 cc Kecepatan maksimum 220 km per jam kompresi rasio pendingin bensin kabur 10,5 : 1 Daya maksimum 1 24,58 bhp Dimensi Sistem Bahan Bakar 2,5 579mm
(panjang), 950 mm (lebar), 1.432 mm (tinggi) Seat Height 745 mm berat 380 kg ban depan 130/70 R18 ban belakang 200/55 R16 2. Roadmaster India Roadmaster Sekilas, sisi vintage sepeda motor ini dibuat oleh Perusahaan Manufaktur Sepeda Motor India begitu penting. Tidak heran banyak pengendara yang mendukung American Roadmaster sebagai perjalanan mesin pilihan. Output terbaru dari
Indian Roadmaster dibanderol rpg 1,18 miliar per unit. Lalu seperti apa spesifikasi yang ditawarkan mesin manufaktur AS ini? Ini daftarnya. Spesifikasi Indian Roadmaster Engine Thunder Compression 111 1811 cc Kecepatan Maksimum 193 km per jam Gasoline Cooling System Liquid Compression Ratio 9.5: 1 Dimensi Sistem Bahan Bakar Maksimum Power 73 HP 2,6 56 mm (panjang ), 1.000 mm
(lebar), 1.491 mm (tinggi) tinggi kursi 673 mm berat 421 kg ban depan 130/90 R16 Ban 180/60 R16 3. Harley-Davidson Elektra Glide (2019) Harley-David Electra Glide (Shutterstock). Itu tur sepeda yang harus kau ketahui. Varian Harley-Davidson Electra Glide (2019) menjadi salah satu motor favorit penumpang. Tampilan Mesin Klasik ini mengaku merasa tidak nyaman saat berkendara. Di negara
asalnya, AS, harga jual mogage ini mencapai US$24.589 atau sekitar RPG 348 juta. Berikut ini adalah serangkaian spesifikasi yang dimiliki oleh Harley-Davidson Electra Glide (2019). Spesifikasi Harley-Davidson Electra Glide (2019) Milwaukee-Eight 107 1746 cc Motor Kecepatan maksimum 160 km per jam bahan bakar - Sistem pendingin – Rasio Kompresi 10.0: 1 Max Power – Elek 2,4 Dimensi Sistem
Gas Gas Port Injection System (ESPFI) 2.400 mm (panjang), 960 mm (lebar), Kursi Tinggi 1.400 mm (tinggi) 663 mm berat ban depan 354 kg - Ban belakang - 4. Triumph Trophy SE Triumphy SE Tur sepeda motor ini mengaku menawarkan kemewahan, kenyamanan, dan performa yang baik secara bersamaan. Triumph Motorcycle Ltd.'s melaporkan produksi sepeda motor dilaporkan menawarkan mulai
dari US $ 19.500 atau sekitar RPG 275 juta. Ada sejumlah fitur elektronik yang menjadi utama Triumph Trophy SE. Mulai dari ABS, traction control, cruise control, electric adjustable air and heading, seat tweak, ride-by-wire control, tire pressure control, dan anti-imobilizer. Berikut spesifikasi SE Trophy Triumphy. Triumph Trophy Se Motor Card mentransversi stroke DOHC 4 pipa per silinder 1.215 cc
Kecepatan maksimum 209 km per jam bahan bakar - Rasio sistem cairan dingin kompresi cair 11.0: 1 Daya maksimum 134,6 H Sistem Injeksi Bahan Bakar 2,0 0235 mm (Panjang), 858 mm (lebar), 1.435 mm (Tinggi) Kursi Tinggi 800 mm Berat 315 kg Ban Depan 120/70 ZR17 Ban 190/55 ZR17 5. Yamaha FJR1300 Yamaha FJR1300 Selanjutnya adalah Yamaha FJR1300 yang menjadi salah satu motor
travel favorit bagi pengendara. Mesin tersebut diklaim sebagai kombinasi kecepatan dan kenyamanan yang dilengkapi dengan banyak fitur. Mulai kontrol traksi, ABS, mode daya yang dapat dialihkan. Motor Yamaha FJR1300 dijual dengan harga mulai dari US$16.390 atau RPG 231 jutaan. Bagaimana dengan momok? Ini adalah spesifikasi Yamaha FJR1300. Spesifikasi Yamaha FJR1300 DOHC
segariskan Motor 4 silinder 1.298 cc Kecepatan maksimum 199 km per jam bahan bakar – Liquid Cooling System Com Melaporkan 10,8%: Daya 1 Max – Sistem Injeksi Bahan Bakar dengan Dimensi YCC-T 22 30 mm (panjang), 749 mm (lebar), 1.325 mm (tinggi) Tinggi kursi 805 mm berat 288 kg ban depan 120/70 ZR17 ban 180/55 ZR17 ini dari lima ban favorit sepeda travel. Dengan spesifikasi terbaik,
wajar jika sepeda motor laris sangat mahal. Demikian pula dalam hal biaya perawatan, biaya yang Anda miliki biayanya tentu akan cukup besar. Belum lagi risiko lecet ketika orang iseng digunakan di kota, asuransi calo motor packet tidak menjadi masalah, tetapi jika itu belum tentu komplikasi. Apakah Anda tertarik untuk memiliki salah satu dari ini? (Editor: Winda Destiana Putri). Sang Putri).
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