XJ6N ABS 2018 CHEGA COM NOVAS CORES E GRAFISMO
EXCLUSIVOS PARA O BRASIL
Racing Blue (azul metálico) e Matt Grey (cinza fosco metálico) são as
novidades

O modelo reconhecido pelo seu design, robustez, potência e ronco do motor está
com novas cores, já no modelo 2018. Quanto ao design, é possível enxergar
como as linhas musculosas da XJ6N envolvem o motor de 600cc, 16v DOHC e
4 cilindros em linha – que garante muita agilidade na pilotagem. Esse motor,
aliado ao escapamento 4-2-1, projetado para melhorar o centro de gravidade da
motocicleta, potencializa a pilotagem e a saída terminada em uma pequena
ponteira localizada sob o motor - onde estão alojados abafador e catalisador,
melhora a performance da motocicleta imprimindo o ronco poderoso e
reconhecido da XJ6N.
O preço sugerido da versão naked (XJ6N) é de R$ 33.990,00, nas cores Racing
Blue (azul) e Matt Grey (cinza). O modelo vem com freios a disco e ABS nas
duas rodas de série, que trazem mais controle nas frenagens. A motocicleta vem
com suspensão traseira tipo Monocross de 7 regulagens, e agora traz carenagem
do farol na cor da motocicleta e banco bipartido com ajuste de altura,
proporcionando mais ergonomia. Trabalhando bem em baixa e média rotação, a
XJ6N serve bem para quem quer impressionar e se divertir na ida e volta ao
trabalho, aproveitar uma boa estrada e até curtir toda a sua potência em pistas
fechadas.

FICHA TÉCNICA – XJ6N ABS 2017/2018
DOHC 16 Válvulas
Refrigeração Líquida
Cilindro

4 em linha

Cilindradas

600 cm3

Diâmetro X curso

65,5mm x 44,5mm

Taxa de compressão

12,2:1

Torque máximo

6,09 kgf.m/8500 rpm

Potência máxima

77,5 cv (10000 rpm)

Sistema de partida

Elétrica

Sistema de lubrificação

Cárter Úmido

Tipo de combustível

Gasolina

Câmbio

6 velocidades

Transmissão primária

Engrenagens

Transmissão secundária

Corrente

Embreagem

Multi-disco
Úmida

Suspensão
Dianteira

Garfo telescópico

Curso da roda dian.

130mm

Traseira

Balança traseira tipo Monocross

Curso da roda tras.

130mm

Freios
Dianteiro

Disco duplo hidráulico com sistema anti bloqueio

Ø disco dianteiro

298 (Øexterno) mm

Traseiro

Disco hidráulico com sistema anti bloqueio

Ø disco traseiro

245 (Øexterno) mm

Dimensões
Comprimento x Largura x Altura

2120mm x 770mm x 1085mm

Altura mínima do solo

140mm

Distância entre eixos

1440mm

Altura do assento

785mm

Pneu dianteiro

120/70
METZELER

ZR17M/C

(58W)

Pneu traseiro

160/60
METZELER

ZR17M/C

(69W)

Tipo de chassi

Diamante

Peso líquido

210 kg

Capacidade do tanque de combustível

17L (3,2 L)

Cores

Racing Blue (Azul Metálico)
Matt Grey (Cinza Metálico Fosco)

Sobre a Yamaha do Brasil
A marca dos três diapasões – menção ao conhecido escudo com três diapasões sobrepostos, se estabeleceu no Brasil
em 1970 com a Yamaha Motor do Brasil Ltda. Foi a primeira fabricante de motocicletas a se instalar efetivamente no
País. Já em outubro de 1974 passou a produzir em Guarulhos, São Paulo, o primeiro modelo nacional, a Yamaha RD 50.
Em 1985 se estabelece em Manaus, Amazonas, com uma segunda unidade fabril, a Yamaha Motor da Amazônia Ltda.
Hoje são 50 diferentes versões e 28 modelos de motocicletas, 10 WaveRunners (veículos aquáticos), 26 modelos de
motores de popa e uma Rede com mais de 400 concessionárias e pontos de venda autorizados e capacitados no
atendimento e serviços com qualidade.
O Grupo Yamaha Motor no Brasil é constituído por sete empresas, como a Yamaha Motor do Brasil Ltda, Yamaha Motor
da Amazônia Ltda, Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, Yamaha Administradora de Consórcio Ltda, Yamaha Motor do
Brasil Corretora de Seguros Ltda, Yamaha Motor Componentes da Amazônia Ltda e Yamaha Motor do Brasil Serviços e
Participações Ltda.
Fazem parte do grupo também às filiais Yamaha Motor del Peru S/A, Yamaha Motor Uruguai S/A e Yamaha Motor
Argentina S/A. A Yamaha do Brasil é um importante polo produtor e exportador para grupos seletos e exigentes como,
Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Oceania e Mercosul.

Mais informações, acesse :
www.yamaha-motor.com.br, www.facebook.com/yamahamotorbrasil ou
www.twitter.com/yamahamotorbra
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