PREDSTAVENIE:
DUCATI 899 PANIGALE
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bejby

PANIGALE
Klasické superšportové motocykle Ducati
charakteristické svojim L-Twinom uchyteným v oceľovom
priehradovom ráme sú už minulosťou. Na úspechy
úžasného superbiku 1199 Panigale chce nadviazať
tohtoročná novinka strednej triedy 899 Panigale.
O tom, že talianski dizajnéri vedia
robiť nádherné motorky asi nikto z nás
nepochybuje. Môžete sa posadiť a celé
hodiny sa kochať pohľadom na krásne
prepracované detaily. Asi prvé, čo si človek
uvedomí, je úžasne štíhla stavba novej
899 Panigale, čo vyplýva z koncepcie
pohonnej jednotky. Ako je u superšportov
Ducati zvykom, štvorica ventilov v každej
hlave je ovládaná desmodromickým
rozvodom. Dá sa predpokladať, že s
tak výrazne podštvorcovým pomerom
vŕtania a zdvihu 100 x 57,2 mm bude

Nová 899 Panigale
v dvoch farbách: červená
s čiernymi kolesami
a biela s červenými.

nový dvojvalec Superquadro veľmi
prahnúť po otáčkach. V porovnaní so
svojim predchodcom 848 Evo má so
zdvihovým objemom zväčšeným na 898
ccm o 8 koní viac na špici (148 k je slušná
hodnota). K pocitu výrazne silnejšieho
motora určite prispeje i kratší sekundárny
prevod. Po vzore väčšej sestry 1199 má
i nová 899 Panigale monokokový rám
využívajúci motor ako hlavný nosný prvok
medzi hlavou riadenia a čapom kyvnej
vidlice. Zatiaľ čo airbox je pripevnený
k prednému valcu, celá podsedadlová

MOTOR

časť je priskrutkovaná o zadný. Aj vďaka
tomu má motocykel bez náplní hmotnosť
iba 169 kg. Aby motorka bola dostupná
širšiemu okruhu jazdcov, namiesto
elektronicky nastaviteľných tlmičov
z 1199 dostala lacnejšiu upside-down
vidlicu Showa BPF. Funguje výborne,
rozdiel je len v tom, že spolu so zadnou
centrálnou jednotkou sa dá nastaviť iba
ručne pomocou náradia. Ani klasickej
dvojramennej kývačke nič nechýba.
Nová 899, je doslova prešpikovaná
elektronickými asistenčnými systémami.
Vďaka elektronickému plynu má pilot
na výber rôzne režimy motora, trakčnej
kontroly DTC, či systému Engine Brake
Control. Radiálne monobloky Brembo
spolupracujú s ABS jednotkou od firmy
Bosch. Milovníci jazdy na okruhu ocenia
rýchloradenie DQS a systém DDA+, ktorý
počas jazdy zbiera údaje z celej motorky.
Bude záležať len na majiteľovi, ako týchto
moderných pomocníkov využije.

Typ motora: kvapalinou chladený
štvortaktný dvojvalec do L,
rozvod DOHC, 8 ventilov
Zdvihový objem: 898 ccm
Vŕtanie x zdvih: 100 x 57,2 mm
Kompresný pomer: 12,5 : 1
Maximálny výkon: 109 kW
(148 k) pri 10.750 ot./min.
Najväčší krútiaci moment: 99 Nm
pri 9.000 ot./min.
Príprava zmesi: vstrekovanie paliva
Prevodovka: šesťstupňová
Spojka: viaclamelová v olejovej
náplni, hydraulicky ovládaná
Sekundárny prevod: reťaz
PODVOZOK

Rám: z hliníkovej zliatiny
Odpruženie vpredu: plne
nastaviteľná upside-down
teleskopická vidlica Showa,
priemer 43 mm, zdvih 120 mm
vzadu: plne nastaviteľná
pružiaca a tlmiaca jednotka,
plne nastaviteľná s progresívnou
charakteristikou SACHS monoshock, zdvih 130 mm
Brzdy vpredu: dvojitá
kotúčová o priemere 320 mm,
štvorpiestikové radiálne strmene
Brembo, ABS
vzadu: kotúčová o priemere 245
mm, dvojpiestikový strmeň, ABS
Kolesá: desaťlúčové
Pneumatiky vpredu: 120/70-17
vzadu: 180/60-17
ROZMERY A HMOTNOSTI

Rázvor: 1426 mm
Výška sedadla: 830 mm
Objem palivovej nádrže: 17 l
Hmotnosť s palivom: 193 kg
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