קטלוג אביזרים – למרוצים ושיפורים

התקנת השיפורים ושימוש תחרותי מותר בכפוף ובהתאם לתקנות הספורט המוטורי

מערכת מלאה  -אגזוז וסעפת מטיטניום ל YXZ 1000 R -
"מערכת מלאה" הכוללת סעפת ואגזוז מטיטניום מתוצרת
 .Graves Motorsportsהמערכת פותחה עבור ובשיתוף
קבוצת המרוצים של ימאהה ארה"ב
תוספת של  20% -לעצמת המנוע –  140כוחות סוס.
דורש שימוש בתוכנת מרוצים –  REFLASHלמחשב המנוע
(התוכנה נמכרת בנפרד).
המערכת עשויה מטיטניום מלא עם משתיק מקרבון וסיבי פחם
 End-Capמאפיינים:
• מערכת מתוכננת לתפוקת כוח מקסימלית
• חיישן למבדה יחיד מגיע כסטנדרט
• בנוי מחומרים איכותיים לטובת אורך חיים ארוך יותר
מחיר לצרכן  12,000 -ש"ח (לפני מע"מ)
מחיר לצרכן  14,040 -ש"ח (כולל מע"מ)
מק"טEXY-16YXZ-FTT :

לוחיות לחסימת היציאות של מערכת הזרקת אווירSMOG -

הלוחיות נועדו לאטום את מכסי השסתום שבשימוש מערכת
הזרקת האוויר .חסימת השסתומים מספקים תערובת נכונה
יותר ומשפרת את ביצועי המנוע.

מחיר לצרכן (לפני מע"מ)₪ 416 -
מחיר לצרכן (כולל מע"מ)₪ 487 -
מק"טAB015 :

תוכנת מרוצים לשיפור ביצועים למרוצים – YXZ1000
תוכנות מרוצים עבור מחשב המנוע המקורי  ECU -של  - YXZ 1000 Rיש להתאים את
התוכנה המתאימה:
• למערכת מלאה (סעפת  +אגזוז) של Graves Motorsports -
או
• לאגזוז בלבד של Graves Motorsports
התוכנה כוללת:
* הסרת מגבלות היצרן המקוריות כולל הגבלת מהירות סופית
• הזנת מפות לביצועים ( High Load -עם  PC3ו)PC5 -
• הזנת מפות לעומס נמוך (שיוט)
• הזנת מפות דלק לכל צילינדר
• הזנת מפות הצתה ותזמון כל צילינדרים

מחיר לצרכן (לפני מע"מ)₪ 2,000 -
מחיר לצרכן (כולל מע"מ) ₪ 2,340 -
מק"טFT-ECU-LICENSE-

הערה – השימוש במוצר מותר למרוצים וספורט בלבד במסגרת תקנות הספורט המוטורי

פגוש קדמי עבור RacePace - YXZ 1000R -
הפגוש הקדמי של  DRAGON FIREמכונה  "Shredder"-נותן הגנה מבלי לוותר על המראה
הספורטיבי של  YXZ 1000בסגנון . RacePace
עשוי מפלדה חזקה וקלה .מורכבת בנקודות המקוריות של הרכב ללא צורך בחיתוך או ריתוך

מחיר לצרכן (לפני מע"מ) ₪ 1,548 -
מחיר לצרכן (כולל מע"מ)₪1,811 -
מק"ט01-5100 -

ווי באר (  ) V-BARל YXZ 1000 -
 V-BARבעיצוב יפה ,חזק וקל משקל המספק הגנה מפני
חדירה של חפצים גדולים לתוך הרכב.

מותאם לכלוב המקורי של הרכב מבלי להשפיע על קו
הראייה ושמירה על פרופיל צמוד ,מראה מעודן ומסוגנן.
מאפשר התקנת אביזרים נוספים כגון מצלמה ומראות
נוספות.

מחיר לצרכן (לפני מע"מ)₪ 1,895 -
מחיר לצרכן (כולל מע"מ)₪2,217 -
מק"ט – 01-5101

סבל אחורי לתא מטען YXZ 1000R -
סגירת המשטח האחורי של  YXZ 1000 -והפיכתו לתא מטען עם יכולת נשיאת מטען גדולה
יותר ואפשרות לקבע את הציוד.
התקנה קלה ללא צורך בחיתוך ,קידוח או ריתוך .מגיע עם כל הפרזול הדרוש להתקנה.

מחיר לצרכן (לפני מע"מ)₪ 1,469 -
מחיר לצרכן (כולל מע"מ)₪1,718 -
מק"ט01-5103 -

פגוש אחורי ל YXZ 1000 -
שמנו את הדגש על הגנה !
עשוי מפלדה קלה ומציע הגנה פינה לפינה על
הרכיבים החיוניים.
אין צורך בחיתוך להתקנה.
מאפיינים:
• משקל קל ,פלדה חזקה
• צבוע בצבע אבקה מצופה שחור כדי להתאים לצבעים
המקוריים של הרכב.
• עיצוב מינימליסטי מתאים למרוצים
• מיוצר בארצות הברית
מחיר לצרכן (לפני מע"מ)₪ 2,006 -
מחיר לצרכן (כולל מע"מ)₪2,347 -
מק"ט01-5102 -

מושב מרוצים  -כולל תושבת
לקחנו את המושב "לשלב הבא" בכל פרמטר .מאפיינים:
•

תמיכה מעולה -צדית ותחתונה

• אפשרות למעבר מים וחול
• צבעים תואמים

• כרית המושב נשלפת.
• מחיצות צד בגובה המאפשר כניסה ויציאה נוחה ופשוטה
•
• מושב מותאם לחגורות בטיחות למרוצים.
• שינוי מיקום הישיבה עבור נוחות מרבית
• מיוצר בארצות הברית

מחיר לצרכן (לפני מע"מ)₪ 3,900 -
מחיר לצרכן (כולל מע"מ)₪ 4,563 -
מק"ט כיסא15-5000 :
מק"ט תושבת15-5001:

רתמות בטיחות ”H – 3
•
•
•
•
•

רתמות  4נקודות בתצורת  - Hשלוש אינץ''
רמת בטיחות גבוהה
כריות כתף מורחבות ונוחות
זמין במגוון צבעים
מתכוונן לחלוטין כדי להתאים לכל גודל
ומידה

מחיר סט לצרכן (לפני מע"מ)₪ 1,600 -
מחיר סט לצרכן (כולל מע"מ)₪ 1,872 -
מק"ט ע"פ צבע:
אדום14-0031 -
כחול14-0032 -
צהוב14-0034-
כתום14-0035-
ורוד14-0036 -
שחור14-0041-
אפור14-0044-

הגה מירוצים  +מנגנון לשחרור מהיר של גלגל ההגה
מנגנון לשחרור מהיר של גלגל ההגה .מאפיינים:
• כולל מנגנון לשחרור מהיר ומתאם לגלגל ההגה

• המנגנון בצבע שחור
• המתאם מצופה בניקל  -לאריכות ימים
• התקנה פשוטה  -אין צורך בחיתוך או בריתוך
• מתאים רק לגלגל ההגה של – Dragon Fire

מחיר לצרכן (לפני מע"מ(– ₪ 2,196
מחיר לצרכן (כולל מע"מ(– ₪2,570
מק"ט ע"פ צורה:
SPORT-04-0001
SHALLOW-04-0002
SUEDE D-04-0003
VINYL D-04-0004
SPORT V-04-0101
מק"ט מנגנון04-5014 -
המחיר כולל הגה  +מנגנון.
צורות אפשריות בשקופית הבאה.

גלגלי הגה  -במספר צורות

קלאץ' מחוזק
מק"ט 2HCE6300V000 -
מחיר לצרכן – ( 5,000₪לפני מע"מ)
( 5,850₪כולל מע"מ)
במרוצים ,סנטימטרים בודדים יכולים להיות שם המשחק .אתה רוצה כל יתרון אפשרי כדי לקחת את ההובלה.
בנהיגה אקסטרימית קלאץ' מחוזק נותן לך את הביטחון להוריד הילוך ולהוביל .הקלאץ' המחוזק של ""GYTR
כולל" :סלסלה" מחוזקת  HUBפנימי ופלטת לחץ על מנת ליצור קלאץ' קשיח .הקלאץ' דורש הוספת צלחת מצמד.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

סלסלת הקלאץ' עשויה מאלומיניום ברמה הגבוהה ביותר ,בציפוי ( anodizedאלגון) כדי להגביר את עמידות
החומר תוך כדי שמירה על משקל נמוך ועמידות במצבי קיצון.
במעבר מהקלאץ' הסטנדרטי למחוזק ,יש להוסיף לקיט  5 -צלחות מצמד נוספות ()H716325002
ו 5-לוחיות מצמד נוספות ( .(YU1632100005בנוסף לצלחות חיכוך מהמצמד המקורי.
יש לרכוש בנפרד את צלחות החיכוך וצלחות המצמד הנוספות
הוספת צלחות ודסקיות מעלים את יכולת החזקת כוח מוגבר באופן משמעותי.
עליה של  25.4%בהחזקת הכוח בדגם הידני.
עליה של  32%בהחזקת הכוח בדגם השיפטרים – .SHIFTER SS
שימור מוגבר של שמן בסלסלה כדי לסייע לקרר ולשמן את כל חלקי המצמד גם במצבי קיצון.
הערכה תואמת לכל דגמי ( YXZ 1000ידני ושיפטרים).

