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inversată de la S 1000 RR care, în acest caz, nu e 
ajustabilă și este anodizată în auriu. În spate, sus-
pensia e cu basculă monobraț din aluminiu, sis-
tem Paralever, braț care include și arborele trans-
misiei. Amortizorul spate are două căi de reglare. 

La drum, nineT este și mai agil, sportiv chiar, 
în ciuda aspectului clasic pe care îl sugerează. 
Motocicleta docilă din oraș e dornică să zbur-
de pe autostradă, iar viteza maximă depășește  
200 km/h. BMW este renumit pentru confor-
tul pe care îl oferă motocicletele sale, și nu face 
excepție nici în acest caz. Poziția în șa e conforta-
bilă, puțin aplecată în față, iar amplasarea chiu-
laselor și a eșapamentului permite o înclinare 
suficientă pe viraje. Datorită poziției în șa, vân-
tul este mai puțin resimțit, dar totuși nu trebuie 
uitat faptul că avem de-a face cu un naked bike. 

Suspensia oferă un feedback sportiv, însă își face 
bine treaba pe orice suprafață. Frânele Brembo 
sunt impresionante, în față fiind cu două discuri 
uriașe, de 320 mm și etriere monobloc cu patru 
pistonașe. ABS-ul oferit standard este o garanție 
a siguranței BMW. Nu există programe de sta-
bilitate sau mapări speciale pentru sistemul de 
management al motorului, ci doar accelerație 
pură. Iar  nineT accelerează foarte ușor, fără să dea 
semne de oboseală, cuplul vine de la turații joa-
se, iar accelerația e liniară, în ton cu eșapamentul 
Akrapovič.  Pneurile Metzeler Roadtec Z8 Interact 
cu care este echipat nineT oferă o aderență foar-
te bună chiar și în perioada mai rece datorită 
compoziției High Silica având nanoparticule și a 
desenului inspirat de litera grecească „pi“. Pen-
tru a păstra nota retro, s-a optat pentru jante cu 

spițe, pneurile fiind echipate cu cameră. Cutia de 
viteze este foarte bine etajată și ușor de utilizat. 
Indicatorul de viteze de pe display-ul de bord e 
foarte util în oraș, iar treapta a șasea a cutiei de 
viteze este ideală pentru distanțele lungi, chiar 
dacă raportul final e mai mic, fiind împrumutat 
de la versiunile RT pentru poliție. 

Cu R nineT, cei de la BMW au izbutit să obțină 
un reușit exercițiu de stil, dar și o motocicletă 
foarte bună din punct de vedere dinamic. Privind 
fișa tehnică, poate că prețul de 14.819 euro pare 
nejustificat, însă după prima tură dorința de a 
avea acest BMW este foarte mare. Calitatea ma-
terialelor, aspectul, sunetul boxerului în doi cilin-
dri și performanțele îl plasează pe nineT pe locul 
al patrulea ca vânzări în gama BMW. 
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DATE TEHNICE
BMW R nineT

Motor: 2 cilindri boxer, 4 timpi, răcit cu aer/ulei, 2 arbori cu came 
și 4 supape radiale pe cilindru, arbore de echilibrare central

Cilindree (cmc) 1170

Alezaj x cursă (mm) 101 x 73

Putere maximă (CP/rpm) 110/7500 

Cuplu (Nm/rpm) 119/6000

Raport de compresie: 12,0:1

Viteză maximă (km/h) peste 200

Consum (l/100 km) 4,5–5,8/100

Transmisie: arbore cardanic. Ambreiaj monodisc uscat, 
acționat hidraulic. Cutie de viteze cu 6 trepte, cu angrenare 
constantă și roți dințate elicoidale

Suspensie față: furcă telescopică inversată cu jambe de 
46 mm; spate: basculă monobraț turnată din aluminiu cu 
Paralever, amortizor central, pretensionarea arcului reglabilă 
hidraulic (variabilă continuu) prin rotiță, amortizarea pe reve-
nire reglabilă. Cursă suspensie față/spate: 120 mm/135 mm

Pneuri  față: 120/70 ZR 17; spate: 180/55 ZR 17

Frâne  față: două discuri flotante de 320 mm, etriere radiale  
 cu 4 pistonașe; spate: disc de 265 mm, etrier flotant cu două 
pistonașe; ABS

Lungime (mm) 2220

Lățime (inclusiv oglinzi) (mm) 890

Înălțime (fără oglinzi) (mm) 1265

Înălțime șa (mm) 785

Ampatament (mm) 1476

Distanță de fugă (mm) 102,5

Unghi viraj ghidon (°) 64,5

Masă proprie la plin (kg) 222

Rezervor/rezervă (l) 18/3
Transmisia prin cardan și motorul boxer 
sunt specialităţi BMW. 


