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Ela Domina.
Burgman.
O nome é sinônimo ao luxo de duas rodas.
Para uma inteira geração de pilotos, a Burgman
redefiniu a experiência motociclística. De maneira
que eram antes inimagináveis, trouxe desempenho
e conforto em alinhamento.
Ela presenteou motociclistas de todas as partes
com novas maneiras de se pensar a respeito da
busca por prazer e liberdade.
Agora abra caminho para a Burgman 650.
O controle nunca foi tão livre.
A potência nunca fluiu com tanta facilidade.
Cada movimento parece suave e gratificante.
Todas as ruas são suas.
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A Sensação é de Empoderamento
Na estrada, a Burgman 650 viaja com uma classe que é
só dela.
A abundância de potência em suas mãos é tanta que
todo o destino parece próximo.
É animador. E da animação, nasce a inspiração.
A facilidade com que você acelera, reduz as marchas,
manobra pelo tráfego e através das curvas em longas
rodovias coloca à prova toda a performance da
Burgman 650 Executive.
Com uma agilidade que inspira a confiança e uma
pilotagem confortante que te deixa relaxado mesmo
depois de uma longa viagem, a Burgman 650 te
fortifica para ir muito mais longe.
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Design com Estilo
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Luxo em Todas as Curvas
De todos os ângulos, a Burgman 650 exibe o trabalho requintado,
tecnologia inteligente e qualidade superior que foram usados
para produzir essa obra de arte em duas rodas.
Enquanto seus olhos fixam nas majestosas linhas da carenagem,
você percebe uma expressão imponente de poder e um visual de
agilidade.
O lindo e contornado formato produz uma interação artística
entre luz e sombras. Detalhes tais como o estiloso farol refletivo
expõe a originalidade e sofisticação da Burgman 650.
Até o arranjo inteligente e limpo dos instrumentos de controle
ajudam a assegurar um conforto perfeito.
Cada detalhe foi criado e posicionado para manter você relaxado
e completamente no controle.

Visual Refinado
Faróis nítidos e elegantes de multi refletores anunciam a
chegada da Burgman 650 e mantém a estrada à frente em
foco.
Eles ficam ambos acesos mesmo com farol alto ou baixo.
Setas luminosas de LED ajudam a melhorar a visibilidade, assim
como as setas dos retrovisores.

Lanternas Traseiras Requintadas
Lanternas traseiras brilhantes combinam uma visibilidade
excepcional com um estilo sofisticado que é único da Burgman
650.
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Qualidade à Vista

Visuais limpos são um sinônimo de refinamento.
Na Burgman 650 Executive eles são exemplificados pela simetria nos controles e painéis através dos formatos e cores compreensivas para
tudo o que o piloto vê e toca.
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Mantenha-se Informado

Indicador ECO

Conhecimento é poder, por isso a Burgman 650 mantém o piloto
totalmente informado.

A Burgman 650 possui um indicador Eco Drive para encorajar uma
pilotagem que reduza os impactos ambientais. A luz do indicador
Eco Drive, localizada no painel de instrumentos, irá ligar quando
a motocicleta estiver sendo operada de uma maneira eficiente –
e pode ensinar ao piloto técnicas para melhorar o consumo de
combustível*.

Mostradores analógicos grandes e fáceis de ler para o velocímetro
e tacômetro ao lado de um display digital que mostra o odômetro
(parcial e total), temperatura da água, termômetro, relógio,
indicador do nível de óleo, indicador de troca de óleo, indicador de
modo de pilotagem, e um indicador para a posição da marcha (para
o modo manual).
*Todas as luzes e indicações são iluminadas na foto para um
propósito ilustrativo.
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*O indicador Eco Drive não melhora automaticamente a economia
de combustível, mas pode ajudar condutores a refinar sua
eficiência de pilotagem e aprimorar o consumo de combustível.
O consumo pode variar dependendo das condições do tráfego,
tais como a frequência de largadas, distância percorrida, uso do
acelerador, velocidade e manutenção.
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Visuais Limpos
O sistema de escapamento é macio graças ao abafador triangular e foi desenvolvido
para manter as emissões tão baixas que a Burgman 650 Executive se enquadra até às
regulamentações mais rigorosas.

Lindamente Equilibrada
Uma Maior
Categoria de Desempenho
A Burgman 650 Executive entrega desempenho com a quantidade de controle que
você desejar. O motor refrigerado à água de 638cm³ oferece toda a potência que você
precisa. Injeção de combustível computadorizada, sistema de injeção de ar com pulso
secundário (PAIR) e um sistema de leitura de O2 com catalizador melhora a eficiência
e minimiza as emissões. A configuração refinada da transmissão e perdas mecânicas
reduzidas contribuíram para melhorar o consumo de combustível ainda mais; o motor
usa 15% menos combustível* do que o modelo anterior no modo DRIVE. Enquanto isso,
um controle extremo vem do Suzuki Electronically-controlled Continuously Variable
Transmission (SECVT). Ao apertar os botões no guidão, você pode escolher três modos
de transmissão distintos: dois modos totalmente automáticos (Drive e Power) e Manual.
O modo Drive amplifica a eficiência em velocidades normais de estrada e entrega uma
potência suave e linear para uma fácil pilotagem. O modo Power te da mais potência
quando você torce o acelerador. E o modo Manual permite que você escolha a dedo
entre seis relações de marchas pré-selecionadas para uma sensação de controle única.
O design atualizado do SECVT inclui discos de embreagem que causam 35% menos
arrasto.

O chassi tubular e a balança em liga de alumínio posicionam o motor e transmissão
para equilíbrio e agilidade. O chassi herda a longa distância entre-eixos de 1595mm de
Burgman de modelo anterior para uma pilotagem esportiva e controlável, e possui uma
seção traseira mais estreita para uma carenagem mais esportiva. Espaço de sobra
para as rodas se moverem para cima ou para baixo
(110mm na dianteira e 100mm na traseira) ajuda a
manter a pilotagem macia.

*Aferido no Worldwide Motorcycle Test Cycle (WMTC).
Nota: Essas fotos são geradas por computador.
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Conveniência Motorizada Conforto Ajustável

Espaço para Tudo
A Burgman 650 tem espaço de sobra para equipamentos. Um compartimento gigantesco
de 50 litros embaixo do assento pode comportar até dois capacetes e possui uma luz
para quando for usado a noite. Um cabo externo permite você guardar o capacete pelo
lado de fora do compartimento para abrir espaço para bagagens no lado de dentro. Três
compartimentos abaixo do guidão proporcionam espaço para mapas e outros itens que
possa precisar na estrada. Um dos compartimentos possui uma saída DC (tomada) que é
ideal para carregar a bateria de telefones.
Nota
- Capacetes e bagagens são mostrados apenas como um propósito ilustrativo.
- Capacetes de certos formatos podem não caber no compartimento abaixo do assento.
- O peso limite do compartimento abaixo do assento é de 10kg.
- O peso limite para os compartimentos frontais é de 1.5kg.
- Não use os compartimentos de armazenamento para itens que forem frágeis, valiosos,
perigosos, ou suscetíveis a calor.
- Para prevenir que a bateria perca carga, não use a tomada quando o motor estiver
desligado ou em marcha lenta.
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O para brisas é moldado para gerar grande
proteção contra o vento e uma clara visão
da estrada. Ele é ajustável eletricamente para
se adequar a altura do condutor. Em espaços
apertados de estacionamento, os retrovisores
podem ser retraídos eletricamente com o apertar
de um botão.

O assento possui um tamanho perfeito e
é espesso o bastante para duas pessoas
viajarem confortavelmente até mesmo
em longas distâncias. O descanso
traseiro do piloto pode ser ajustado para
frente ou para trás até 50mm. Nenhuma
ferramenta é necessária.

Segurança
Avançada
Tecnologias de segurança ajudam a
proteger o seu investimento na Burgman
650. O sistema avançado Suzuki de
imobilização (SAIS)* usa um sistema
de identificação eletrônica na chave do
proprietário para prevenir pessoas não
autorizadas de ligarem a motocicleta.
Além disso, o interruptor de ignição
é protegido por uma capa magnética
que abre somente com a chave do
proprietário.
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Facilidades
Iluminação
Pensando em facilitar na hora de procurar algo em
ambientes escuros ou a noite.

Poder de Frenagem
Discos de freio garantem todo o poder de frenagem da Burgman 650
Executive. O freio frontal ganhou um upgrade no seu design com discos
flutuantes para uma performance de frenagem mais consistente.

Suporte para Capacete
Ficou ainda mais fácil e seguro guardar o seu
capacete com este suporte.

Controle do ABS
O sistema ABS* ajuda a maximizar o controle
do piloto prevenindo as rodas de travar durante
uma frenagem mais brusca. A unidade ABS pesa
55% menos do que em seu modelo anterior.
*O ABS não é projetado para encurtar a distância de
frenagem. O ABS não pode impedir a derrapagem da
roda causada pela frenagem nas curvas.

Segurança

Encosto do Passageiro
Uma boa experiência compartilhada é assegurada
por um encosto que suporta firmemente um
passageiro para providenciar conforto e sensação
de segurança.

Uma alavanca de freio passa uma
sensação extra de segurança
ao piloto. A alavanca tem um
design estiloso fácil de alcançar
e acionar.
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BURGMAN 650 EXECUTIVE

CINZA
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BURGMAN 650 EXECUTIVE

BRANCA
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BURGMAN 650 EXECUTIVE

PRETA

10_BURGMAN_EX.indd 13

06/02/2019 12:27:00

Especificações

Grades e Cores

BURGMAN 650
Executive

BURGMAN 650

Comprimento total

2265 mm (89.2 in)

Largura total

810 mm (31.9 in)

Altura geral

1420 mm (55.9 in)

Distância entre eixos

1585 mm (62.4 in)

Distãncia do solo

125 mm (4.9 in)

Altura do assento

760 mm (29.9 in)

755 mm (29.7 in)

Freio massa

277 kg (611 lbs)

275 kg (606 lbs)

Tipo de motor

4-golpe, 2-cilindro, líquido-arrefecido, DOHC

Diãmentro x curso

75.5 mm × 71.3 mm (2.97 in × 2.81 in)

Deslocamento

638 cm3 (38.9 cu.in)

Taxa de compressão

11.2 : 1

Sistema de combutível

Injeção de combustível

Sistema de arranque

Elétrico

Sistema de lubrificação

Cárter húmido

Transmissão

SECVT
Frente

Telescópico, mola espiral, óleo amortecido

Traseiro

tipo de braço oscilante, mola espiral, óleo amortecido

Suspensão

Ancinho / Trilha

25°25' / 103 mm
Frente

Disco, gêmeo

Traseiro

Disco

Frente

120/70R15M/C 56H, tubeless

Traseiro

160/60R14M/C 65H, tubeless

Freios

Pneus

Pearl Bracing White (RB5)
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Metallic Mat Fibroin Gray (PGZ)

Sistema de Ignição

Ignição eletrônica (Transistorizado)

Capacidade do tanque de
combustível

15.0 L (4.0/3.3 US/lmp gal)

Capacidade de óleo (Vistoria)

2.9 L (3.1/2.6 US/lmp qt)

Glass Sparkle Black (YVB)
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