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Yamaha XJ600S Diversion 4BRA Seca 2
19.000 SEK, 1993, 4700 Mil, Red Metallic
Tillägsuppgifter:
Yamaha XJ600 Diversion S 4BRA från år 1993. Rolig och framförallt otroligt lättkörd landsvägs-/sporttourer - perfekt som första hoj att lära
sig köra på. Gott om effekt att köra ifrån de flesta svenssons. I min ägo sedan 2014-05-06. Säljer den nu då jag har tagit A-behörighet och
därmed köpt mig en ny hoj. Mätarställning strax under 4700mil. Slagvolym 598cm3. A2-reggad med strypning till 34KW(original 45KW).
Topphastighet omkring 185km/h. Kåpa med vindskydd(fantastiskt vid hastigheter över 100km/h). Centralstöd. Sidostöd. Luftkyld. Skickar
med ett skivbroms-lås om så önskas. Stora, rejäla yamaha original sidoväskor och topbox medföljer. Utomordentligt vid längre resor/turer.
Nycklar till väskorna medföljer men låsen fungerar halvdant. Dock är detta inte något som påverkar väskornas själva packfunktion så väskorna
har funkat fin-fint på mina resor. Lågfartsnedläggning av mig i en rondell 2015-06-24 därav några skrapmärken på vänster sida. Har därefter
gått över 350mil utan att uppvisa någon annan fysisk påverkan. Besiktad utan anmärkning 2017-05-18(46779mil) nästa besiktas senast
2019-05-31. Bara att tuta och köra! Olja och filter bytt 2017-05-30 (helsyntetisk SBK Racing kvalitetsolja). Styrlager bytt 2015-07-07. Däck
bytta 2015-06-24 båda fräscha och fina(se foton). Drivpaket byttes 2014 och ser fortfarande bra ut. Nytt batteri 2013. Väldigt billig att
försäkra genom Bilsport & MC Specialförsäkringars Classica försäkring. Trots min ringa ålder betalar jag strax under 1500kr/år och då är
hojen dessutom helförsäkrad. Hojen är i sitt originalutförande, vilket är en förutsättning för Classica försäkringen.. Kort och gott: En utmärkt
hoj om du har(eller planerar att ta) A2-kort samt vill kunna köra med packning, gillar låga försäkringspremier(oavsett ålder) och önskar dig en
riktigt slitvarg som håller länge. Jag nås lättast via mail eller sms då jag jobbar treskift. Jag har fler foton om så önskas men som alltid är det
bäst att se den på plats. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig! Priset kan diskuteras vid snabb och smidig affär. /Vilhelm
Säljare : Vilhelm Andersson, Telefon: 0707337745, Ort: Linköping
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