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2020 Ninja 1000SX – The Best of Both
Worlds
Förbättrad komfort för både förare och passagerare, elektronisk farthållare,
Quickshifter, integrerade körlägen som kombinerar KTRC och olika
effektlägen, en 10.9cm digital TFT-färgdisplay med Bluetooth-koppling - är
tillsammans funktioner som gör denna förfinade Sporttourer attraktivare än
någonsin.
Den helt nya stylingen lyfter fram de nya LED-ljusen som vi hittar på
framlykta, baklykta, nummerplåtsbelysning och blinkers, medan Battlax

Hypersport S22 står får väggreppet.
Tjockare och bredare sadel ger förbättrad komfort för både förare och
passagerare under långa turer. Med vindrutans nya design och en större
touringruta som tillval – är nya Ninja 1000SX mer anpassad för långturer än
någonsin.
Förarhjälpmedlen som tidigare inkluderat Kawasaki Cornering Management
Function och intelligent ABS kompletteras med fyra stycken valbara körlägen.
Den för året nya displayen har ett ett Bluetooth-chip som tillåter föraren att
koppla sin mobiltelefon. Genom att använda Kawasakis ”Rideology The App”
kan flertalet funktioner användas direkt i mobilen.
Fordonsinformation så som bränslenivå, odometer och serviceschema går att
se direkt i appen. Allmänna inställningar, ändringar av enheter och datum,
kan justeras via mobiltelefonen medan TFT-displayen ger notiser om
inkommande samtal och e-mail. TFT-displayen justerar ljusstyrkan
automatiskt efter omgivningen.

Quickshifter för både upp- och nedväxling är monterat som standard till 2020
medan de dubbla avgasrören har fått ge plats för ett nytt, sportigt,
singelavgasrör på höger sida. Dynamisk sportig körning förbättras med hjälp
av Battlax Hypersport S22 och Ninja 1000SX’s sportiga look förstärks med
flertalet diskreta ändringar i stylingen.
Förare som uppskattar touring kan glädjas åt att det smidiga och diskreta
fästsystemet för packväskor följer med till 2020 tillsammans med tillvalen
värmehandtag och USB-port som del i ett flertal praktiska och sportiga
originaltillbehör.
Tre nya färger presenteras;
Metallic Graphite Gray / Metallic Diablo Black
Emerald Blazed Green / Metallic Carbon Gray / Metallic Graphite Grey

Pearl Blizzard White / Metallic Carbon Gray / Metallic Spark Black
2020 Kawasaki Ninja 1000SX är efterföljaren till populära Z1000SX och
fortsätter att kombinera Sport och Touring. Ninja 1000SX är ”The Best of Both
Worlds”.
Märkesförsäkring fr. 3 251kr.
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