
Montana XR5 500 
#MÉSMOMENTS

Qualsevol moment pot ser el teu, 
el deixaràs escapar?



02



La trail bicilíndrica 500 de Macbor
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LA VIDA ÉS UN CÚMUL DE MOMENTS. EL TEU MOMENT ARRIBARÀ QUAN HAGI 
DE FER-HO. FINS LLAVORS, NO ELS COL·LECCIONIS. GASTA’LS.
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LA VIDA ÉS UN CÚMUL DE MOMENTS. EL TEU MOMENT ARRIBARÀ QUAN HAGI 
DE FER-HO. FINS LLAVORS, NO ELS COL·LECCIONIS. GASTA’LS.

#MÉSMOMENTS 05



TEXT 74 PUNTS
DESTACATS
El teu moment, ara.
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TEXT 74 PUNTS
DESTACATS
El teu moment, ara.
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Més lleugera i robusta, sent més. 

A la carrera contra el pes, la Montana XR5 500 és 
la guanyadora: amb només 178 kg es converteix en 
la moto més lleugera de la seva categoria. La XR5 
aconsegueix aquesta extraordinària lleugeresa 
gràcies a la utilització d’alumini ultralleuger en 
molts dels seus components com el manillar, les ti-
ges de direcció, les llantes i boixes, el basculant, els 
estreps i, també, a la pantalla posterior i el cavallet 
lateral. A més a més, el seu bastidor s’ha fabricat 
amb un acer especial que és un 15% més lleuger i 
un 40% més resistent que un acer convencional. 

↓

Cor amb batec bicilíndric.

Motor bicilíndric de 471 cc, 8 vàlvules, refrigerat 
per aigua. Potència 47 CV a 8.5000 voltes, un dels 
més potents de la seva categoria. El propulsor 
compta, a més a més, amb dos modes opcionals 
de conducció, Safe i Sport, per gaudir de qualsevol 
situació. Sport, per disposar de tota la potèn-
cia i les màximes prestacions, i Safe, per quan 
necessites una resposta més suau (pluja, pista de 
terra, etc.). Els dos mapes de conducció aporten 
polivalència i facilitat de conducció i són un tret 
diferencial de la XR5. 

↓

PREN EL CONTROL I SENTE’T LLIURE 
DE PERDRE’T, O TROBAR-TE.
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NO IMPORTA NI ON NI QUAN. LA TEVA 
MONTANA XR5 T’HI PORTA, I PROU.

Suspensions tot terreny per a pilots 
tot terreny. No pot ser menys.

El conjunt de suspensions, firmat per la marca 
japonesa KAYABA (KYB), garanteix una excel·lent 
conducció en recorreguts tant on com off road. For-
quilla davantera invertida 41 mm / Multi-regulable 
(extensió, compressió i rebot) / Recorregut de 195 
mm. Mono amortidor posterior / Multi-regulable 
(extensió, compressió i rebot) / Dipòsit separat i sis-
tema progressiu per bieles / Recorregut de 210 mm.

↓

El dia és teu, i la nit també. 
Condueix fins l’infinit. 

Il·luminació davantera full LED. Intensitat 
40000CD que proporciona una excel·lent visibi-
litat (2,5 vegades més intensa que una bombeta 
halògena). Angle de Feix de Llum: 40º Esq / Dre, 2 
vegades major que l’estàndard i redueix conside-
rablement els punts cecs. 

↓
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Vols més, tens més. 
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Vols més, tens més. 
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ARA ÉS EL MOMENT D’ANAR MÉS ENLLÀ. 
SOMRIU DAVANT ALLÒ DESCONEGUT.

Conducció còmode, segura i sempre 
amb la mirada cap endavant. 

Gràcies a les seves dues opcions de seients 
(Estàndard* 840 mm, Low** 820 mm), la XR5 és 
accessible per a qualsevol tipus de pilot indepen-
dentment de la seva altura.

L’estreta zona del seient permet al pilot gaudir de 
la màxima llibertat de moviments, tant assegut 
com de peu. Gràcies al seu disseny acurat i la 
òptima densitat de l’espuma, el seient de la XR5 
ofereix màxima comoditat en qualsevol situació i, 
especialment, en recorreguts llargs. 

→

*Inclòs de sèrie ** Opcional com accessori.

Màxim confort en estreps i pedal de fre. 
Per a què avancis sempre a pas ferm.

Reposapeus del conductor amb goma anti-vibra-
cions extraïble per una conducció òptima, tant on 
com off road. Pedal de fre i palanca del selector 
de canvi fabricats en alumini i muntats sobre 
rodaments d’agulles que garanteixen suavitat 
d’accionament. 

→
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LA TEVA AVENTURA, LA TEVA VIDA, 
EL TEU ESPAI. TOT AL TEU ABAST.

↑

Maletes* lleugeres, compactes i amb 
l’espai que necessites per aconseguir 
tot allò que et proposis.

Maletes d’alumini. Les més estretes de la seva 
categoria (amplada 910 mm) però optimitzades 
per aconseguir una excel·lent capacitat: Maleta 
esquerra: 37L / Maleta dreta: 33L / Top Case: 36L 
(Casc Integral). Folre interior. Màxima facilitat pel 
muntatge / desmuntatge. Graella d’alumini lleuger. 
Disseny elegant.

↑

Pantalla regulable (2 posicions), 
qui sap què vindrà a continuació. 

Dissenyada per garantir una protecció òptima i, 
al mateix temps, millorar l’estabilitat quan vas a 
grans velocitats. 

* No incloses de sèrie.

↑

Desconnecta de tot sense perdre la 
connexió. Així sí que es pot. 

Doble presa de corrent. Presa de 12 V i port USB. 
Carrega els teus dispositius electrònics amb un 
cable de recàrrega USB. Connecta el teu GPS 
o el que necessitis.

12 V
↓

USB
↓
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Cada pas, nous reptes.
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#MÉSPICAR-SE

Cada pas, nous reptes.
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Rodes tipus rally, seguretat sense límits 
en qualsevol escenari. 

Llantes d’alumini lleuger anoditzat en negre, boixes 
d’alumini, eix davanter alleugerit, radis creuats 
d’acer inoxidable i pneumàtics tubeless. Les llantes 
de radis AKRONT, pensades tant per ús en carre-
tera com en pista, contribueixen a una excel·lent 
maniobrabilitat i agilitat i, alhora, faciliten els canvis 
de direcció. Els neumàtics METZELER Tourance 
garanteixen adherència i tracció, tant en carretera 
com en pista, perquè res pugui privar-te de gaudir. 

→

Perquè res ni ningú pugui frenar-te, 
només el teu sentit comú.

Fre del davant. Doble Disc Wave Flotant 300 mm 
d’acer ultra-lleuger. Pinces de fre NISSIN amb 
Doble Pistó.

Fre del darrera. Disc Wave 240 mm. 
Pinça de fre NISSIN.

ABS amb 3 modes disponibles: ambdues Rodes 
ON / Ambdues Rodes OFF / Només posterior OFF.

→
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QUAN PORTES EL MILLOR, TOT ÉS 
MÉS FÀCIL. NO HI HA EXCUSES.
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Tots som nens.
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Tots som nens.
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TOT EL QUE NECESSITES ÉS ALLÀ 
FORA. ESCOLTA LA TEVA VEUETA 
INTERIOR I SABRÀS QUÈ FER.

#MÉSFERLINDI

Jugar està permès. 
Defenses anti-caiguda de sèrie. 

L'emplaçament dels punts d'ancoratge facilita 
que l'energia de qualsevol impacte es distribueixi  
uniformement evitant punts crítics de tensió.

↓

Gaudeix sense límits i preocupacions. 
Protector de càrter d’alumini. 

Protegeix el càrter de les pedres, sots i forats que 
puguis trobar pel camí. Surt al teu espai d’esbarjo 
sense que res et detingui.

↓

Protector de mans i que res t'aturi en 
el teu camí, sigui quin sigui. 

Màxima protecció contra el fred, la humitat i la 
brutícia. Molt resistent i robust davant de rascades 
i trencaments. Discret i de fàcil muntatge. 

↓
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EN ELS MOMENTS MÉS DIFÍCILS, 
T’HO POSEM MÉS FÀCIL.

Vermell

Blau

Gris

Blanc

Colors disponibles
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QUALITAT EN CADA DETALL. 
NO CONEIXEM UN ALTRE CAMÍ. 

Motor Bicilíndric, 471cc, 4 Temps, 8 Vàlvules, Refrigerat per Aigua, DOHC Diàmetre i Carrera 67 x 66,8 mm Ràtio Compres-
sió 10,7:1 Arrencada Elèctrica Sistema Alimentació Injecció Electrònica - BOSCH (2 Mapes: Safe / Sport) Encès Electrònic – 
BOSCH Potència Màx 35 kW (46,94 CV) / 8.500 rpm Par Màx 43 Nm / 7.500 rpm Caixa de Canvis 6 velocitats Transmissió 
Secundària Cadena AFAM de retenidors Dimensions (Llarg / Ample / Alçada) 2200 x 935 x 1400 mm Distància entre Eixos 
1479 mm Alçada Seient 840 mm (Opcional: Low 820 mm) Distància Mínima al terra 210 mm Capacitat Dipòsit 20L. Pes en 
Buit 178 Kg Instrumentació Digital LCD (Velocitat, Consum mig, Autonomia estimada, Altímetre) / Analògica (rpm) Il·lumi-
nació Full LED Suspensió Davantera Forquilla Invertida KYB 41 mm Multi-regulable (Pre càrrega, Compressió i Extensió) 
Recorregut: 195 mm Suspensió Posterior Monoamortidor KYB Multi-regulable (Pre càrrega, Compressió i Extensió). Dipòsit 
Separat i Sistema Progressiu per Bieles. Recorregut: 210 mm Sistema ABS Desconectable / 3 Modes (Ambdues Rodes 
ON / Ambdues Rodes OFF/ Només Posterior OFF) Fre del Davant Doble Disc Wave Flotant 300 mm. Pinces NISSIN Doble 
Pistó Fre del Darrera Disc 240 mm Pinça NISSIN Simple Pistó Pneumàtics Dav: 110 / 80R19, Post: 150 / 70R17 - METZELER 
Tourance Llantes Alumini, Radis Creuats, Tubeless - AKRONT (Boixes Alumini) Accessoris de Sèrie Protectors Mans, Estreps 
adaptables (Goma extraïble), Cavallet Central, Protector Baixos (Alumini), Barres Protecció Anti-caigudes Accessoris Opcio-
nals Maletes d’Alumini, Capacitat: Esq. 37L, Dret 33L, Top Case 36L (Apte per Casc Integral)

Motor 
Bicilíndric 500 cc

ABS 3 modes 
desconectable

Pneumàtics Metzeler
Tourance

Llantes Akront de radis 
Alumini-Tubless

2 mapes conducció: 
Safe / Sport

Suspensions KYB Premium 
Multi-regulables

Il·luminació 
FULL LED

Frens Nissin 
Premium

Pes 178 kg, el més lleuger 
de la seva categoria

Destacados

Característiques tècniques
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Montana XR5 500
#MÉSMOMENTS

Tot va bé si és sobre dues rodes.
Macbor és molt més que una marca de motos. 
Macbor és una manera molt particular d’en-
tendre i viure la vida. Això sí, una vida sempre 
sobre dues rodes. La nostra felicitat en depèn 
i entenem que la de molts també, aquí neix la 
nostra missió. I com que a la vida es tracta de 
ser feliç i ajudar els altres a ser-ho, no hi ha res 
que ens faci més feliços que veure’t estrenar 
la moto de la teva vida.

www.macbor.com

Les dades tècniques, característiques i colors dels models inclosos en el present catàleg són vàlids excepte per error tipogràfic 
i poden variar sense avís previ. En la seva política de constant evolució, Macbor es reserva el dret a introduir modificacions per 
a la millora dels seus productes. Consulta el teu Concessionari Oficial Macbor més proper per a més detalls. 

Macbor recomana:


