
Montana XR5 500 
#MAISMOMENTOS

Qualquer pode ser o teu momento, 
vais deixá-lo escapar?



A nova trail bicilíndrica 500 de Macbor



ATÉ ENTÃO, NÃO OS 
COLECIONES, GASTA-OS.

A VIDA É UM ACUMULAR DE MOMENTOS. 
O TEU MOMENTO, CHEGARÁ QUANDO 
TENHA QUE CHEGAR. 
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TEXT 74 PUNTS
DESTACATS

O teu melhor 
momento, 
agora.

#MAISPERDER-SE 0706



Mais leve e robusta, mais feeling.

Na corrida contra o tempo, a Montana XR5 
é a vencedora. Com só 178kg converte-se na 
mota mais leve da sua categoria. Esta leveza 
deve-se ao alumínio muito leve usado nos 
vários componentes da moto como o guiador, a 
caixa de direção, as rodas e os cubos, o braço 
oscilante, os apoios para os pés e até a grelha 
traseira juntamente com os suportes laterais. 
Além disso, o seu quadro está feito de um aço 
especial e mais robusto, consegue ser um 15% 
mais leve e um 40% mais forte com respeito a 
um aço convencional.

↓

Coração com batida bicilíndrica.

Motor bicilíndrico de 471 cc, 8 válvulas, refri-
gerado por agua. Potencia 47CV ás 8.500 ro-
tações, um dos mais potentes da sua categoria. 
O motor conta também com dois modos opcio-
nais de condução, Safe e Sport, para disfrutar 
em qualquer situação. Sport, para dispor de 
toda a potência e máximas prestações, e  Safe, 
para quando seja necessário uma resposta 
mais suave (chuva, pista de terra, etc.). Os dois 
mapas de condução confererem polivalência e 
facilidade de condução e são uma característi-
ca diferenciante da XR5.

↓

ASSUME O CONTROLO. SENTE-TE LIVRE 
PARA PERDER-TE, OU ENCONTRAR-TE.

#MAISPERDER-SE 0908



NÃO IMPORTA ONDE E QUANDO. 
A XR5 LEVA-TE, NA BOA.

Suspensões todo o terreno para 
pilotos todo terreno, como deve ser. 

O conjunto de suspensões, assinado pela 
marca japonesa KAYABA (KYB) ajustável, 
garante uma condução excelente tanto em 
estrada como fora dela. Forquilha dianteira 
KYB: invertida com 41mm, ajustável (extensão, 
compressão e recuperação) e com 195mm 
de curso; Amortecedor traseiro KYB ajustável 
(extensão, compressão e recuperação) /
tanque separado e sistema progressivo 
por bielas / 210mm de curso. 

↓

O dia é teu, e a noite também. 
Conduz até ao infinito.

Iluminação frontal LED. Intensidade de 
40000CD que confere uma excelente visibili-
dade (2,5 vezes mais intensa que a lâmpada de 
halogéneo). Ângulo do feixe luminoso de 40º es-
querda/direita, duas vezes maior que o normal 
e que reduz consideravelmente os pontos cegos.

↓
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Queres mais, 
tens mais.

1312 #MAISESCAPADELAS



É O MOMENTO DE IR MAIS ALÉM. 
SORRI AO DESCONHECIDO.

Condução confortável e segura, 
e sempre olhando para a frente.

Graças às duas opções de assento disponíveis 
- Standard* de 840mm e Low** de 820mm – 
a XR5 adapta-se a qualquer pessoa, indepen-
dentemente da sua altura. 

A área estreita do assento permite ao piloto
desfrutar da máxima liberdade de movimento,
sentado ou em pé. O design cuidadoso e a den-
sidade de espuma do assento conferem à XR5 
bastante conforto em qualquer situação,
nomeadamente viagens mais longas.

→

*Incluído de serie. **Opcional como acessório.

Máximo conforto nos apoios para 
os pés e pedal do travão. 

Apoio para os pés do condutor com borracha 
anti vibração removível para uma condução 
ótima On e Off Road. Pedal do travão e do se-
letor de caixa de alumínio, com rolamentos para 
proporcionar um passar de caixa suave.

→
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A TUA AVENTURA, A TUA VIDA, O TEU
ESPAÇO. TUDO NA PALMA DA TUA MÃO.

↑

Malas* leves e compactas com todo o 
espaço que precisas para alcançar as 
tuas metas.

Malas de alumínio. São as mais compactas da
sua categoria (largura 910mm) mas otimizadas 
para conseguir uma excelente capacidade: 
mala esquerda - 37L / mala direita: 33L / top 
case: 36L (capacete integral). Com interior acol-
choado. Fácil montagem/desmontagem. Grelha 
de alumínio leve. Design elegante.

#MAISESCAPADELAS

↑

Para-brisas regulável (duas posições). 
Quem sabe o que está para vir? 

Desenhado para garantir uma ótima proteção 
e ao mesmo tempo melhorar a estabilidade 
quando vais a alta velocidade.

↑

Desliga-te, 
mas mantém-te conectado.

Conector duplo de 12V e entrada USB. Per-
mite carregar equipamentos eletrónicos com 
um cabo de carga USB. Liga o GPS ou o que 
precisares.

*Não incluídas no equipamento de série.
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#MAISPICANÇOS

Novos desafios 
a cada passo.

1918



Rodas tipo rally, segurança ilimitada 
em qualquer cenário. 

Jantes em alumínio anodizado preto, cubos  
de alumínio, raios em cruz de aço inoxidável  
e pneus Tubeless. As jantes de raios AKRONT, 
pensadas tanto para uso em estrada como 
em pista, contribuem para uma condução ágil 
e facilitam as mudanças de direção. Os pneus 
METZELER Tourance conferem uma excelente 
aderência e tração, tanto em estrada como 
em pista.

→

Para que nada nem ninguém possa 
parar-te. Só o teu bom senso.

Travão dianteiro: Discos de travão ondulados 
flutuantes duplos de 300mm em aço ultraleve. 
Pinças de travão de pistão duplo NISSIN.

Travão traseiro: Discos de travão ondulados de 
240mm. Pinças de travão NISSIN.

ABS com três modos disponíveis: 
Ambas as rodas ON / ambas as rodas OFF / 
apenas a traseira OFF. 

→

2120

TUDO É MAIS FÁCIL QUANDO TENS 
O MELHOR. NÃO HÁ DESCULPAS.

#MAISPICANÇOS



Todos temos 
uma criança 
dentro de nós.

2322 #MAISDIVERTIR-SE



TUDO O QUE PRECISAS ESTÁ AÍ FORA. 
ESCUTA ESSA VOZ INTERIOR E VAIS 
SABER O TENS A FAZER.

#MAISDIVERTIR-SE

Brincar está permitido.
Barras de proteção anti-queda de série

A localização dos pontos de fixação facilita
a distribuição uniforme da energia em qualquer
impacto, evitando pontos de tensão.

↓

Disfruta sem limites ou preocupações.
Protetor do carter em alumínio.

Protege o carter de pedras ou buracos e 
mudanças de inclinação que possas encontrar. 
Diverte-te no teu recreio sem preocupações.

↓

Proteção de mãos para que nada te 
pare no teu caminho, seja qual for.

Máxima proteção contra o frio, a humidade 
a sujidade. Bastante robustos  e resistentes 
a quebras.

↓
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NOS MOMENTOS MAIS DIFÍCEIS, 
FACILITAMOS-TE TUDO.

Vermelho

Azul

Cinzento

Branco

QUALIDADE EM CADA DETALHE. 
NÃO CONHECEMOS OUTRA MANEIRA 
DE FAZER.

Motor Bicilíndrico, 471cc, 4 Tempos, 8 Válvulas, DOHC, Refrigerado a água Diâmetro e Curso 67x66,8 Relação de Com-
pressão 10,7:1 Arranque Elétrico Sistema Alimentação Injeção Eletrónica – BOSCH (2 modos: Safe/Sport) Ignição Eletróni-
ca - BOSCH Potência Máxima (kW/rpm) 35 kW (46,94 CV / 8.500 rpm Torque Máximo 43 Nm/7.500 rpm Caixa de Veloci-
dades 6 Velocidades Transmissão Segundária Corrente de O’rings AFAM Dimensões (Comprimento/Largura/Altura) 2200 
x 935 x 1400mm Distância entre Eixos 1479mm Altura do Assento 840mm (assento opcional: Low, com 820mm) Distância 
Mínima ao solo 210mm Capacidade do Depósito 20L Peso em Vazio 178kg Painel de Instrumentos Digital LCD (Velocidade, 
Consumo Médio Instantâneo, Autonomia e Altímetro) / Analógico (rpm) Iluminação Full LED Suspensão Dianteira Forquilha 
Invertida KYB Ajustável de 41mm (Pré-carga, Compressão e Extensão) Curso: 195mm Suspensão Traseira Amortecedor 
KYB Ajustável (Pré-carga, Compressão e Extensão) Depósito Separado e Sistema Progressivo por Bielas. Curso 210mm 
Sistema ABS Desconectável / 3 Modos (Ambas as rodas ON / Ambas as rodas OFF / Apenas a traseira OFF) Travão 
Dianteiro Disco Duplo Ondulado Flutuante de 300mm. Pinças de pistão duplo NISSIN Travão Traseiro Disco Ondulado 
de 240mm. Pinças NISSIN pistão simples Pneus Dianteiro: 110/80R19, Traseiro: 150/70R17 METZELER Tourance Jantes 
de Alumínio de Raios Cruzados Tubeless – AKRON (cubos em alumínio) Acessórios de Série Protetores de Mãos, Estribos 
Adaptáveis (borracha removível), Descanso Central, Protetor Carter (em alumínio), Barras de Proteção anti-queda Aces-
sórios Opcionais Malas em Alumínio, Capacidade: Esq. 37L, Dir. 33L, Top Case 36L (ideal para capacete integral)

Motor 
Bicilíndrico 500

ABS desconectável 
com 3 modos

Pneus Metzeler 
Tourance

Jantes Akron Tubeless de raios 
cruzados em alumínio

2 modos de condução: 
Safe e Sport

Suspensões KYB Premium 
ajustáveis

Iluminação 
Full LED

Travões Nissin 
Premium

A mais leve da sua 
categoria – peso: 178kg

Cores disponíveis

Destaques

Características técnicas

#MAISCOR #MAISDETALHES26



Montana XR5 500
#MAISMOMENTOS

www.macbor.pt

Os dados técnicos, características e côres dos modelos incluídos neste catálogo são válidos exceto por um 
falho de tipografia e podem variar sem aviso prévio. Com a sua politica de constante evolução Macbor 
reserva-se o direito de introduzir modificações para a melhora dos seus produtos. Consulte o seu Conces-
sionário Oficial Macbor mais próximo para mais detalhes Macbor recomenda:

Tudo está bem se for sobre duas rodas.

A Macbor é muito mais do que apenas uma marca de motos.
É um estilo de vida, uma forma de viver a vida muito particu-
lar. Isso sim, uma vida sobre duas rodas. A nossa felicidade 
depende disso e sabemos que a de muitos outros também. 
Assim nasce a nossa missão. A vida passa por sermos felizes 
e ajudar os que nos rodeiam a serem felizes também e não 
há nada que nos traga mais felicidade do que ver-te estrear 
a mota da tua vida.


