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Născut pentru a domina
XSR900 este soluţia ideală. O experienţă de pilotare
antrenantă, asigurată de o tehnologie de ultimă oră
influenţată de o ascendenţă competiţională de neegalat.
Cel mai bun produs al noii metodologii de proiectare
Yamaha este învăluit într-un design retro, omagiu adus
motocicletelor clasice atemporale.

Cel mai nou motor cu manetoane decalate cu 3 cilindri în
linie de 850 cc furnizează un cuplu uimitor şi o acceleraţie
care vă va lăsa fără suflare. Cadrul superuşor de aluminiu,
în combinaţie cu o poziţie de pilotare naturală, oferă o
experienţă superioară de pilotare şi o agilitate
excepţională.

XSR900 se inspiră din istoricul de motociclete sport şi
experienţa de design Yamaha, în combinaţie cu tehnologia
de ultimă oră.

4 timpi, 850 cc cu 3 cilindri în linie,
răcit cu lichid

Capace de rezervor de combustibil
din aluminiu

Sistem de control al tracţiunii

Ambreiaj Assist &Slipper

Far şi grup optic spate de
inspiraţie vintage

Design motor cu manetoane
decalate

Cadru foarte uşor cu piese din
aluminiu

Suspensie faţă şi spate reglabilă

Retro la modă, ascendenţă
sportivă puternică

Şa cusută, pe două niveluri

Cuplu puternic, acceleraţie
incredibilă

Uşor de personalizat
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Stil retro, ADN sportiv
puternic

XSR900 de inspiraţie de colecţie spune
povestea ascendenţei sportive a simbolului
Yamaha, îmbinată cu tehnologia viitorului.
XSR900 este o experienţă incredibilă de
pilotare pentru piloţii care doresc să ajungă la
următorul nivel prin performanţă şi stil.

XSR este soluţia ideală. Ducând povestea
Faster Sons la nivelul următor, onorează
simbolurile trecutului Yamaha, cu un stil retro
care ascunde o tehnologie de vârf.

Sub designul atemporal, această motocicletă
performantă retro dispune de cea mai recentă
tehnologie a şasiului. Agilă şi puternică, este
un ansamblu de top care oferă ceea ce
promite.
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Design curat, atemporal, care respectă simbolurile

istorice
XSR900 îşi demonstrează adevărata ascendenţă cu un design
curat, atemporal, care îşi aduce tributul motocicletelor-simbol
ale trecutului. Noua Sport Heritage îşi demonstrează respectul
faţă de motocicletele trecutului, stabilind în acelaşi timp
standarde pentru moda de azi.

Stil retro cu materiale de înaltă calitate
XSR900 îşi arată adevărata ascendenţă prin materialele de metal
de înaltă calitate. Rezervorul, aripile şi apărătoarea frontală dintr-
un aluminiu elegant, panoul de instrumente rotund, în stil retro,
aduce un tribut motocicletelor-simbol ale trecutului.

Motor de înaltă performanţă de 850 cc cu 3 cilindri în linie
Noua XSR900 dispune de un motor puternic de 850 cc răcit cu lichid,
în 4 timpi, cu 3 cilindri, în linie cu filosofia motoarelor cu manetoane
decalate. Celor trei cilindri li se adaugă tehnologia TCS, ambreiajul
Assist & Slipper, acceleraţia YCC-T şi setările de putere D-MODE
pentru performanţe maxime.

Cadru şi braţ oscilant de aluminiu foarte uşor
Un cadru inteligent foarte uşor, fabricat din aluminiu, adăposteşte
motorul puternic în cadrul unui ampatament scurt, cu braţul oscilant
montat în exterior pentru a permite poziţia mai îngustă a scărilor pentru
picioare pentru o pilotare mai comodă.

Performanţă puternică, stil retro
Motorul noului model XSR900 de 850 cc cu 3 cilindri în linie şi cadrul
foarte uşor din aluminiu se îmbină perfect cu stilul de inspiraţie retro.
Performanţa năucitoare şi experienţa de pilotare de inspiraţie sport
oferă un amestec perfect de stil şi distracţie pentru piloţii care
doresc să ajungă la următorul nivel.

Suspensie faţă şi spate reglabilă
XSR900 oferă un control total de configurare pentru furcile faţă
inversate de 41 mm şi amortizor de revenire reglabil. Suspensia spate
articulată Monocross oferă posibilitatea reglării amortizării de
preîncărcare şi de revenire. Suporturile şi coroanele mânerelor, din
aluminiu turnat şi forjat, perpetuează sentimentul de calitate înaltă.
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Motor XSR900
Tip motor 3-cilindri, 4 timpi, Răcit cu lichid, DOHC, 4-supape

Capacitate cilindrică 847 cmÂł

Alezaj X Cursă 78,0 mm x 59,1 mm

Compresie 11,5 : 1

Putere maximă 84,6 kW  (115PS) @  10.000  rpm

Cuplu maxim 87,5 Nm  (8,9 kg-m)  @  8.500  rpm

Sistem de ungere Carter umed

Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu

Sistem de aprindere TCI, Electric

Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze

Transmisie finală Lanţ

Fuel consumption 5,2 l/100km

CO2 emission 120 g/km

Şasiu XSR900
Cadru Diamant

Cursă faţă 137 mm

Unghi rolă de direcţie 25Âş

Traseu 103 mm

Sistem suspensie faţă Furci telescopice

Sistem suspensie spate Basculă, (suspensie tip braţ)

Cursă spate 130 mm

Frână faţă discuri duble hidraulice , Ø 298 mm

Frână spate mono disc hidraulic, Ø 245 mm

Anvelopă faţă 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)

Anvelopă spate 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimensiuni XSR900
Lungime totală 2.075 mm

Lăţime totală 815 mm

Înălţime totală 1.135 mm

Înălţimea scaunelor 830 mm

Baza roţilor 1.440 mm

Gardă minimă la sol 135 mm

Greutate la plin (inclusiv plin
de benzină şi de ulei)

195 kg

Capacitate rezervor carburant 14 L

Capacitate rezervor ulei 3,4 L

Observaţie EU4 compliant

Purtaţi întotdeauna cască, ochelari şi echipament de protecţie. Yamaha vă încurajează să conduceţi cu prudenţă şi să îi respectaţi pe ceilalţi piloţi şi mediul
înconjurător. Imaginile afişate pot prezenta un pilot profesionist care evoluează în condiţii controlate sau pe circuit închis. Unitatea afişată în imagini poate fi echipată
cu accesorii Yamaha originale şi/sau accesorii care nu se află sub marca Yamaha, care pot fi destinate utilizării doar pe circuit închis. Toate informaţiile sunt oferite cu
titlu ilustrativ. Caracteristicile şi aspectul produselor Yamaha, ale accesoriilor Yamaha şi ale accesoriilor care nu se află sub marca Yamaha pot fi modificate fără
înştiinţare prealabilă. Accesoriile care nu se află sub marca Yamaha sunt dezvoltate şi produse în întregime de terţi renumiţi. Yamaha nu garantează disponibilitatea
pe pieţele locale a produselor şi accesoriilor afişate. Este posibil ca gama de produse şi accesorii să fie limitată în unele ţări. Yamaha are dreptul de a întrerupe
fabricarea produselor şi a accesoriilor fără înştiinţare prealabilă. Unde este cazul, preţurile produselor şi accesoriilor Yamaha pot varia, în funcţie de cerinţele şi
condiţiile locale. Niciun drept nu poate fi obţinut din aceste informaţii. Pentru mai multe detalii şi disponibilitate, vă rugăm să contactaţi distribuitorul local Yamaha.
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Racing Red Midnight Black Garage Metal Rock Slate

 

Convertor catalitic Sistem de evacuare
scurt

Evacuare montată
în sus

Şa cu design
Ultrasuede®

Carenaj şa din
aluminiu

Manetă de frână în
bloc

Pentru toate XSR900 accesoriile vizitati site-ul sau verificati la distribuitorul local.

Lanţul calităţii Yamaha
Tehnicienii Yamaha sunt pregătiţi şi echipaţi complet pentru a oferi cele mai bune servicii şi consultanţă în legătură cu

produsul dvs. Yamaha. Din acest motiv, când aveţi orice necesitate de service, Yamaha vă recomandă călduros să

vizitaţi un distribuitor autorizat Yamaha.

Piesele şi accesoriile originale Yamaha sunt în mod special dezvoltate, proiectate şi testate pentru gama dvs. de

produse Yamaha. Yamaha recomandă, de asemenea, utilizarea mărcii Yamalube®, propria noastră gamă de lubrifianţi

de înaltă tehnologie – sufletul motoarelor Yamaha. Aceştia sunt realizaţi pentru a lucra eficient, indiferent de terenul

pe care pilotaţi.

Pe lângă accesoriile funcţionale şi elegante, Yamaha oferă o gamă de înaltă calitate, inovatoare, de echipamente de

pilotaj destinate să vă păstreze confortul şi să vă protejeze. De asemenea, aveţi la dispoziţie o gamă largă de

îmbrăcăminte comodă. Pentru mai multe informaţii, accesaţi:

www.yamaha-motor-acc.com

Experimentaţi mai mult din

Yamaha XSR900 pe telefonul

dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


