
Ikona v novom šate
V priebehu rokov vytvorila spoločnosť Yamaha množstvo

ikonických modelov, ktoré obstáli v skúške časom.

Žiadnemu z nich sa nedarilo tak ako modelu XT500. Tento

jednoduchý, výkonný a univerzálny model sa stal v Európe

najobľúbenejším motocyklom.

V súčasnosti pôvodný duch modelu XT ožíva v modeli

XSR700 XTribute. Ak oceňujete odolný štýl, no chcete

zároveň aj pohodlie, spoľahlivosť a výkon s moderným

dizajnom, tento motocykel je určený presne pre vás.

Retro farby z roku 1981 pochádzajú priamo z originálneho

modelu XT500 a prinášajú silný a nadčasový vzhľad – na

zvýraznenie autentického dojmu sme model XSR700

XTribute vybavili dobovými prvkami, ako sú gumené

vidlicové manžety, čierne ovládacie prvky a dlhé ploché

sedadlo. Vďaka najmodernejšej technológii zaručuje

tento klasický scrambler jazdu 21. storočia.

Scrambler XSR700 XTribute

Inšpirovaný legendárnym modelom

XT500

Terénne riadidlá a robustné stúpadlá

Ikonické farby a gra cké prvky

inšpirované modelom XT

Špeciálne ploché sedadlo a vidlicové

manžety v štýle modelu XT

Pneumatiky Pirelli MT60RS na príjemnú

jazdu po meste aj v teréne

Klasický scrambler v kombinácii

s modernou technológiou

Silný výkon a jednoduché ovládanie

Špeciálne prístrojové panely

a ochranné kryty chladiča

2-valcový motor s objemom 689 cm3

založený na  lozo i krížového hriadeľa

Kompaktný a ľahký podvozok

Voliteľný špičkový čierny výfukový

systém Akrapovič
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Ikona v novom šate
V 70. rokoch 20. storočia prevrátila spoločnosť Yamaha vďaka modelu XT500 celý motocyklový svet

naruby. Tento model bol ľahký, jednoduchý a jazda na ňom bola zábava, a tak sa stal okamžitým hitom

a dodnes zostáva legendou.

XSR700 XTribute s ikonickou farebnou schémou a bohatou exkluzívnou výbavou v štýle scramblera je

poctou modelu XT a znova prináša neodmysliteľné pocity vzrušenia a nadšenia, ktoré od motocykla

očakávate.

Medzi špeciálne vybavenie patria ploché sedadlo a robustné stúpadlá v štýle modelu XT spolu

s terénnymi riadidlami a vidlicovými manžetami, ktoré dopĺňajú nadčasový dizajn v štýle scramblera.

Vďaka radovému 2-valcovému motoru s objemom 689 cm3 a ľahkému rámu poskytuje XSR700 XTribute

výkon a technológiu, ktoré vás ohromia.
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Scrambler z každého uhla

Vďaka úžasnému vynovenému vzhľadu

a bohatej špeciálnej výbave v štýle

scramblera prináša model XSR700

XTribute do triedy Sport Heritage nový

moderný dizajn. Skonštruovaný je na

základe  lozo e Faster Sons spoločnosti

Yamaha a spája sa v ňom nadčasový dizajn

s modernou technológiou. Tento

kompaktný a svižný motocykel je ľahký

a ľahko sa ovláda a presne preto je to

ideálny model pre jazdcov, ktorí sa chcú

zabávať.

Inšpirovaný ikonickým modelom
XT500

Či už ste vo svete motocyklov nováčikom,

alebo skúseným veteránom,

pravdepodobne ste už počuli o ikonickom

a najpredávanejšom modeli XT500 značky

Yamaha zo 70. a 80. rokov. Rovnako ako

originálny model XT, aj motocykel XSR700

XTribute je ľahký, výkonný a jednoducho sa

na ňom jazdí – a vďaka klasickým farbám

inšpirovaným modelom XT500

a špeciálnym terénnym súčastiam vzdáva

poctu svojmu najúspešnejšiemu

predchodcovi.

Terénne riadidlá a stúpadlá

Ľahký, svižný a kompaktný model XSR700

XTribute zaručujúci silný a lineárny výkon je

ideálnym motocyklom, ktorý si prerazí cestu

cez mestskú džungľu. Terénne riadidlá

prinášajú dominantnú vzpriamenú polohu pri

jazde a výrazne zjednodušujú manévrovanie

v stiesnených priestoroch – odolný štýl

scramblera ešte viac zvýrazňujú robustné

stúpadlá.

Retro farby a gra cké prvky
inšpirované modelom XT

Po uvedení na trh v roku 1976 sa stal

originálny model XT500 okamžitým hitom

a jedným z najobľúbenejších modelov

značky Yamaha všetkých čias. Spoločnosť

Yamaha sa rozhodla vzdať poctu tejto

legende, a preto siahla po najobľúbenejšej

farebnej schéme modelu XT a vynovila ju

tak, aby ladila s modelom XSR700

XTribute. Štýl totiž nikdy nevyjde z módy.

Špeciálne ploché sedadlo
a vidlicové manžety

Dizajnéri spoločnosti Yamaha venovali

maximálnu pozornosť každému detailu

modelu XSR700 XTribute, aby zaručili, že

bude rešpektovať a odrážať charakter

modelu XT500. Dlhé ploché sedadlo je

vernou kópiou originálneho dizajnu

a zaručuje dokonalé pohodlie počas jazdy.

Nadčasový retro vzhľad podčiarkujú

vidlice s autentickými gumenými

manžetami a čiernymi krytmi horných

vidlíc.

Pneumatiky Pirelli MT60RS
s blokovým dezénom

Na zaručenie vysokej miery priľnavosti

a jednoduchého ovládania na uliciach

a prašných cestách je tento motocykel Sport

Heritage vybavený pneumatikami Pirelli

MT60RS. Má ľahké 10-lúčové odlievané

kolesá so zadnou pneumatikou 180/55-17

a prednou pneumatikou 120/70-217

s blokovým dezénom, čo ešte umocňuje

mestský štýl scramblera.

XSR700 XTribute



Motor

Typ motora
2válcový, 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC,
4ventilový

Zdvihový objem 689 cm³
Vŕtanie x zdvih 80.0 mm x 68.6 mm
Kompresný pomer 11.5 : 1
Maximálny výkon 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Limited power version 35.0kW
Maximálny krútiaci moment 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 4.3l/100km
CO2 emisie 100g/km

Podvozok

Rám Diamond
Predný zdvih 24º50
Uhol sklonu 90mm
Systém zadného odpruženia Telescopic forks
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, (kĺbové odpruženie)
Predná zdvih 130 mm
Zadný zdvih 130 mm
Predná brzda Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm
Predná pneumatika Pirelli MT60 RS 120/70 ZR17 MC 58W
Zadná pneumatika Pirelli MT60 RS 180/55 ZR17 MC 73W
Poznámka EU4 compliant

Rozmery

Celková dĺžka 2,075 mm
Celková šírka 865 mm
Celková výška 1,120 mm
Výška sedadla 845 mm
Rázvor kolies 1,405 mm
Minimálna svetlá výška 140 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 188 kg ABS
Kapacita palivové nádrže 14L
Kapacita olejové nádrže 2.7L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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