
Yeniden canlandırılmış
bir simge
Yamaha yıllar içinde zamanın eskitemediği çok sayıda

ikonik model yaratmıştır. Bunların en dayanıklısı ise

XT500'dür. Sade, güçlü ve çok yönlü olan motosiklet,

Avrupa'nın en sevileni oldu.

Şimdi ise orijinal XT ruhu XSR700 XTribute ile geri dönüyor.

Bu uzun soluklu tarzı takdir ediyor, fakat modern

tasarımla beraber kolaylık, güvenilirlik ve performans

arıyorsanız, bu tam size göre bir motosiklet.

Retro "1981" renkleri doğrudan XT500'den gelip güçlü ve

zamanın ötesinde bir görünüş kazandırıyor. Ayrıca,

XSR700 XTribute'un zamanında yaygın çatal tozlukları,

siyah kumandalar ve uzun düz sele gibi özellikler, orijinal

cazibesini daha da artırıyor. En son teknolojiye sahip bu

klasik şehir motosikleti, 21. yüzyılın sürüş niteliklerini

sunuyor.

XSR700 XTribute şehir motosikleti

Efsanevi XT500'den ilham aldı

O -road gidon ve kalın basamaklar

İkonik XT'den ilham alınan renkler ve

çizgiler

Özel XT tarzı düz sele ve çatal körükleri

Pirelli MT60RS lastikler, yumuşak o -

road sürüşü

Modern teknoloji ile klasik şehirli

motosikleti havası

Güçlü performans ve kolay kontrol

Özel göstergeler ve radyatör koruma

kapakları

689 cc 2 silindirli çapraz düzlem

felsefesi motoru

Kompakt ve ha f şasi

İsteğe bağlı Akrapovič siyah yüksek

seviye egzoz
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Yeniden canlandırılmış bir simge
1970'lerin sonunda Yamaha, motosiklet dünyasını XT500 ile değiştirdi. Anında çok satanlar arasına

giren ha f, sade ve sürmesi eğlenceli olan motosikletin efsanevi statüsü bugün de sürmektedir.

İkonik bir renk düzeni ile bir dizi özel şehir donanımına sahip XSR700 XTribute, XT'ye bir saydı duruşu

niteliğiyle öne çıkarak bir motosiklette aradığınız temel heyecan ve key  yeniden yakalıyor.

Kendine has nitelikleri arasında XT tarzı düz sele ve kalın ayaklıkların yanı sıra o -road gidon ve çatal

körükleri, zamanın ötesindeki şehirli tarzını tamamlıyor. 689 cc sıralı 2 silindirli motoru ve ha f şasisi

sayesinde de bu XSR700 XTribute, etkileyici bir güce ve teknolojiye sahip.
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Tam bir şehirli

Sağlam görünüşü ve özel şehir donanımı

yelpazesi ile XSR700 XTribute, Sport

Heritage sınıfına yeni ve havalı bir görünüş

getiriyor. Yamaha'nın zamanın ötesindeki

tarzını modern teknoloji ile birleştiren

Faster Sons felsefesini kullanan bu

kompakt ve çevik motosiklet ha ftir ve

sürüşü kolaydır. Bu sayede, eğlenmek

isteyen sürücüler için idealdir.

İkonik XT500'den ilham aldı

Motosiklet dünyasının ister yeni isterse

biraz eskilerinden olun, Yamaha'nın

1970'ler ve 80'lerde en çok satan modeli

ikonik XT500'ü duymuşsunuzdur. Aynı

orijinal XT'de olduğu gibi, XSR700 XTribute

ha f, güçlü ve kolay sürülebilen bir

motosiklettir ve klasik XT500'den ilham

alınmış renkleri ve özel o -road aksamları

ile tüm zamanların efsanesine bir saygı

duruşu niteliğindedir.

O -road gidon ve basamaklar

Ha f, kıvrak ve kompakt; dayanıklı ve lineer

güç sağlayan XSR700XTribute, şehrin

tra ğinde yolunuzu açmak için kusursuz bir

motosiklettir. O -road gidonları, dik sürüş

pozisyonu sağlar ve sıkışık durumlarda

manevra yapmayı çok daha kolay hale getirir.

Sağlam şehirli tarzını güçlendirmek amacıyla

kalın sürücü basamakları ile donatılmıştır.

Retro XT'den ilham alan renkler
ve çizgiler

1976'da piyasaya sunulan orijinal XT500

anında başarıyı yakalamış ve tüm

zamanların en sevilen Yamaha

motosikletlerinden biri olmuştur. Efsanevi

statüsünü kutlamak için Yamaha, XT'nin

en sevilen renk düzenini almış ve XSR700

XTribute'e uyacak şekilde yeniden

geliştirmiştir. Çünkü tarzın modası asla

geçmez.

Özel düz sele ve çatal körükleri

Yamaha'nın tasarımcıları, XT500'ün

karakterini yansıtması ve gereken saygıyı

göstermesi amacıyla XSR700 XTribute'ün

her detayına özen gösterdiler. Uzun ve düz

selesi, orijinal tasarıma sadıktır ve size

üstün rahatlıkta bir sürüş sağlar.

Zamanının ötesinde retro görünüşü

güçlendirmek üzere orijinal kauçuk

tozluklar ve siyah üst çatal kaplamaları

bulunur.

Blok kalıplı Pirelli MT60RS
lastikler

Caddede ve kirli yollarda kolay yönlendirme

karakteristikleri ile yüksek seviyede

kavrama sağlamak üzere bu Sport Heritage

motosikleti Pirelli MT60RS lastikleri ile

donatılmıştır. Ha f 10 ispitli döküm jantlara

takılı blok desenli 180/55-17 aska lastik ve

120/70-217 ön lastik, şehirli motosiklet

görünüşünü vurgular.
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Motor

Motor tipi 2-silindir, 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap
Motor hacmi 689 cm³
Çap x Strok 80.0 mm x 68.6 mm
Sıkıştırma oranı 11.5 : 1
Maksimum güç 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Limitli güç versiyonu 35.0kW
Maksimum tork 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt tüketimi 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km

Şasi

Şasi Diamond
Kaster Açısı 24º50
Kaster mesafesi 90mm
Ön süspansiyon Telescopic forks
Arka süspansiyon Salınım kolu, (mafsallı)
Ön teker hareketi 130 mm
Arka teker hareketi 130 mm
Ön fren Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø245 mm
Ön lastik Pirelli MT60 RS 120/70 ZR17 MC 58W
Arka lastik Pirelli MT60 RS 180/55 ZR17 MC 73W
Uyarı EU4 compliant

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,075 mm
Toplam genişlik 865 mm
Toplam yükseklik 1,120 mm
Sele yüksekliği 845 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,405 mm
Minimum yerden yükseklik 140 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 188 kg ABS
Yakıt tankı kapasitesi 14L
Yağ tankı kapasitesi 2.7L
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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