
С ретро стил, силно
спортно ДНК
Вдъхновеният от винтидж стила XSR900 развива

култовото спортно минало на Yamaha и го съчетава с

технологии на бъдещето. XSR900 предлага невероятно

шофиране за мотоциклетисти, които искат да достигнат

по-високо равнище на производителност и стил.

Истината е в XSR. Пренасяйки историята за Faster Sons

на по-високо равнище, той отдава почит на иконите от

миналото на Yamaha със своя ретро стил, комбиниран

със свръхмодерни технологии отвътре.

Под неостаряващия дизайн, този мощен ретро

мотоциклет e оборудван с шаси, изработено с най-

новите технологии. Лек и пъргав, това е водещ в класа си

мотоциклет, който няма да ви разочарова.

3 -цилиндров редови, 4-тактов 850-

кубиков двигател с водно охлаждане

Алуминиеви капаци за резервоара за

гориво

Система за управление на

сцеплението

Подпомагащ плъзгащ съединител

Преден и заден фар, вдъхновени от

винтидж стила

Конструкция на двигателя с кръстосан

колянов вал

Олекотена рама с алуминиеви части

Регулируемо предно и задно

окачване

Чудесен ретро външен вид, силно

спортно наследство

Зашита двойна седалка

Мощен въртящ момент, невероятно

ускорение

Лесен за модифициране

XSR900



С ретро стил, силно спортно ДНК
Истината е в XSR900. Вълнуващо шофиране благодарение на свръхмодерни технологии и повлиян от

ненадминато състезателно наследство. Най-доброто от новите инженерни постижения на Yamaha е

обвито от ретро дизайн, който отдава почит на неостаряващите класически мотори.

Най-новият редови, 3-цилиндров, 850-кубиков двигател с кръстосан колянов вал предоставя

удивителен въртящ момент и спиращо дъха ускорение. Свръхолекотена алуминиева рама съчетана с

естествена позиция на шофиране предлага подобрено шофиране и невероятна подвижност.

XSR900 е вдъхновен от класическите спортни мотори и мотоциклетни дизайни на Yamaha в съчетание

със свръхмодерни технологии.
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Неостаряващ, изчистен
дизайн, който отдава
дължимото на иконите от
историята на Yamaha

XSR900 показва истинското си спортно

наследство с неостаряващ, изчистен

дизайн, създаден да покаже уважение

спрямо мотоциклетите от миналото.

Тази чисто нова Sport Heritage машина

отдава дължимото  на машините от

миналото, които все още са актуални и

модерни.

Ретро стил и материали с
високо качество

XSR900 показва наследството си чрез

употребата на метални материали с

високо качество. Стилни алуминиеви

капаци за резервоара за гориво,

алуминиеви калници и опори за тях и

ретро приборно табло, което отдава

почит на култовите мотори от

миналото.

Високопроизводителен, 850-
кубиков, 3-цилиндров редови
двигател

XSR900 има 850-кубиков, 4-тактов, 3-

цилиндров редови двигател с течно

охлаждане и кръстосан колянов вал.

Зверският 3-цилиндров двигател е с

включени TCS, помощен преплъзващ

съединител, YCC-T дросел и D-MODE

настройки на мощността за максимална

производителност.

Олекотена алуминиева  рама
и плаващо рамо

Внимателно проектирана олекотена

алуминиева рама и къса колесна база, в

която е съхранен мощния двигател, и

външно монтирано плаващо рамо за по-

прибрани стъпенки, което води до по-

комфортно каране.

Мощна производителност,
ретро стил

850-кубиковият, 3-цилиндров редови

двигател и олекотена алуминиева рама

на новия XSR900 се съчетават идеално

с духовития ретро стил. Спиращата

дъха производителност и спортно

ориентираното каране ви предоставят

перфектна комбинация от стил и

вълнение за мотоциклетисти, които

искат да достигнат по-високо равнище.

Регулируемо предно и задно
окачване

XSR900 предлага пълен контрол

благодарение на 41-милиметровите

обърнати предни вилки с регулируемо

разгъване при обратния ход. Задното

Monocross шарнирно окачване предлага

амортизиране и при предварително

натягане, и при обратния ход. Лети и

ковани алуминиеви скоби и корони на

кормилото, които допълват високото

качество.
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Двигател

Тип на двигателя
3-цилиндъра, 4-тактов, с водно охлаждане, DOHC,
4-клапанов

Кубатура 847 cm³
Диаметър х ход 78.0 mm x 59.1 mm
Степен на сгъстяване 11.5 : 1
Максимална мощност 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Максимален въртящ  момент 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Fuel consumption 5.2l/100km
CO2 emission 120g/km

Шаси

Рама Ромбовидна
Ъгъл на вертикално отклонение 25º
Следа 103mm
Система на предното очакване Telescopic forks
Система на задното очакване Плаващо рамо, (окачване от шарнирен тип)
Преден ход 137 mm
Заден ход 130 mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø245 mm
Предна гума 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Задна гума 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Размери

Обща дължина 2,075 mm
Обща ширина 815 mm
Обща височина 1,135 mm
Височина на седалката 830 mm
Колесна база 1,440 mm
Минимален просвет 135 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

195 kg

Капацитет на горивен резервоар 14L
Капацитет на маслен резервоар 3.4L
Забележка EU4 compliant
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha препоръчва да карате

внимателно и да се съобразявате с другите участници в движението и с околната среда. Илюстрациите

показват професионални водачи, управляващи при контролирани условия или на затворена писта.

Възможно е показаните на илюстрациите мотоциклети да са оборудвани с оригинални принадлежности на

Yamaha и/или принадлежности, които не са с марката на Yamaha, предназначени само за използване при

шофиране на затворени писти. Цялата информация е предоставена с цел общи насоки. Спецификациите и

външният вид на продуктите и аксесоарите на Yamaha, както и на аксесоарите, които не са с марката

Yamaha, подлежат на промяна без предизвестие. Аксесоарите, които не са с марката Yamaha, са изцяло

разработени и произведени от съответните трети страни. Yamaha не гарантира наличността на показаните

продукти и аксесоари на местните пазари. Асортиментът от продукти и аксесоари може да е ограничен в

някои държави. Yamaha има правото да спре поддръжката на продукти и аксесоари без предизвестие.

Където това е приложимо, цените на продуктите и аксесоарите на Yamaha могат да се различават в

зависимост от местните изисквания и условия. Тази информация не дава никакви права. Свържете се с

местния представител на Yamaha за повече информация и наличности.

Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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