XSR900

Retrostil med kraftfullt
sport-DNA
Den vintageinspirerade XSR900 stärker banden till
Yamahas ursprung i kombination med den moderna
tekniken. XSR900 ger en otrolig körupplevelse för förare
som vill gå vidare i sin utveckling med prestanda och stil.
XSR är den äkta varan. Den tar Faster Son-historien till
nästa nivå och hyllar tidigare Yamahamodeller med sin
retrostil, men har modernaste teknik under kåporna.
Under den tidlösa designen har den här retromaskinen
den senaste chassitekniken. Ett lätt och smidig
klassledande paket som garanterat levererar.

Vätskekyld 850 cc rak 3-cylindrig 4takt.
Tankkåpor i aluminium
Antispinnsystem
Slirkoppling
Vintageinspirerad strålkastare och
baklykta
Motor med Crossplane design
Lätt ram med aluminiumkomponenter
Justerbar fjädring fram och bak
Retro-cool, potent och sportigt arv
Sadel med sydda kanter
Kraftigt vrid, otrolig acceleration
Lätt att göra personlig

XSR900
Retrostil med kraftfullt sport-DNA
XSR900 är unik. En häftig körupplevelse, modern teknik och inspirerad av ett ojämförligt racingarv.
Det bästa av Yamahas nya teknik, förpackat i en retrodesign som en hyllning till de tidlösa klassiska
maskinerna.
Den raka 3-cylindriga 850 cc Crossplane-motorn levererar ett häpnadsväckande vridmoment och
acceleration. En superlätt aluminiumram i kombination med en naturlig körställning ger bättre
körupplevelse och enastående smidighet.
XSR900 hämtar inspiration från Yamahas historiska sportcyklar och motorcykeldesign i kombination
med den senaste tekniken.

www.yamaha-motoracc.com

XSR900

Tidlös, ren design med respekt
för historien

Retro-stil med högsta
materialkvalitet

XSR900 visar sitt rätta arv med tidlös, ren

XSR900 visar på sitt tydliga ursprung med

design med respekt för tidigare

användning av högkvalitativa

symbolladdade motorcyklar. Den helt nya

komponenter. Eleganta tankkåpor av

modellen i Sport Heritage-segmentet

aluminium, aluminiumskärmar och stag,

hedrar gårdagens maskiner som än idag

och rund instrumentpanel i retrostil visar

sätter standarden.

respekt för gårdagens motorcyklar.

Lätt aluminiumram och sving

Kraftfulla prestanda, retrostil

En smart och lätt aluminiumram med kort

Den 850 cc raka 3-cylindriga motorn i nya

axelavstånd innesluter den kraftfulla

XSR900 och den lätta ramen i aluminium

motorn, och med svingen utvändigt

smälter perfekt samman med den

monterad ges plats för smalare placering

retroinspirerade stilen. Den vassa

av fotpinnarna, för bekvämare körning.

prestandan och den sportinriktade
körupplevelsen är en perfekt blandning av
stil och spänning för förare som vill gå
vidare till nästa nivå.

www.yamaha-motoracc.com

Högpresterande 850 cc rak 3cylindrig motor
Nya XSR900 har en kraftfull 850 cc
vätskekyld, rak, 3-cylindrig 4-taktsmotor
med crossplane loso . Den vassa motorn
har dessutom TCS, slirkoppling, YCC-Tgasreglage och D-MODE-e ektlägen för
maximal prestanda.

Justerbar fjädring fram och bak
XSR900 ger full kontroll med 41 mm
inverterad framga el som har ställbar
returdämpning. Monocross-fjädringen bak
ger möjlighet till justering av förspänningoch returdämpning. Gjutna och smidda
aluminiumfästen och styrkronor
kompletterar den höga kvalitetskänslan.

XSR900
Motor
Motortyp
Slagvolym
Borrning och slag
Kompression
Max e ekt
Max vridmoment
Smörjningssystem
Kopplingstyp
Tändsystem
Startsystem
Växellåda
Drivlina
Bensinförbrukning
CO2 utsläpp

3-cylindrig, 4-takts, Vätskekylning, DOHC, 4 ventiler
847 cm³
78.0 mm x 59.1 mm
11.5 : 1
84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Våtsump
Våt, Flerskivig
TCI
Elektrisk
Konstant ingrepp, 6-växlad
Kedja
5.2l/100km
120g/km

Chassi
Ram
Castervinkel
Försprång
Fjädringssystem fram
Fjädringssystem bak
Fjädringsväg fram
Fjädringsväg bak
Frambroms
Bakbroms
Framdäck
Bakdäck

Diamant
25º
103mm
Telescopic forks
Svingarm, (Länkupphängning)
137 mm
130 mm
Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Hydraulic single disc, Ø245 mm
120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimensioner
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sitthöjd
Hjulbas
Min. markfrigång
Vikt (fulltankad)
Bränsletanksvolym
Oljetanksvolym
Anmärkning

2,075 mm
815 mm
1,135 mm
830 mm
1,440 mm
135 mm
195 kg
14L
3.4L
EU4 compliant
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XSR900
Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa
hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som
kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här
kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och
förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.

www.yamaha-motoracc.com

