
Ретро стиль і
потужність
Модель XSR900 розвиває культову спортивну спадщину

Yamaha в поєднанні з технологіями майбутнього. XSR900 -

це неймовірні враження від їзди для райдерів, які хочуть

перейти на новий рівень продуктивності і стилю.

XSR ідеальний вибір для тих, хто віддає перевагу іконам

минулого Yamaha з ретро-стилем, який поєднує в собі

передові технології.

Під позачасовим дизайном цей ретро-байк оснащений

новітніми технологіями шасі. Це кращий мотоцикл в

своєму класі.

Рядний 3-циліндровий 4-тактний

двигун об'ємом 850 куб. см з рідинним

охолодженням

Алюмінієві кришки паливного бака

Traction Control

Просковзуюче зчеплення

Фара і задній ліхтар у вінтажному

стилі

Двигун в стилі філософії crossplane

Легка рама з алюмінієвими деталями

Регульована передня і задня підвіска

Ретро-стиль і потужна спортивна

спадщина

Прострочене дворівневе сидіння

Потужний крутний момент і

прискорення

Легко налаштувати

XSR900



Ретро стиль і потужність
XSR900 пропонує захоплюючий досвід водіння, створений з використанням передових технологій і

неперевершеної гоночної спадщини.

Оновлений рядний 3-циліндровий двигун з концептом Crossplane об'ємом 850 куб.см забезпечує

крутний момент і прискорення. Надлегка алюмінієва рама у поєднанні зі звичним положенням при їзді

забезпечує підвищену якість їзди і маневреність.

Ретро дизайн XSR900 відмінно поєднується з передовими технологіями.
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Класичний дизайн

XSR900 шанує культові мотоцикли

минулого.

Ретро стиль з
високоякісними деталями

XSR900 демонструє своє справжнє

спадщину завдяки використанню

високоякісних металевих матеріалів.

Стильні алюмінієві кришки паливних

баків, алюмінієві крила і розпірки, а

також кругла приладова панель в  стилі

ретро -  данина поваги культовим

мотоциклів минулого.

Високопродуктивний рядний
3-циліндровий двигун об'ємом
850 куб. см

Новий XSR900 оснащений потужним 4-

тактним рядним 3-циліндровим двигуном

об'ємом 850 куб. см з рідинним

охолодженням. Присутній TCS, Assist &

Slipper Clutch, YCC-T дросельної заслінки і

настройки потужності D-MODE для

максимальної продуктивності.

Легка алюмінієва рама і
маятник

Продумана легка алюмінієва рама

містить потужний двигун в  межах

короткої колісної бази з поворотним

маятником, встановленим зовні, щоб

забезпечити більш вузьке положення

підніжки для більш комфортної їзди.

Потужне виконання, стиль
ретро

Рядний 3-циліндровий двигун нового

XSR900 об'ємом 850 куб. см і легка

алюмінієва рама ідеально поєднуються

з ретро виконанням. Захоплюючі дух

характеристики і спортивний стиль

водіння забезпечують ідеальне

поєднання стилю та азарту для

райдерів.

Регульована передня і задня
підвіска

XSR900 пропонує повний контроль

настройки за допомогою перевернутої

передньої вилки 41 мм з регульованим

демпфуванням відбою. Задня підвіска

типу Monocross пропонує регулювання

демпфірування як попереднього натягу,

так і відбою. Також є литі і ковані

алюмінієві кронштейни і коронки керма.
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Двигун

Тип двигуна 3-Cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves
Робочий об'єм 847 cm³
Діаметр циліндра х хід поршня 78.0 mm x 59.1 mm
Ступінь стиснення 11.5 : 1
Максимальна потужність 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Максимальний крутний момент 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Система змазки Wet sump
Тип зчеплення Wet, Multiple Disc
Система запалювання TCI
Система запуску Electric
Трансмісія Constant Mesh, 6-speed
Головна передача Chain
Витрати палива 5.2l/100km
Викиди СО2 120g/km

Шасі

Рама Diamond
Кут затвора 25º
Трейл 103mm
Система передньої підвіски Telescopic forks
Система задньої підвіски Swingarm, (Link type suspension)
Хід передньої підвіски 137 mm
Хід задньої підвіски 130 mm
Передні гальма Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Задні гальма Hydraulic single disc, Ø245 mm
Передня шина 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Задня шина 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Габарити

Загальна довжина 2,075 mm
Загальна ширина 815 mm
Загальна висота 1,135 mm
Висота сидіння 830 mm
Колісна база 1,440 mm
Мінімальний дорожній просвіт 135 mm
Споряджена вага (включаючи повну заправку
маслом і паливом)

195 kg

Ємність паливного бака 14L
Об'єм масляного бака 3.4L
Remark EU4 compliant
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Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and

respect fellow riders and the environment. Images shown in this brochure depict professional riders

performing under controlled conditions. Speci cations and appearance of Yamaha products as shown

here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For

further details, please consult your Yamaha dealer.
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