
V štýlovom retro
prevedení, prístupný
a cenovo dostupný.
Model XSR700 skladá poctu minulosti v podobe použitia

toho najlepšieho dizajnu z histórie Yamahy, ale zároveň je

to skutočný motocykel zajtrajška.

XSR plní svoj prísľub. Čerpajúc z  lozo e Faster Sons

spoločnosti Yamaha vzdáva hold dizajnovým ikonám

minulosti Yamahy, ako je napríklad XS650, a súčasne

predstavuje to najlepšie z technických vlastností

zajtrajška.

Pod dizajnom inšpirovaným modelom XS650 sa v tomto

retro cestnom motocykli skrýva najnovšia technológia

podvozka. Ľahký a svižný, je to špičkový stroj, s ktorým

budete zaručene spokojní.

Stvorený pre ideálny pôžitok z jazdy

Konštrukcia podľa  lozo e krížového

hriadeľa s 270-stupňovým kľukovým

hriadeľom

Tvarovaná konštrukcia s ťažiskom

vpredu

Dvojité predné brzdové kotúče

s priemerom 282 mm a 4-piestovými

strmeňmi a ABS

Kvapalinou chladený radový 2-valcový

motor s objemom 689 cm3 vyhovujúci

norme EU5

Zadné svetlo a svetlomet inšpirované

vintage štýlom

Kožené sedadlo s dvojitou štruktúrou

inšpirované vintage štýlom

Pneumatiky Pirelli Phantom

s autentickým dezénom

Výnimočná palivová účinnosť

Mohutný a výkonný lineárny výstupný

krútiaci moment

Hliníková palivová nádrž
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V štýlovom retro prevedení, prístupný
a cenovo dostupný.
Model XSR700 to myslí vážne. Navrhnutý tak, aby s nadčasovým pocitom vychádzal z historických ikon

a pritom využíval technológie zajtrajška a poskytoval čistý a zábavný zážitok z jazdy. S mohutným

krútiacim momentom a mimoriadne svižným podvozkom je určený pre tých, ktorí si cenia dedičstvo

a milujú jazdu.

Špičkový radový dvojvalcový motor s objemom 689 cm3 vyhovujúci norme EU5 vychádza z našej

výnimočnej „ lozo e krížového hriadeľa“, ktorá umožňuje dosiahnuť lineárny krútiaci moment

pre bleskové zrýchlenie. Model XSR700 v retro štýle tiež využíva pevný a ľahký podvozok umožňujúci

vynikajúcu obratnosť a ovládateľnosť.

Model XSR700 skladá poctu minulosti v podobe použitia toho najlepšieho dizajnu z histórie Yamahy,

ale zároveň je to skutočný motocykel zajtrajška.

XSR700
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Retro štýl s vysokokvalitnými
dielmi

Vďaka koženému sedadlu s dvoma

textúrami a ľahko nastaviteľnému

pomocnému rámu, hliníkovej nádrži,

svetlometu v štýle vintage a zadnému

svetlu je model XSR700 poctou ikonickým

dizajnom motocyklov minulosti. Vizuálny

dojem ešte zlepšujú super štýlový kryt zo

sieťoviny, krátky tlmič výfuku a použitie

vysokokvalitného hliníka v komponentoch,

ako napríklad v držiaku predného blatníka

a kryte chladiča.

Vynikajúci radový 2-valcový
motor s objemom 689 cm3
vyhovujúci norme EU5

Špeciálny charakter modelu XSR700 dáva

radový 2-valcový motor s objemom

689 cm3 spĺňajúci normu EU5, ktorý je

špičkou vo svojej triede a ktorý bol

vyvinutý na základe „ lozo e krížového

kľukového hriadeľa“ spoločnosti Yamaha.

Vďaka nerovnomernému intervalu

zapaľovania vytvára 270-stupňový kľukový

hriadeľ  silný pocit zrýchlenia a vynikajúcej

trakcie, kým mohutný lineárny krútiaci

moment zaručuje výnimočný výkon.

Ľahký a štíhly rúrkový základný
rám

V modeli XSR700 sa používa ľahký a štíhly

oceľový základný rám, ktorý je ľahko

prispôsobiteľný a umožňuje jednoduchú

ovládateľnosť a presnú svižnosť. Pod jeho

retro karosériou sa skrýva motor s objemom

689 cm3 vyhovujúci norme EU5. V kombinácii

s kompaktným rázvorom a kvalitným

systémom odpruženia je tento pevný a ľahký

podvozok zárukou pohotovej a vzrušujúcej

jazdy.

Vyvinutý pre ideálny pôžitok
z jazdy

Tento prvý stroj zrodený podľa  lozo e

Faster Sons prináša skutočný retro štýl

s náznakmi vintage štýlu bez zhoršenia

ovládania riadenia. Rozmery podvozka

a rozloženie hmotnosti boli dôsledne

navrhnuté tak, aby maximalizovali

potešenie zo zrýchlenia a aby sa jazdec

mohol s motocyklom dokonale stotožniť.

Pohotový výkon, retro štýl
a cenová dostupnosť

Kvapalinou chladený motor vyhovujúci

norme EU5 a ľahký základný rám modelu

XSR700 dokonale ladia s retro a vintage

štýlom. Pôsobivý výkon umožňuje pútavý

zážitok z jazdy pre nových aj skúsených

jazdcov za prijateľnú cenu.

Zadné odpruženie Monocross
s kĺbovým závesom

Systém zadného odpruženia Monocross

s kĺbovým závesom obsahuje horizontálny

tlmič upevnený priamo ku kľukovej skrini

motora, čím dochádza nielen k úspore

priestoru, ale aj zvýšeniu funkčnosti

podvozku. V záujme poskytnutia ešte

príjemnejšieho pocitu pri zrýchľovaní je

model XSR700 vybavený krátkym výkyvným

ramenom s dĺžkou 530 mm, ktoré

zintenzívňuje kontakt medzi jazdcom

a motocyklom.
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Motor

Typ motora
2válcový, Kapalinou chlazený, EURO5, 4taktní,
4ventilový, DOHC

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 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)
Zadná pneumatika 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)
Poznámka EU5 compliant

Rozmery

Celková dĺžka 2,075 mm
Celková šírka 820 mm
Celková výška 1,130 mm
Výška sedadla 835 mm
Rázvor kolies 1,405 mm
Minimálna svetlá výška 140 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 186 kg ABS
Kapacita palivové nádrže 14L
Kapacita olejové nádrže 2.7L
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The unit depicted in the action and static images is shown in EU4 con guration. Always wear a helmet,

eye protection and protective clothing when riding. Yamaha encourages you to ride safely and respect

fellow riders, local laws and the environment. Images displayed may depict a professional rider

performing under controlled conditions. All information is given for general guidance and is not binding

for Yamaha. No rights can be obtained from these images. All product information is provided on an 'as is'

basis without any express or implied warranties. Speci cations and appearance of Yamaha products as

shown here are subject to change without notice and may vary according to local laws, requirements

and conditions. For further details and availability, please contact your local Yamaha dealer.

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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