XSR900

Legend Reborn
Dette er den typen motorsykkel som er underholdende i
nesten alle slags situasjoner. Sykkelens ergonomi er
spesielt designet for å gi deg en åpen og eksibel
kjørestilling og gjør hver tur mer underholdende. XSR900
er klar for hva som helst, fra smale, buktende småveier til
raske, åpne svinger - eller avslappet cruising gjennom
byen.
Den ultimate Sport Heritage-modellen er bygget for å
trigge sansene dine, og du kan forvente noe helt
spesielt hver gang du tar en tur. Det tidløst stylede
karosseriet og en førsteklasses nish gir deg en skikkelig
godfølelse. Det kraftige innsugsbrølet og den
symfoniske eksoslyden fra sykkelens momentsterke
890 cc CP3 får garantert adrenalinet i gang og hjertet til å
slå raskere.
XSR900 er utstyrt med klassens mest avanserte
førerstøtteteknologi, og data fra den so stikerte 6aksede Inertial Measurement Unit kontrollerer veigrep,
sladd, wheelies og bremsing for å gi deg full kontroll.
Dette gjør at du kan få mer spenning og glede ut av hver
kilometer.

35 kW A2-modell er også tilgjengelig
Historisk Yamaha Racing-inspirert
design
Detaljer av høy kvalitet og
førsteklasses materialer
Fleksibel og avslappet kjørestilling
Signatur XSR LED-belysning
Moderne bruk av historiske farger
Avanserte bremser og fjæring
So stikerte elektroniske
kjørerkontroller
Allsidig og momentsterk EU5 CP3
890 cc-motor
Lett Deltabox-stil chassis, lang
svingarm
QSS, Cruisekontroll, A&S-kløtsj

XSR900
Legend Reborn
XSR900 utmerker seg i alle kjøremiljøer, enten det er på svingete veier eller åpne og rette
strekninger, og passer like godt for begge. Utstyrt med den mest moderne elektronikkpakken gir
den føreren det høyeste kontrollnivå for alle typer situasjoner. Med sin sporty Quick Shifter sammen
med en avslappet cruisekontroll, velger du selv kjørestil med denne 3-sylindrede muskelmaskinen.
Ikke la deg lure av det tidløse utseendet til XSR900. Under 80-talls-sportssykkelutseendet er det
seriøs høyytelsesteknologi. Ikke bare kommer den med den myktkjørende EU5 890 cc CP3-motoren
med massevis av dreiemoment, den er også utstyrt med et lett Deltabox-chassis med Brembo radial
hovedsylinder, lette Spinforged-hjul og fullt justerbar fjæring.
XSR900 er kongen av Sport Heritage-serien, og er selve manifesteringen av Faster Sons- loso en.
Med inspirasjon fra noen av Yamahas legendariske og historiske modeller er denne motorsykkelen
oppsummeringen av tiår med intensiv forskning og utvikling.

www.yamaha-motor.eu

XSR900

Historisk Yamaha Racinginspirert design

Detaljer av høy kvalitet og
førsteklasses materialer

XSR900s rene og målrettede design tilbyr

XSR900 er gjennomgående utstyrt med

en unik blanding av tidløs sports-styling

materialer av høy kvalitet. Både

kombinert med referanser til Yamahas

utseendet og karakteren til denne retro

legendariske Deltabox-sportssykler fra

sportssykkelen vil gjøre deg til en stolt

1980-tallet. Detaljer som gapet mellom

eier. Du vil fryde deg over detaljer som

setet i kaféstil og den racer-inspirerte

stilig førermiljøet, drillede ga eltopper,

drivsto tanken, minimalistiske

smidde pedaler i aluminium og

sidepaneler og skjult bakbelysning,

dobbeltsydd, tofarget sete – men også

understreker posisjonen som den ultimate

racinginspirerte detaljer som

Faster Son.

hurtigutløsende fester og innfellbare

Fleksibel og avslappet
kjørestilling
Du vil oppdage at ergonomien på denne
fremragende sports-retroen gir deg all
eksibiliteten og allsidigheten du trenger
for forskjellige typer kjøring – sport, urban
eller cruising. Den lett bakoverlente
kjørestillingen med bredt, kontrollerbart
styre, gir en god roadster-følelse – og den
komfortable fotposisjonen og «sit-in« ikke
«sit-on»-setet med oppsvingt bakende gir
en komfortabel og sikker kjøreopplevelse.

fothvilere for passasjer.

Signatur XSR full LED-belysning
XSR900 fortsetter med den runde

Moderne bruk av historiske
farger

frontlykten som karakteriserer alle

XSR900 hyller fortiden gjennom farger og

Yamaha Retro-Sport-sykler, og har nå full

gra kk som referer til historiske Yamaha

LED-belysning med en delt projektor og

racing-modeller. Legend Blue-alternativet

halvrundt kjørelys. Den skjulte baklykten

er en moderne tolkning av en av Yamahas

har et sotet utseende som forbedrer

mest berømte racing-

sykkelens rene og tidløse utseende – mens

fargesammensetninger, og understreker

kompakte og lyssterke LED-blinklys

det faktum at ytelses- og

kompletterer belysningspakken.

designimplikasjonene fra 80-tallet
fortsatt har stor inn ytelse i dag – med
Deltabox-chassiset som klart bevis.

www.yamaha-motor.eu

Avanserte bremser og fjæring
Det er ikke inngått kompromisser når det
gjelder XSR900s tekniske spesi kasjoner.
Disse inkluderer blant annet en Brembo
radial hovedsylinder og 298 mm doble
frontskiver som gir deg god bremsekraft og
presis kontroll. Fullt justerbar USD-ga el
og link-type bakfjæringssystem som er enkle
å sette opp for å passe dine behov, og
Yamahas nyeste superlette Spinforged hjul
minimerer uavfjæret vekt for responsive
kjøreegenskaper.

XSR900
Motor
Motortype
Slagvolum
Boring x slag
Kompresjonsforhold
Maks. e ekt

Maks. dreiemoment
Smøresystem
Clutchtype
Tenningssystem
Startsystem
Fremdriftsystem
Kraftoverføring
CO2 emission
Forgasser

Firetakt;Væskekjølt;DOHC;4-ventilers;3-sylindret
890 cc
78,0×62,1 mm
11.5:1
87,5 kW(119,0 hk)/10000r/min
Begrenset A2-versjon - 35,0 kW (47,6 HK) @ 6.000
rpm Ubegrenset A2-versjon - 70,0 kW (94 HK) @ 6.000
rpm
93,0N・m(9,5 kgf・m)/7000r/min
Våtsump
Våt;Multiplate
TCI
Electric (E)
Konstant utveksling;6-trinns
Kjede
116 g / km
Elektronisk bensininnspøytning

Chassis
Ramme
Castervinkel
Trail
Fjæringssystem foran
Fjæringssystem bak
Vandring foran
Vandring bak
Bremser foran
Bremser bak
Dekk foran
Dekk bak

Diamant
25°00′
108 mm
Teleskopga el
(lenkearm);Svingarm
130 mm
137 mm
298 mm
245 mm
120/70ZR17M/C (58W) slangeløs
180/55ZR17M/C (73W) slangeløs

Dimensjoner
Lengde
Bredde
Høyde
Setehøyde
Akselavstand
Minimum bakkeklaring
Servicevekt (fulltanket med olje og drivsto )
Tankvolum
Kapasitet oljetank

2155 mm
860 mm
1155 mm
810 mm
1495 mm
140 mm
193 kg
14 L
3,5 L

Limited power version
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XSR900
Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere
medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under
kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret
uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for
ytterligere informasjon.

www.yamaha-motor.eu

