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A holnapra született
Az XSR700 mindenkire mély benyomást tesz. Az ikonikus
modellek időtlenségét a jövő technológiájával párosítva
színtiszta, szórakoztató vezetési élményt nyújt. A nagy
nyomaték és a rendkívül mozgékony váz azoknak ideális,
akik tisztelik a hagyományokat és mindenük a vezetés.

A forradalmi 689 köbcentiméteres, soros, 2 hengeres
motorblokk különleges „keresztsíkú filozófiánkon” alapul,
ami lineáris nyomatékot biztosít a kiemelkedő
gyorsuláshoz. A retro stílusú XSR700 modellnél emellett a
masszív és könnyű váz is hozzájárul a rendkívüli
mozgékonysághoz és könnyű kezelhetőséghez.

Bár a múlt iránti tisztelet jeléül a Yamaha történetének
legjobb dizájnjaihoz nyúl vissza, az XSR700 modell a jövő
motorkerékpárja.

Az optimális motorozási
élményért született

Retro stílusú fényszóró és hátsó
lámpaegység

Kétféle textúrájú, retró stílusú bőr
ülésegység

Pirelli Phantom gumiabroncsok
autentikus futófelület-mintázattal

Kiváló üzemanyag-hatékonyság

Alumínium üzemanyagtartály-
egység

Folyadékhűtéses, 689
köbcentiméteres, soros, 2
hengeres, négyütemű

Előredöntött kialakítás
formatervezett karosszériával

Az elfokolt filozófián alapuló
kivitel 270 fokos forgattyúcsappal

Mély és erőteljes lineáris
nyomaték

Kettős, 282 mm-es első tárcsák 4
dugattyús féknyergekkel
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Menő retro stílus,
elérhetőség és

megfizethetőség

A retro stílusú XSR700 az ikonikus
motorkerékpárok stílusát a legújabb
technológiával és páratlan vezetési élménnyel
egyesíti. Könnyű kezelhetőségének
köszönhetően ideális választás lehet a
motorozással ismerkedők számára, míg a
tapasztalt motorosok számára a
motorkerékpározás esszenciáját testesíti meg.

Az XSR betartja, amit ígér. A Yamaha Faster
Sons filozófiájára építve olyan ikonikus
Yamaha modellek előtt tiszteleg, mint az
XS650, miközben a legmodernebb
technológiát és funkciókat foglalja magába.

Az XS650 által inspirált kialakítás alatt a retro
stílusú városi motorkerékpár a legújabb alváz-
technológiát rejti. A könnyű, mozgékony és
kategóriaelső alváz garantáltan kiváló
teljesítményt biztosít.
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Retro stílus kiváló minőségű alkatrészekkel
Kétféle textúrájú bőrülésével, könnyen testre szabható
segédvázával, az alumínium üzemanyagtartállyal és retro
stílusú fényszórójával és hátsó lámpájával az XSR700 a múlt
ikonikus motorkerékpárjai előtt tiszteleg. A retro megjelenést
a stílusos rácsos burkolat, a rövid kipufogódob, valamint az
első sárhányón és a hűtőburkolaton használt kiváló minőségű
alumínium is tovább erősíti.

Kiemelkedő, 689 köbcentiméteres, soros, 2 hengeres

motor
Az új XSR700 különleges karakterét a kategóriaelső 689
köbcentiméteres, soros, 2 hengeres motorblokkjának köszönheti,
mely a Yamaha „keresztsíkú filozófiáját” felhasználva készült. Az
egyenetlen gyújtási időközökkel a 270 fokos forgattyúcsap
határozott gyorsulásérzést és nagyszerű húzóerőt, a mély, lineáris
nyomaték pedig kiemelkedő teljesítményt biztosít.

Könnyű és karcsú csőváz
Az egyszerű manőverezhetőség és a rendkívüli mozgékonyság
érdekében az új XSR700 a retro karosszéria egy könnyű, karcsú,
testre szabható gerinc típusú acélvázon fut, ami a 689
köbcentiméteres motort teherviselőként használja. A kompakt
tengelytávval és az osztályon felüli felfüggesztési rendszerekkel az
erős és könnyű váz gyorsan reagáló és megnyerő vezetést garantál.

Az optimális motorozási élményért született
A Faster Sons filozófia jegyében született első motorkerékpár a
kezelhetőség befolyásolása nélkül kombinálja a menő retro stílust és a
vintage stíluselemeket. A váz méreteit és súlyelosztását gondosan
megtervezték, hogy a vezetőnek maximális élményben legyen része a
gyorsítások közben, és azt érezhesse, hogy elválaszthatatlanul
összekapcsolódik a motorkerékpárral.

Kiváló teljesítmény, retro stílus, megfizethetőség
Az új XSR700 folyadékhűtéses motorja és könnyű gerincváza
tökéletes összhangban áll a retro és vintage stíluselemekkel. A
lenyűgöző teljesítmény magával ragadó és megfizethető vezetési
élményt nyújt a kezdő és tapasztalt motorosok számára egyaránt.

Kapcsolt lengőkaros Monocross hátsó felfüggesztés
A lengőkaros Monocross hátsó felfüggesztési rendszer része egy
közvetlenül a motorblokk forgattyúsházához rögzített, vízszintes
lengéscsillapító, amely hozzájárul a helytakarékossághoz, és növeli a váz
teljesítményét. És hogy a gyorsítás még élvezetesebb legyen, az XSR700
egy rövid, 530 mm-es lengőkarral van felszerelve, ami fokozza az
elválaszthatatlanság érzését a motoros és a motorja között.
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Motor XSR700 / ABS
Motor típusa 2 hengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 689 cm³

Furat x löket 80,0 mm x 68,6 mm

Kompresszióviszony 11,5 : 1

Maximális teljesítmény 55,0 kW  (74,8LE) @  9 000  rpm

Csökkentett teljesítményű
változat

35,0 kW

Maximális nyomaték 68,0 Nm  (6,9 kg-m)  @  6 500  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption 4,3 l/100km

CO2 emission 100 g/km

Alváz XSR700 / ABS
Váz Gyémánt

Első rugóút 130 mm

Villaszög 24º 50

Utánfutás 90 mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 130 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 282 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm

Első gumi 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)

Hátsó gumi 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)

Megjegyzés EU4 compliant

Méretek XSR700 / ABS
Teljes hossz 2 075 mm

Teljes szélesség 820 mm

Teljes magasság 1 130 mm

Ülésmagasság 835 mm

Tengelytáv 1 405 mm

Minimális hasmagasság 140 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

186 kg  ABS

Üzemanyagtank kapacitása 14 L

Olajtank kapacitása 2,7 L

Minden esetben viseljen védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék
motorostársaikat és a környezetet. A képek profi motorosokat mutathatnak, ellenőrzött körülmények között vagy egy lezárt útszakaszon. Előfordulhat, hogy a
képeken feltüntetett jármű olyan eredeti Yamaha és/vagy nem Yamaha márkajelzésű tartozékokkal van felszerelve, amelyek csak zárt pályán használhatók. Az összes
információ általános tájékoztató jellegű. A Yamaha termékek és tartozékok, illetve nem Yamaha márkajelzésű tartozékok műszaki adatai és megjelenései időről időre
külön figyelmeztetés nélkül változhatnak. A nem Yamaha márkajelzésű tartozékokat teljes mértékben elismert gyártók fejlesztik ki és állítják elő. A Yamaha nem
garantálja a feltüntetett termékek és tartozékok elérhetőségét a helyi piacokon. A termék- és tartozékválaszték néhány országban korlátozott lehet. A Yamaha
fenntartja a jogot a termékek és tartozékok gyártásának megszüntetésére előzetes figyelmeztetés nélkül. Adott esetben a Yamaha termékek és tartozékok ára a
helyi követelményektől és feltételektől függően eltérő lehet. Jelen információból semmilyen jogot nem lehet szerezni. További részletekért és az elérhetőséggel
kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőjével.



Színek 
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Brilliant Red Garage Metal Tech Black

 Kiemelt tartozékok

Teljes
kipufogórendszer
titán
kipufogódobbal

Magasan
elvezetett
kipufogórendszer

Katalizátor Egyszemélyes ülés Lapos ülés Oldalidomok

Az összes XSR700 tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha azt javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos

márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha motorjaihoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha XSR700 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


