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Născut în viitor
XSR700 face o demonstraţie impunătoare. Concepută
pentru a conferi senzaţii fără vârstă, bazate pe simboluri
de referinţă istorice, îmbinate cu tehnologia de mâine
pentru o experienţă de pilotare pură, plină de
divertisment. Cu un cuplu intens şi un şasiu super agil,
aceasta este concepută pentru cei care apreciază
moştenirile şi pilotează cu plăcere.

Motorul de ultimă generaţie de 689 cc cu 2 cilindri în linie
beneficiază de „filozofia noastră cu 90° între manetoane”
care îi permite să dezvolte un cuplu liniar pentru
acceleraţie excepţională. XSR700 cu stil retro beneficiază
şi de un şasiul îngust şi uşor, pentru agilitate şi
manevrabilitate excepţionale.

XSR700 preia ce este mai bun din istoricul designului
Yamaha, drept omagiu adus trecutului, dar este totuşi o
motocicletă a viitorului.

Construit pentru plăcerea
supremă de a pilota

Far şi grup optic spate de
inspiraţie vintage

Şa în stil vintage din piele cu două
texturi

Anvelope Pirelli Phantom cu
suprafaţă de rulare cu model
autentic

Eficienţă remarcabilă a
combustibilului

Rezervor de combustibil din
aluminiu

în 4 timpi, 689 cm3 cu 2 cilindri în
linie, răcit cu lichid

Design cu masa concentrată în
partea anterioară şi caroserie
sculptată

Filozofie cu 90° între manetoane
cu braţ de pârghie la 270 de grade

Randament cuplu liniar, intens şi
puternic

Discuri faţă duble de 282 mm cu
etriere cu 4 pistoane
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Retro originală,
accesibilă şi
convenabilă

XSR700 în stil retro cuprinde tot ce este
modern la motocicletele legendare, cu cea mai
recentă tehnologie şi experienţă de pilotare.
Motocicleta cu manevrabilitate perfectă
pentru noii piloţi şi expresia a tot ce este mai
bun în motociclism pentru piloţii
experimentaţi.

XSR oferă ceea ce promite. Fiind bazată pe
filozofia Faster Sons de la Yamaha, aceasta
aduce un omagiu simbolurilor de referinţă
Yamaha în ceea ce priveşte designul, precum
XS650, demonstrând cele mai bune
caracteristici tehnice de mâine.

Sub designul inspirat din modelul XS650,
această motocicletă retro de stradă dispune
de cea mai recentă tehnologie a şasiului.
Uşoară şi agilă, este un ansamblu de top care
oferă ceea ce promite.
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Stil retro cu piese de înaltă calitate
Graţie scaunului din piele cu două texturi, sub-cadrului care
poate fi personalizat cu uşurinţă, rezervorului de aluminiu,
farului şi lămpii spate în stil vintage, XSR700 aduce un tribut
designurilor de motociclete din trecut. Un capac elegant cu
grilă, toba de eşapament scurtă şi utilizarea aluminiului de
înaltă calitate pe componente, precum apărătoarea frontală şi
capacul radiatorului, îi conferă un impact vizual ridicat.

Motor de 689 cc cu 2 cilindri în linie excepţional
Caracterul special al noului XSR700 este conferit de motorul de
689 cc cu 2 cilindri în linie de ultimă generaţie, care a fost
dezvoltat utilizând filozofia Yamaha cu 90° între manetoane. Cu
un interval de ardere neregulat, braţul de pârghie la 270 de grade
conferă o senzaţie puternică de accelerare şi tracţiune excelentă,
iar cuplul liniar, intens asigură o performanţă excepţională.

Cadru cu ax central tubular, uşor şi subţire
Pentru manevrabilitate uşoară şi agilitate impecabilă, noua XSR700
dispune de un cadru cu ax central din oţel, uşor şi subţire sub
caroseria retro, care utilizează motorul 689 cc ca pe o musculatură
încordată. Împreună cu ampatamentul compact şi sistemele de
suspensie sensibile, acest şasiu puternic şi uşor oferă o pilotare
receptivă şi antrenantă.

Conceput pentru plăcerea supremă de a pilota
Această primă motocicletă creată sub filosofia Faster Sons oferă o
senzaţie retro originală, cu accente vintage, fără a compromite controlul
pilotării. Dimensiunile şasiului şi distribuţia greutăţii au fost stabilite cu
atenţie pentru a maximiza plăcerea resimţită în timpul accelerării şi
pentru a crea o legătură mai strânsă între pilot şi motocicletă.

Performanţă receptivă, stil retro şi accesibilitate
Noul motor al XSR700 răcit cu lichid şi şasiul cu ax central cu greutate
redusă se îmbină perfect cu stilul vintage, retro şi unic. Performanţa
impresionantă oferă o experienţă de pilotare antrenantă pentru
piloţii noi şi cei experimentaţi la un preţ accesibil.

Suspensie spate tip monocros articulată
Suspensia spate tip monocros articulată dispune de un amortizor
orizontal care este montat direct pe carterul motorului pentru a
economisi spaţiu şi a îmbunătăţi performanţa şasiului. Şi pentru o
senzaţie mai plăcută la accelerare, XSR700 este echipată cu un braţ
oscilant scurt de 530 mm, care creează o legătură mai strânsă între pilot
şi motocicletă.
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Motor XSR700 / ABS
Tip motor 2-cilindri, 4 timpi, Răcit cu lichid, DOHC, 4-supape

Capacitate cilindrică 689 cmÂł

Alezaj X Cursă 80,0 mm x 68,6 mm

Compresie 11,5 : 1

Putere maximă 55,0 kW  (74,8PS) @  9.000  rpm

Varianta cu putere limitată 35,0 kW

Cuplu maxim 68,0 Nm  (6,9 kg-m)  @  6.500  rpm

Sistem de ungere Carter umed

Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu

Carburator Injecţie de carburant

Sistem de aprindere TCI, Electric

Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze

Transmisie finală Lanţ

Fuel consumption 4,3 l/100km

CO2 emission 100 g/km

Şasiu XSR700 / ABS
Cadru Diamant

Cursă faţă 130 mm

Unghi rolă de direcţie 24Âş 50

Traseu 90 mm

Sistem suspensie faţă Furci telescopice

Sistem suspensie spate Basculă, (suspensie tip braţ)

Cursă spate 130 mm

Frână faţă discuri duble hidraulice , Ø 282 mm

Frână spate mono disc hidraulic, Ø 245 mm

Anvelopă faţă 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)

Anvelopă spate 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)

Observaţie EU4 compliant

Dimensiuni XSR700 / ABS
Lungime totală 2.075 mm

Lăţime totală 820 mm

Înălţime totală 1.130 mm

Înălţimea scaunelor 835 mm

Baza roţilor 1.405 mm

Gardă minimă la sol 140 mm

Greutate la plin (inclusiv plin
de benzină şi de ulei)

186 kg  ABS

Capacitate rezervor carburant 14 L

Capacitate rezervor ulei 2,7 L

Purtaţi întotdeauna cască, ochelari şi echipament de protecţie. Yamaha vă încurajează să conduceţi cu prudenţă, să îi respectaţi pe ceilalţi piloţi şi mediul înconjurător.
Imaginile afişate pot prezenta un pilot profesionist care evoluează în condiţii controlate sau pe circuit închis. Unitatea afişată în imagini poate fi echipată cu accesorii
Yamaha originale şi/sau accesorii care nu se află sub marca Yamaha, care pot fi destinate utilizării doar pe circuituri închise. Toate informaţiile sunt oferite cu titlu
ilustrativ. Caracteristicile şi aspectul produselor Yamaha, a accesoriilor Yamaha şi a accesoriilor care nu se află sub marca Yamaha pot fi modificate fără înştiinţare
prealabilă. Accesoriile care nu se află sub marca Yamaha sunt dezvoltate şi produse în întregime de terţi renumiţi. Yamaha nu garantează disponibilitatea pe pieţele
locale a produselor şi accesoriilor afişate. Este posibil ca gama de produse şi accesorii să fie limitată în unele ţări. Yamaha are dreptul de a întrerupe fabricarea
produselor şi accesoriilor fără înştiinţare prealabilă. Unde este cazul, preţurile produselor şi accesoriilor Yamaha pot varia, în funcţie de cerinţele şi condiţiile locale.
Niciun drept nu poate fi obţinut din aceste informaţii. Pentru mai multe detalii şi disponibilitate, vă rugăm să contactaţi distribuitorul local Yamaha.
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Brilliant Red Garage Metal Tech Black

 

Sistem complet de
evacuare, cu tobă
de eşapament din
titan

Evacuare montată
în sus

Convertor catalitic Şa pentru o singură
persoană

Şa plată Carene laterale

Pentru toate XSR700 accesoriile vizitati site-ul sau verificati la distribuitorul local.

Lanţul calităţii Yamaha
Inginerii Yamaha sunt pregătiţi şi echipaţi complet pentru a oferi cele mai bune servicii şi consultanţă în legătură cu

produsul dvs. Yamaha. Din acest motiv, când aveţi nevoie de orice fel de serviciu, Yamaha vă recomandă călduros să

vizitaţi un distribuitor autorizat Yamaha.

Piesele şi accesoriile originale Yamaha sunt în mod special dezvoltate, proiectate şi testate pentru gama dvs. de

produse Yamaha. Yamaha recomandă, de asemenea, utilizarea mărcii Yamalube®, propria noastră gamă de lubrifianţi

de înaltă tehnologie – sufletul motoarelor Yamaha. Aceştia sunt dezvoltaţi pentru a lucra eficient, indiferent de

terenul pe care pilotaţi.

Pe lângă accesoriile funcţionale şi elegante, Yamaha oferă o gamă de înaltă calitate, inovatoare, de echipamente

destinate să vă păstreze confortul şi să vă protejeze. De asemenea, aveţi la dispoziţie o gamă largă de îmbrăcăminte

comodă. Pentru mai multe informaţii accesaţi:

www.yamaha-motor-acc.com

Experimentaţi mai mult din

Yamaha XSR700 pe telefonul

dumneavoastră

Yamaha Motor Europe

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Olanda


