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Győzelemre született
Legbelül minden motoros ég a vágytól, hogy olyan
motorja legyen, amely jó érzéssel tölti el. És ez olyan!

A Yamaha és az Abarth megalkotta az XSR900 Abarth
modellt – egy pehelykönnyű, nagy teljesítményű retró
különlegességet, amelynek autentikus café racer formája
a ’60-as évek valódi szellemét tükrözi.

A pehelykönnyű karbon burkolatok, a Swallow
kormánykarok és az egyszemélyes ülés sportos vezetési
pozíciót kínálnak – és nagy nyomatékú, 850
köbcentiméteres, 3 hengeres motorblokkjával és teljes
Akrapovič kipufogójával ez a prémium café racer a
fantasztikus stílust sportos teljesítménnyel egyesíti.

Az első gyári café racer
különlegesség

Pehelykönnyű szénszálas fejidom

Clip-on Swallow kormánykarok

Karbon ülésburkolat és első
sárvédő

Sportos hátsó lámpa és
rendszámtáblatartó

Sportos egyszemélyes ülés velúr
borítással és piros varrással

Akrapovič titán kipufogó slip-on
kipufogódobokkal

Limitált kiadás számozott
alumínium plakettel

Folyadékhűtéses 850
köbcentiméteres 3 hengeres CP3
motorblokk

Alumínium üzemanyagtartály-
borítás

Kipörgésgátló rendszer

Segéd- és csúszó tengelykapcsoló
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Faster Sons Faster Sons filozófiánk lényege, hogy olyan
inspiráló új motorkerékpárokat alkossunk,
mint az XSR900 Abarth. Ez az exkluzív café
racer a múlt ikonikus formái előtt tiszteleg –
ugyanakkor csúcstechnológiát és izgalmas
teljesítményt kínál.

A két elismert, versenyért és tervezésért
lelkesedő gyártó által megalkotott XSR900
Abarth magasra teszi a lécet a café racer
osztályban.

Időtlen stílusú karbon borítása csodálatot vált
ki. De ne vezessen félre a retró kialakítás – ez
egy csúcstechnológiás sportmotor, amelyet
gyorsaságra terveztek. Így te lehetsz az első.
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Pehelykönnyű karbon fejidom
Az igazi café racer stílusnak megfelelően az XSR900 Abarth
kompakt és pehelykönnyű fejidommal van felszerelve, amely
szénszálból készült. A klasszikus kerek fényszóró mellett a
festetlen karbon burkolat nyers felülete tovább erősíti ennek
az exkluzív „Faster Sons” különlegességnek a minimalista,
sportos kinézetét.

Clip-on Swallow kormánykarok
Az XSR900 Abarth speciális Swallow kormánykarokkal van
felszerelve, így lehetővé teszi, hogy alacsonyabbra helyezd a
súlypontodat, és elősegíti, hogy a felsőtested kikerüljön a fő
légáramból. Alacsony, clip-on kialakításuk sportos vezetési
pozíciót tesz lehetővé fokozott mértékű kézben tarthatósággal,
ami miatt úgy érezheted, hogy eggyé válsz a motorral.

Karbon ülésburkolat és első sárvédő
A szénszál széleskörű használatának köszönhetően az XSR900
Abarth a café racer kategória egyik legkönnyebb tagja. Mind a
pehelykönnyű fejidom, mind az első sárvédő és az egyszemélyes ülés
burkolata szénszálas, amely kihangsúlyozza a motor prémium
minőségét és eredeti versenymotoros örökségét.

Kompakt hátsó lámpa tartó
Az egyszemélyes karbon ülésburkolatba épített kompakt, kerek hátsó
lámpa tartó kiegészíti a motor átfogó café racer stílusát, és
kihangsúlyozza ennek a pehelykönnyű különlegességnek a sportos és
minimalista kialakítását. A farokidom letisztult megjelenése érdekében
egy különleges kialakítású, pehelykönnyű rendszámtáblatartót
szereltek fel.

Sportos egyszemélyes ülés velúr borítással
Az egyszemélyes ülés úgy van kialakítva, hogy kiegészítse a Swallow
kormánykarokat, és olyan sportos vezetési pozíciót nyújtson,
melynek révén testtömeged közelebb kerül a motorhoz a jobb
súlyelosztás érdekében. A karbon ülésburkolat elejéig futó, kiváló
minőségű varrott velúrborítással ellátott egyszemélyes sportülés
kényelmes vezetést tesz lehetővé.

Teljes Akrapovič kipufogó
Az Akrapovič elismerten piacvezető a pehelykönnyű, nagy teljesítményű
kipufogók tervezése és gyártása terén, és az XSR900 Abarth egy
különleges kialakítású 3 az 1-ben rendszerrel van felszerelve titán
összekötőkkel és titán slip-on kipufogódobokkal. Ez az exkluzív rendszer
nem csak a kis súlyhoz járul hozzá – a hangja is nagyszerű, és javítja a
motor teljesítményét.
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Motor XSR900 Abarth
Motor típusa 3 hengeres, 4 ütemű, folyadékhűtéses, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 847 cm³

Furat x löket 78,0 mm x 59,1 mm

Kompresszióviszony 11,5 : 1

Maximális teljesítmény 84,6 kW  (115LE) @  10 000  rpm

Maximális nyomaték 87,5 Nm  (8,9 kg-m)  @  8 500  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption 5,2 l/100km

CO2 emission 120 g/km

Alváz XSR900 Abarth
Váz Gyémánt

Első felfüggesztés Teleszkópvillák

Első rugóút 137 mm

Villaszög 25º

Utánfutás 103 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 130 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 298 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm

Első gumi 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)

Hátsó gumi 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Méretek XSR900 Abarth
Teljes hossz 2 075 mm

Teljes szélesség 815 mm

Teljes magasság 1 135 mm

Ülésmagasság 830 mm

Tengelytáv 1 440 mm

Minimális hasmagasság 135 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

195 kg

Üzemanyagtank kapacitása 14 L

Olajtank kapacitása 3,4 L

Megjegyzés EU4 compliant

Minden esetben viselj védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék
motorostársaikat és a környezetet. A képeken profi motorosok láthatók, ellenőrzött körülmények között vagy lezárt útszakaszokon. 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 csak 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 jog nem szerezhető. További részletekért és az elérhetőséggel
kapcsolatos információkért lépj kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel.
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Nimbus Grey

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

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd 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, amelyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További

információkért látogass el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha XSR900 Abarth modellről a

mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


