
Retrostijl, krachtig met
sportieve genen
De vintage XSR900 combineert de iconische Sports

Heritage-motor etsen van Yamaha met de

allernieuwste technologieën. De XSR900 biedt een

ongeloo ijke rijervaring voor rijders die een stap verder

willen gaan op het gebied van prestaties en stijl.

De XSR is de perfecte deal. Wij tillen het Faster Sons-

verhaal naar een hoger niveau als eerbetoon aan

Yamaha's verleden, met een retrostijl maar dan voorzien

van de allernieuwste geavanceerde technologie.

Behalve het tijdloze ontwerp, is deze retro performance

bike ook uitgerust met de nieuwste chassistechnologie.

Wendbaar en krachtig, de beste combinatie voor

gegarandeerde prestaties.

Vloeistofgekoeld, 850 cc, driecilinder,

viertakt

Aluminium brandstoftankcovers

Traction Control-systeem

Assist en Slipper Clutch

Vintage geïnspireerde koplamp en

achterlicht

Motordesign op basis van crossplane-

 loso e

Lichtgewicht frame met aluminium

onderdelen

Volledig instelbare voor- en

achtervering

Coole retrostijl, krachtig, Sports

Heritage

Gestikte 2-traps buddyseat

Krachtig koppel, uitstekende

acceleratie

Eenvoudig te customizen

XSR900
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Lichtgewicht aluminium frame
en swingarm

Het krachtige motorblok bevindt zich in

een slim ontworpen lichtgewicht

aluminium frame binnen een korte

wielbasis. De swingarm is extern

gemonteerd voor een smallere

voetsteunpositie en meer rijcomfort.

Hoogwaardige 850 cc
driecilindermotor

De nieuwe XSR900 is voorzien van een

krachtige vloeistofgekoelde 850 cc

viertakt driecilindermotor op basis van

crossplane- loso e. De karakteristiek

klinkende driecilinder is voorzien van TCS,

een Assist en Slipper Clutch, YCC-T-

gasgreep en D-MODE-

vermogensinstellingen voor optimale

prestaties.

Vermogen en controle

De retro-geïnspireerde stijl van de nieuwe

XSR900 sluit volledig aan op de krachtige

850 cc driecilindermotor. Met het Yamaha

D-MODE-selectiesysteem kan de rijder

kiezen uit drie verschillende

vermogensinstellingen, voor een optimaal

rijgedrag. Afhankelijk van de

rijomstandigheden zijn keuzes met

gematigd tot volledig vermogen

beschikbaar.

Tijdloos, puur ontwerp, als
eerbetoon aan historische
iconen

De XSR900 toont zijn ware afkomst met

een tijdloos, puur ontwerp als eerbetoon

aan de iconische motor etsen uit het

verleden. De geheel nieuwe Sport

Heritage-machine is afgeleid van de

machines uit het verleden, maar dan met

een toonaangevende coole uitstraling van

vandaag.

Hoogwaardige onderdelen,
authentieke stijl

Gesmede aluminium onderdelen, inclusief

rempedaal, schakelpedaal, voetsteunen en

"fatbar"-stuur geven de motor een stijlvol

karakter en weerspiegelen de kwaliteit

van de XSR900.

Instelbare voor- en
achterwielophanging

De wielophanging van de XSR900 is volledig

instelbaar. De 41 mm upside-down voorvork

is voorzien van instelbare terugslagdemping.

De link-type Monocross

achterwielophanging biedt afstelling van

zowel de voorspanning als de

terugslagdemping. De gegoten en gesmede

aluminium steunen en stuurkronen zijn

hoogwaardig afgewerkt.
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Motor

Motortype 3-cilinder;4-takt;vloeistofgekoeld;DOHC;4-kleppen
Cilinderinhoud 847cm³
Boring x slag 78.0 mm x 59.1 mm
Compressieverhouding 11.5 : 1
Max. vermogen 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Max. koppel 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat;Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh;6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 5.2l/100km
CO2 emission 120g/km

Chassis

Frame Diamantvormig
Veerweg voor 137 mm
Casterhoek 25º
Spoor 103mm
Wielophanging voor Upside-down voorvork
Wielophanging achter Swingarm;(type draagarmophanging)
Veerweg achter 130 mm
Remmen voor Hydraulische dubbele remschijf, Ø298 mm
Remmen achter Hydraulische enkele remschijf, Ø245 mm
Bandenmaat voor 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Bandenmaat achter 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Afmetingen

Totale lengte 2,075 mm
Totale breedte 815 mm
Totale hoogte 1,135 mm
Zithoogte 830 mm
Wielbasis 1,440 mm
Grondspeling 135 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

195 kg

Inhoud brandstoftank 14l
Carterinhoud 3.4l
Opmerking EU4 compliant
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn mogelijk professionele

motorrijders weergegeven die rijden onder gecontroleerde omstandigheden op een afgesloten circuit.

Het afgebeelde product is mogelijk voorzien van originele Yamaha-accessoires en/of accessoires van

andere merken die uitsluitend op een afgesloten circuit mogen worden gebruikt. Alle informatie is

bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha-producten, Yamaha-accessoires en

accessoires van een ander merk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door erkende derde

partijen. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de weergegeven

producten en accessoires op plaatselijke markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in

bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha behoudt zich het recht voor om producten en accessoires zonder

voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Voor zover van toepassing, kunnen de prijzen van Yamaha-

producten en -accessoires variëren in functie van lokale vereisten en voorwaarden. Aan deze informatie

kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg je lokale Yamaha-dealer voor meer informatie en

beschikbaarheid.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig, met respect voor medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn mogelijk

professionele motorrijders weergegeven die rijden onder gecontroleerde omstandigheden op een

afgesloten circuit. Het op de afbeeldingen weergegeven product is mogelijk voorzien van originele

Yamaha-accessoires en/of accessoires van toeleveranciers die uitsluitend mogen worden gebruikt op

een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van

Yamaha-producten, Yamaha-accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn

ontwikkeld en geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met

betrekking tot de beschikbaarheid van de weergegeven producten en accessoires in lokale markten.

Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht

om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Voor zover van

toepassing kunnen de prijzen van Yamaha-producten en accessoires verschillen onder invloed van de

eisen en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg de

lokale Yamaha-dealer voor meer informatie en beschikbaarheid.
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