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FASTER
Inspirován minulostí Yamahy, navržený pro budoucnost

Modely Yamaha Sport Heritage, které čerpají 
z nadčasových designových prvků, vzdávají 
hold minulým ikonickým modelům Yamaha 
a nabízejí velmi zvláštní zážitek z jízdy spolu 
s ohromnou hrdostí na vlastnictví díky 
svým jedinečným a krásně propracovaným 
komponentám.  
 
V nových inspirativních barevných variantách, 
včetně „80 Black“ podle klasického schématu 
barev Yamaha z 80. let 20. století kombinuje 

tříválec XSR900 retro atmosféru se 
vzrušujícím výkonem a moderní technologií.

Kompaktní, lehký a obratný model XSR700 
je poháněn motorem CP2 o objemu 
689 ccm, který poskytuje vynikající zrychlení 
při všech rychlostech. Díky ikonickým 
barvám a robustnímu terénnímu stylu je 
model XSR700 XTribute poctou Yamahy 
legendárnímu terénnímu motocyklu XT, 
který inspiroval první události rally soutěží.

Pokud dáváte přednost vidlicovému 
dvouválci, pak pro vás mají modely SCR950 
a XV950R přesně to, co potřebujete. 
Tyto motocykly jsou poháněné vzduchem 
chlazeným vidlicovým dvouválcem s vysokým 
točivým momentem, mají dva zadní tlumiče 
odpružení a tichý řemenový pohon. Umožní 
vám vychutnat si zábavu a jednoduchost 
legendární éry.



 

Motocykl XSR900 je trefa do černého. Vzrušující jízdní zážitky zajištěné 
nejmodernějšími technologiemi mají původ v unikátním závodním rodokmenu. 
Ta nejlepší konstrukční řešení společnosti Yamaha jsou zakomponována do retro 
designu a vzdávají hold nadčasovým klasickým strojům.

Nejmodernější řadový tříválec s křížovým klikovým hřídelem o objemu 850 ccm 
zajišťuje neuvěřitelný točivý moment a úžasné zrychlení. Mimořádně lehký 
hliníkový rám ve spojení s přirozenou jízdní pozicí zajišťuje lepší jízdní zážitky 
a vynikající agilitu.

Model XSR900 se inspiruje historií sportovních motocyklů a motocyklového 
designu společnosti Yamaha a kombinuje je s nejmodernějšími technologiemi.

Nadčasový čistý design s respektem 
k legendám
Model XSR900 dává najevo svůj historický původ 
nadčasovým čistým designem vzdávajícím hold 
legendárním motocyklům z dřívějších dob. Tento 
zbrusu nový model řady Sport Heritage dává 
najevo respekt k historickým strojům, které 
dodnes určují, co je styl.

Lehký hliníkový rám a kyvná vidlice
Důmyslně řešený lehký hliníkový rám osazený 
výkonným motorem se vyznačuje krátkým 
rozvorem. Kyvná vidlice je namontována z vnější 
strany, což umožnilo umístit stupačky blíže k sobě 
a zvýšit tak pohodlí jízdy.

Vysoce výkonný řadový tříválcový motor 
o objemu 850 ccm
Nový motocykl XSR900 je vybaven výkonným, 
kapalinou chlazeným čtyřtaktním řadovým 
tříválcem o objemu 850 ccm s filozofií křížového 
klikového hřídele. Fenomenální tříválec je doplněn 
systémem TCS, asistenční anti-hoppingovou 
kluznou spojkou, plynem se systémem YCC-T 
a nastavitelnými režimy D-MODE, které umožňují 
maximální využití výkonu.

Retro styl s vysoce kvalitními materiály
Model XSR900 odkazuje na svůj historický původ 
použitím vysoce kvalitních kovových materiálů. 
Elegantní hliníkové kryty palivové nádrže, 
hliníkové blatníky a vzpěry blatníků a kulatý 
přístrojový panel v retro stylu jsou poctou 
legendárním motocyklům minulosti.
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Zrozen k dominanci.
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Výfukový systém Low-Mount
90798-34520-00

Výfukový systém pro horní montáž
90798-34510-00

Držák registrační značky
B90-FLPH1-00-00

Nízká zkosená řídítka
B90-261B0-00-00

Designové sedlo Ultrasuede®
B90-247C0-00-00

Brzdová páčka Billet
B34-FBRLE-00-00

Hliníkový kryt sedla
B90-247F0-41-00

Kryt řetězu
B90-FCHPR-00-00

Kryt chladiče
B90-FFLRC-00-00

Kryt nádobky brzdové kapaliny 
Billet
B34-FBFLC-10-00

Štít proti hmyzu
B90-F61C0-00-00

Sportovní štít
B90-F83J0-00-00

Boční kryty chladiče
B90-FSCRC-00-00

Koncovky řídítek Billet
B90-FHABW-00-00

Kryt řetězového kola Billet
BS2-FFSPC-01-00

Směrová světla LED
YME-H0789-00-10

Zadní světlo Vintech
YME-FYTL1-00-00

Víko nádrže oleje vyrobené 
technologií CNC
B90-F0ILF-00-00

Stupačky spolujezdce Billet
B90-F2743-00-00

Hliníkový napínač řetězu Billet
B90-FCHAI-00-00

Kryty stupaček spolujezdce
B90-FPFRC-00-00

Držáky řídítek Billet
B90-FHBRS-00-00

Měkká boční brašna Sport Heritage
B34-FSSBC-00-00

Brašna na nářadí Sport Heritage
B34-FTBCL-00-00

XSR900 Příslušenství



 

Zrozený v retro stylu.
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Koncem 70. let změnila Yamaha obraz světa 
motocyklů svým modelem XT500. Lehký a 
jednoduchý stroj, na kterém byla radost jezdit, 
se okamžitě stal jedním z nejprodávanějších 
motocyklů. A svoje legendární postavení si drží 
i v současnosti.

XSR700 XTribute v legendárním barevném 
provedení a řadou exkluzivních prvků výbavy 
scramblerů vzdává hold modelu XT a oživuje 
vzrušení a čirou radost, které mají všichni s tímto 
motocyklem spojené.

Speciální výbava zahrnuje ploché sedlo ve stylu 
XT a robustní stupačky a také terénní řídítka a 
manžety vidlice, které dotvářejí nadčasový styl 
scrambleru. A díky řadovému dvouválcovému 
motoru o objemu 689 ccm a lehkému rámu 
těží XSR700 XTribute z působivého výkonu a 
technologií.

XSR700 XTribute
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Scrambler se vším všudy
S drsně skvělým vzhledem a celou řadou speciální 
výbavy scramblerů přináší XSR700 XTribute do 
třídy Sport Heritage nový cool vzhled. Tento 
kompaktní a hbitý motocykl je vyroben na 
základě filozofie Faster Sons společnosti Yamaha, 
která kombinuje nadčasový styl s moderními 
technologiemi. Proto nabízí lehké a snadné 
svezení a skvěle se hodí pro jezdce, kteří se vozí 
pro radost.

Retro barvy a grafické prvky inspirované 
modelem XT
Originální XT500 představený v roce 1976 si 
rychle získal velkou oblibu a stal se jedním 
z nejoblíbenějších modelů Yamaha všech dob. 
Yamaha vzdává téhle legendě poctu tím, že 
použila nejoblíbenější barevnou kombinaci 
modelu XT a upravila ji pro potřeby XSR700 
XTribute. Protože styl nikdy nevyjde z módy.

Terénní řídítka a stupačky
Lehký, hbitý a kompaktní stroj se silným motorem 
a lineárním výkonem je XSR700XTribute 
dokonalým motocyklem pro jezdce brázdící 
ulice městských džunglí. Terénní řídítka nabízejí 
dominantní vzpřímenou jízdní polohu a podstatně 
usnadňují manévrování i v hustém provozu. A 
spolu s robustními stupačkami podtrhují drsný styl 
scrambleru.  

Inspirovaný legendárním XT500
Ať už do světa motocyklů teprve vstupujete, 
nebo v něm žijete delší dobu, nejspíš jste už 
slyšeli o legendárním XT500, nejprodávanějším 
motocyklu Yamaha od 70. a 80. let. XSR700 
XTribute je stejně jako původní XT lehký, výkonný 
a snadno ovladatelný. A v klasických barvách 
inspirovaných modelem XT500 a speciálními 
terénními prvky vzdává hold nejúžasnějšímu stroji 
všech dob.

Speciální ploché sedlo a manžety vidlice
Konstruktéři Yamahy věnovali velkou pozornost 
každému detailu na modelu XSR700 XTribute tak, 
aby co nejvěrněji připomínal a odrážel charakter 
XT500. Dlouhé ploché sedlo je věrné původnímu 
designu a zaručuje vám výjimečně pohodlnou 
jízdu. Nadčasový retro vzhled podtrhují také 
autentické gumové manžety vidlice a černé horní 
kryty vidlice.  

Vysoký výkon a snadné ovládání
Vysoký výkon a snadné ovládání patří 
k charakteristikám, díky kterým se původní XT500 
stal ve světě motocyklů jedním z nejlepších 
modelů všech dob. Protože uběhlo 40 let, můžete 
se spolehnout, že konstrukce modelu XSR700 
XTribute nabízí novou úroveň výkonu a ovládání a 
vytváří tak jeden z nejúžasnějších, nejzábavnějších 
a nejvěrnějších motocyklů všech tříd.

Styl scrambleru s moderními 
technologiemi 
Opravdová krása retro vzhledu XSR700 XTribute 
spočívá v jeho prolínání úžasného stylu klasického 
scrambleru s nejmodernějšími technologiemi 
motoru a rámu. Výkonný a hospodárný motor je 
jednou z nejvšestrannějších a nejzábavnějších 
pohonných jednotek Yamaha. Lehký rám je 
kompaktní a agilní a nabízí jedinečnou kombinaci 
klasiky s modernou.

Pneumatiky Pirelli MT60RS s terénním 
vzorkem
Tento motocykl třídy Sport Heritage je vybaven 
pneumatikami Pirelli MT60RS, které zaručují 
vysokou míru záběru a snadné ovládání na 
silnici i na prašných cestách. Vzhled městského 
scrambleru podtrhuje zadní pneumatika 180/55-
17 a přední pneumatika 120/70-217 s terénním 
vzorkem obuté na lehkých 10paprskových litých 
kolech. 
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Tech Black



 

Stvořeno pro 
budoucnost.



 

192 990 Kč

XSR700 je ve všech směrech jedinečný. Je zkonstruován v nadčasovém stylu, 
který staví na legendárních strojích, a vybaven nejmodernějšími technologiemi 
zajišťujícími úžasný zážitek z jízdy. Se svým vysokým točivým momentem a 
mimořádně hbitým podvozkem je vhodný pro ty, kdo ocení tradici a milují jízdu.

Špičkový řadový dvouválec o objemu 689 ccm vychází z naší neobyčejné „filozofie 
křížového klikového hřídele“, která mu umožňuje dosáhnout jedinečného zrychlení 
díky lineárnímu točivému momentu. Model XSR700 se pyšní retro stylem, ale díky 
štíhlému a lehkému rámu je mimořádně agilní a dobře ovladatelný.

XSR700 využívá ta nejlepší osvědčená konstrukční řešení společnosti Yamaha jako 
poctu historii, ale je nepochybně motocyklem budoucnosti.

Retro styl s vysoce kvalitními díly
Koženým sedlem se dvěma typy povrchové 
úpravy, hliníkovou nádrží i klasickým světlometem 
a zadním světlem vzdává model XSR700 hold 
kultovnímu vzhledu dřívějších motocyklů. Úžasný 
mřížkovaný kryt, krátký tlumič a použití vysoce 
kvalitního hliníku na součástech, jako je vzpěra 
předního blatníku a kryt chladiče, dodávají stroji 
působivý vzhled.

Navržen pro dokonalý zážitek z jízdy
První stroj postavený na filozofii přestaveb Faster 
Sons se vyznačuje autentickým elegantním 
retrostylem s klasickými prvky, které však nemají 
negativní vliv na jízdní vlastnosti. Pečlivé navržené 
rozměry rámu a rozložení hmotnosti umožňují 
jezdci naplno si vychutnat zážitek ze zrychlení a 
zažít pocit dokonalého propojení s motocyklem.

Lehký a štíhlý trubkový rám kostry
Snadnou manévrovatelnost a mimořádnou agilitu 
zajišťuje novému modelu XSR700 lehký, štíhlý 
a snadno nastavitelný centrální ocelový rám 
kostry, který využívá motor o objemu 689 ccm 
jako nosný prvek. Díky kombinaci kompaktního 
rozvoru a luxusních systémů odpružení vám tento 
pevný a lehký rám umožňuje zažít pohodlnou a 
poutavou jízdu.

Vynikající řadový dvouválec o objemu 
689 ccm
Zvláštní charakter dodává novému modelu 
XSR700 špičkový řadový dvouválec o objemu 
689 ccm vyvinutý na základě „filozofie křížového 
klikového hřídele“ společnosti Yamaha. Díky 
nepravidelnému intervalu zapalování dodává 
270stupňový klikový hřídel intenzivní pocit 
zrychlení a dokonalou trakci a vysoký lineární 
točivý moment zajišťuje výjimečný výkon.

Dynamic White

Tech Black
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Plnohodnotný výfukový systém 
s titanovým tlumičem výfuku
90798-33450-00

Výfukový systém pro horní montáž
90798-33452-00

Spojková páčka Billet
B34-FCLLE-00-00

Brzdová páčka Billet
B34-FBRLE-00-00

Manžety na vidlici
B34-F31K0-00-00

Kryt řetězového kola Billet
B34-FSPRC-00-00

Kryt řetězu
B34-FCHPR-00-00

Měkká boční brašna Sport Heritage
B34-FSSBC-00-00

Brašna na nádrž Sport Heritage
B34-FSMTB-00-00

Mřížkové kryty
B34-F17U0-00-00

Boční destičky na nádrž
B34-F41D0-00-00

Ploché sedlo
B34-F4730-M1-00

Brašna na nářadí Sport Heritage
B34-FTBCL-00-00

Zadní nosič
B34-F48D0-00-00

Boční kryty
B34-F17B0-00-00

Jednomístné sedlo
B34-F4710-00-00

Přední tabulka pro číslo
B34-F3485-00-00

Štít proti hmyzu
B34-F83J0-00-00

Chrániče kloubů
B34-F85F0-00-00

Boční kryty chladiče
B34-FRDSC-00-00

Kryt chladiče
B34-FFLRC-00-00

Koncové uzávěry trubek rámu 
Billet
B34-FEBCV-00-00

Sada pro seřízení pedálů Billet
B34-FRESE-00-00

Kryt nádobky brzdové kapaliny 
Billet
B34-FBFLC-10-00

XSR700 Příslušenství



 

Zrozen k hledání nových 
cest.
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Do města přijíždí nový druh motocyklu. Inspirací modelu SCR950 se staly street 
scramblery z 60. let 20. století. Představuje spojení autentického designu 
s moderní technikou, ze kterého vzniká nový typ motocyklu, jenž si klade za cíl 
vzbuzovat pozitivní pocity a působit stylově.

Máte chuť vrátit se k ryzím jízdám na dvou kolech nebo přecházíte z menšího 
motocyklu? Ať už je důvod jakýkoli, krásnému vzhledu motocyklu SCR950, jeho 
přirozené jízdní pozici a nadčasovému stylu jen těžko odoláte. Tento městský 
scrambler je postaven tak, aby zvládl vše – od městských ulic až po nezpevněné 
cesty. Představuje úžasný nový způsob, jak si vychutnat jízdu na dvou kolech.

Tento ikonický stroj je se svým pulzujícím dvouválcem do V a klasickým podvozkem 
opatřeným dvěma tlumiči vzadu zhmotněním ducha jízdy na motocyklu. Každá 
jízda se s ním stane nezapomenutelným zážitkem.

Ploché sedlo pro dopředu nakloněnou 
jízdní pozici
Motocykl SCR950 je opatřen úzkým, plochým 
sedlem poskytujícím vyšší jízdní pozici pro volnost 
pohybu. Přirozeně ergonomický tvar scrambleru 
modelu SCR ve spojení s použitým větším 
zadním kolem o průměru 17 palců přináší lepší 
ovladatelnost a současně vysokou úroveň pohodlí.

Široká řídítka s hrazdičkou
Jednou z hlavních předností tohoto nového 
městského scrambleru je jeho pohodlná, 
vzpřímená jízdní pozice zajišťovaná kombinací 
sedlo / řídítka / stupačky. Kromě přirozené 
pozice přispívají ke snadnějšímu řízení při nízkých 
rychlostech také široká řídítka – a pro zvýšení 
pevnosti jsou řídítka z ocelové trubky průměru 
22,2 mm opatřena hrazdičkou.

Odolné pneumatiky
Pro posílení vzhledu klasického scrambleru je 
model SCR950 obut do pneumatik Bridgestone 
TW s hrubým vzorkem se špalky, které zajišťují 
výbornou přilnavost na silnici i v lehčím terénu. 
Tento městský scrambler je se svou přední 
pneumatikou 100-90/19 a zadní 140-80/17 
předurčen zdolávat nejrůznější typy povrchů.

Paprsková kola s hliníkovými ráfky
Na celém modelu SCR950 je vidět, že tento 
nádherně zpracovaný scrambler byl vyroben 
s použitím kvalitních materiálů podtrhujících jeho 
nadčasový styl. K zachování původní filozofie 
designu street scrambleru byla použita kola 
s drátěným výpletem a lehkými hliníkovými ráfky 
s průměrem 19“ vpředu a 17“ vzadu.

Racing Red

Yamaha Black
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Společnost Yamaha nyní otevírá dveře do světa úprav všem jezdcům na nových 
modelech XV950R – bobberu, který obsahuje charakter a osobitost originálních 
výtvorů z bočních uliček v novém japonském neo retro stylu s moderním důrazem.

Kompaktní a stylový model XV950R s nízko umístěným sedlem přináší sportovní 
jízdu, přičemž si uchovává charakter, kvůli kterému si majitelé takovéto jedinečné 
stroje pořizují. Styl vodorovných linií a použití odkrytého kovu zvýrazňují čistou 
jednoduchost motocyklů Yamaha a vidlicový dvouválec poskytuje energický výkon. 
Model XV950R přebírá uvolněný postoj bobberu a pokročilé odpružení mu dodává 
prvek sportovních schopností.

Vidlicový dvouválec se vstřikováním 
paliva
Vzduchem chlazený vidlicový dvouválec s úhlem 
60 stupňů přináší točivý moment 80 Nm při 
3 000 ot/min, takže je ideální pro použití ve městě 
i energický výkon za jeho hranicemi. Válce motoru 
o objemu 942 ccm mají kompozitní obložení a 
píst je vyrobený z kovaného hliníku, což zaručuje 
spolehlivost i výkon.

Nový dvojitý kolébkový ocelový rám
Vidlicový dvouválec má pevný systém usazení, 
který umožňuje přenášet pulz motoru přímo 
k jezdci. Krátký rozvor nabízí lehkou a svižnou 
jízdu při maximální ovladatelnosti i neutrální 
a stabilní pocit při cestování. 41mm vidlice 
v konvenčním stylu doplňuje tradiční vzhled 
nastavitelných dvojitých tlumičů piggyback.

Přepracovaný výfukový systém a 3D mapy 
ECU
Nové 3D mapy pro časování zapalování a 
vstřikování paliva zvyšují už tak vynikající zrychlení 
vidlicového dvouválce ve středním a nízkém 
rozsahu otáček, což je optimální pro výkon ve 
městě. Tomuto novému mapování paliva odpovídá 
nově zkonstruované rozložení výfukového potrubí 
2 v 1 modelu XV950R, které zrychlení v nízkém a 
středním rozsahu dále posiluje.

Přepracovaný systém sání
Nový kompaktní vzduchový filtr, umístěný na 
pravé straně motoru, je navržen pro vynikající 
účinnost a přispívá k elegantnímu vzhledu 
motocyklu. Aerodynamické analýzy a silniční 
testy potvrdily, že tento nový styl vzduchového 
filtru zajišťuje vynikající charakteristiky točivého 
momentu motoru XV950R při nízkých otáčkách.
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Černý nasazovací tlumič výfuku
90798-32502-00

Kožené brašny pod čelní sklo pro 
model XV950
1TP-F83G0-T0-00

Rychloupínací čelní sklo pro model 
XV950
1TP-F83J0-V0-00

Montážní sada pro rychloupínací 
čelní sklo modelu XV950
1TP-F83L0-V0-00

Boční držáky opěrky spolujezdce 
pro model XV950
1TP-F84A0-V0-00

Vycpávky opěrky spolujezdce 
XV950
1TP-F84B0-V0-00

Mosazný rámeček koncového 
světla pro model XV950
1TP-F61C0-T0-00

Kožené sedlové brašny pro model 
XV950
1TP-F84H0-V0-00

Podpěry pro sedlové brašny 
modelu XV950
1TP-F84M0-V0-00

Sada pro snížení modelu XV950
1TP-F33A0-V0-00

Samostatné sedlo ve stylu bobberu 
pro model XV950
1TP-F47C0-V0-00

Nosič Billet na zadní blatník pro 
model XV950
1TP-F48C0-V0-00

Zakázkové stupačky řidiče pro 
model XV950
1TP-F74M0-V0-00

Kryt vzduchového filtru z nerezové 
oceli pro model XV950
1TP-E54G0-V0-00

Sada pro posunutí stupaček řidiče 
pro model XV950
1TP-F14A0-V0-00

Zakázkové stupačky spolujezdce 
pro model XV950
1TP-F74M0-T0-00

Kroužek světlometu
1TP-H43B0-V0-00

Samostatné sedlo ve stylu 
springeru pro bobber
1TP-F47C0-N0-00

Rozpěra vidlice Billet
1TP-F31H0-V0-00

Boční kryty
B33-F17B0-V0-00

Opletené lanko škrticí klapky 
z nerezové oceli pro model XV950
1TP-F63B0-T0-00

Opletené lanko spojky z nerezové 
oceli pro model XV950
1TP-F63A0-V0-00

Kryt přední masky modelu XV950
1TP-F83J0-R0-00

Zadní světlo Vintech
YME-FYTL1-00-00

XV950R Příslušenství



 

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

 

Technické údaje
XSR900 XSR700 XTribute XSR700

Motor
Typ motoru kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 2válcový, DOHC kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 2válcový, DOHC

Zdvihový objem 847 cm³ 689 cm³ 689 cm³

Vrtání x zdvih 78.0 x 59.1 80.0 x 68.6 80.0 x 68.6

Kompresní poměr 11.5 : 1 11.5 : 1 11.5 : 1

Maximální výkon 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm

Maximální točivý moment 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová

Systém zapalování TCI TCI TCI

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Řetěz Řetěz Řetěz

Fuel consumption 5.2l/100km 4.3l/100km 4.3l/100km

CO2 emission 120g/km 100g/km 100g/km

Karburátor n/a n/a n/a

Podvozek
Rám Diamond Diamond Diamond

Úhel sklonu 25º 24º50 24º50

Stopa 103mm 90mm 90mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice Teleskopické vidlice Teleskopické vidlice

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení) kyvná vidlice, (kloubové odpružení) kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Přední zdvih 137 mm 130 mm 130 mm

Zadní zdvih 130 mm 130 mm 130 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø298 mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø282 mm Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø282 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm

Přední pneumatika 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)

Zadní pneumatika 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)

Rozměry
Celková délka 2,075 mm 2,075 mm 2,075 mm

Celková šířka 815 mm 865 mm 820 mm

Celková výška 1,135 mm 1,120 mm 1,130 mm

Výška sedla 830 mm 845 mm 835 mm

Rozvor kol 1,440 mm 1,405 mm 1,405 mm

Minimální světlá výška 135 mm 140 mm 140 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 195 kg 188 kg ABS 186 kg ABS

Kapacita palivové nádrže 14L 14L 14L

Kapacita olejové nádrže 3.4L 2.7L 2.7L



  

SCR950 XV950R

Motor
Typ motoru 4taktní, Dvouválec s uspořádáním válců do V, Vzduchem chlazený, 

4ventilový, SOHC
4taktní, Dvouválec s uspořádáním válců do V, Vzduchem chlazený, 

4ventilový, SOHC

Zdvihový objem 942cc 942cc

Vrtání x zdvih 85.0 x 83.0 85.0 x 83.0

Kompresní poměr 9.0 : 1 9.0 : 1

Maximální výkon 40kW (54.3PS) @ 5,500 rpm 40kW (54.3PS) @ 5,500 rpm

Maximální točivý moment 79.5Nm (8.1kg-m) @ 3,000 rpm 79.5Nm (8.1kg-m) @ 3,000 rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová

Systém zapalování TCI TCI

Systém startování Elektrický Elektrický

Převodovka 5rychlostní, stálý záběr 5rychlostní, stálý záběr

Koncový převod řemen řemen

Fuel consumption 5l/100km 5l/100km

CO2 emission 115g/km 115g/km

Karburátor Vstřikování paliva Vstřikování paliva

Podvozek
Rám dvojitý kolébkový dvojitý kolébkový

Úhel sklonu 29º 29º

Stopa 130mm 130mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice, Ø41mm Teleskopické vidlice, Ø41mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice kyvná vidlice

Přední zdvih 135 mm 135 mm

Zadní zdvih 110 mm 110 mm

Přední brzda Hydraulická kotoučová, Ø298 mm Hydraulická kotoučová, Ø298 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø298 mm Hydraulická jednokotoučová, Ø298 mm

Přední pneumatika 100/90-19M/C 57H 100/90-19M/C 57H (Tubeless)

Zadní pneumatika 140/80R17M/C 69H 150/80B16M/C 71H (Tubeless)

Rozměry
Celková délka 2,255 mm 2,290 mm

Celková šířka 895 mm 830 mm

Celková výška 1,170 mm 1,120 mm

Výška sedla 830 mm 690 mm

Rozvor kol 1,575 mm 1,570 mm

Minimální světlá výška 145 mm 130 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 252 kg 252 kg

Kapacita palivové nádrže 13Litry 13Litry

Kapacita olejové nádrže 4.3litry 4.3litry



XSR700 Swank Rally – Deus Ex Machina

 

Yard Built

V garážích po celém světě sní majitelé o tom, 
že si jednou postaví vlastní motocykl na 
míru. Snažíme se jim to splnit, a proto jsme 
požádali talentované stavitele, aby se podělili 
o inspirativní nápady, jak přestavět moderní 
modely Yamaha na „speciály v projektu Yard 
Built“.



XSR900 CP3 – JvB Moto

 



Alan by Lamb Enginerring
 



XSR 700 by Capelo’s Garage & Elemental Rides

BW Tribute by SLCDR

 

Back to the Dirt

V roce 2019 jsme se ve jménu hesla Back to 
the Dirt (Zpátky do terénu) zaměřili na rally 
motocykly ze 70. a 80. let. Společnost Yamaha 
vyzvala amatérské konstruktéry z celého světa, 
aby upravili model XSR700 a zaměřili se při 
tom na vylepšení off-roadových vlastností 
motocyklu.



  



 



Get it on

 

S bezplatnou aplikací 
MyGarage si můžete 
vytvořit svou vysněnou 
sbírku

Aplikace MyGarage nabízí nejlepší nástroj k 
sestavení vlastní vysněné sbírky motocyklů 
Yamaha – a to zcela zdarma! Stáhněte si 
aplikaci a můžete začít vytvářet svůj vlastní 
osobní stroj Yamaha.

V aplikaci MyGarage můžete přidávat nebo 
odebírat širokou škálu originálních volitelných 
prvků příslušenství a prohlížet si motocykl z 
libovolného úhlu. Když máte svoje vysněné 
motocykly hotové, můžete je uložit a sdílet s 
přáteli. A když se nakonec rozhodnete, která 
verze je pro vás ta pravá, stačí ji jednoduše 
poslat prodejci, který ji dokáže proměnit v 
realitu.



 

MyRide: Vneste do své 
jízdy novou dimenzi!

Nová aplikace MyRide vyvinutá exkluzivně 
společností Yamaha a dostupná zdarma všem 
jezdcům bez ohledu na značku motocyklu či 
skútru, který vlastní, umožňuje sledování a 
ukládání podrobných údajů o každé jízdě.

Pomocí aplikace Yamaha MyRide máte 
možnost zaznamenávat nejrůznější údaje, 
například úhel náklonu, zrychlování, rychlost, 
nadmořskou výšku či brzdnou sílu. Každá jízda 
vám tak přinese ještě více potěšení.

Kromě možnosti prohlížet a analyzovat vlastní 
jízdní výkon mohou jezdci rovněž sdílet své 
soubory ve formátu GPX (GPS Exchange 
Format)* s dalšími uživateli aplikace MyRide. 
Jezdci si také mohou ukládat podrobné údaje 
o všech motocyklech, na kterých jeli či které 
testovali – a také se mohou podívat na řadu 
nových tras díky souborům GPX od ostatních 
uživatelů aplikace MyRide.

*GPX je formát souboru, který umožňuje poskytovat data GPS 
softwarovým aplikacím, například navigacím nebo prohlížečům 
dat GPS. Lze použít k popisu průjezdních bodů, tratí a tras.



 



  



 

Buďte chytří. Volte 
originál. 

Pro zajištění optimálního výkonu a 
dlouhodobé spolehlivosti stroje naše 
společnost doporučuje používat pouze 
originální díly Yamaha. Vysoce kvalitní 
náhradní díly naší společnosti splňují 
osvědčené bezpečnostní standardy, dokonale 
lícují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení. 
Zajišťují tak potřebný klid na duši.

Při využití servisních služeb autorizovaného 
prodejce společnosti Yamaha si můžete být 
jisti, že je veškerá údržba prováděna vysoce 
kvalifi kovanými techniky Yamaha s použitím 
originálních náhradních dílů a výrobků 
Yamalube.

Technici naší společnosti pravidelně absolvují 
školení v Technické akademii Yamaha, při 
nichž získávají odborné znalosti a detailní 
zkušenosti nutné k tomu, aby udrželi váš 
stroj ve stavu, v jakém opustil výrobní závod. 
Podrobnější informace si vyžádejte u místního 
prodejce Yamaha nebo navštivte web naší 
společnosti.



  

Tekutá složka motoru

Společnost Yamaha si uvědomuje, že naše 
produkty vyvolávají u zákazníků jedinečnou 
hrdost na vlastnictví. Jako projev uznání jejich 
věrnosti k naší značce jsme vyvinuli řadu 
produktů Yamalube pro mazání a údržbu.

Technici společnosti Yamaha považují olej 
za jednu z nejdůležitějších součástí motoru 
vašeho motocyklu Yamaha. Zvolte Yamalube a 
pocítíte skutečný rozdíl.

Když budete vždy používat produkty 
Yamalube, můžete se spolehnout, že váš 
motor má potenciál běžet na plný výkon a 
zaručíte mu životnost a spolehlivost, jakou od 
značky Yamaha očekáváte. Naše společnost 
vyrábí i široký sortiment výrobků pro údržbu, 
které zajistí, že váš stroj bude vždy v dokonalé 
kondici. Nejlepší výrobek Yamalube pro 
konkrétní stroj vám doporučí místní prodejce 
značky Yamaha nebo navštivte naše webové 
stránky.
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www.yamaha-motor.eu/cz Yamaha Motor Europe N.V.
odštěpný závod Česká republika 

Petrská 1168/29
110 00 Praha 1

Česká republika
info@yamaha-motor.cz

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti 
k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených 

podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má 
ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.

Sledujte nás:

Prodejce


