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FASTER
Εμπνευσμένες από το παρελθόν της Yamaha, σχεδιασμένες για το μέλλον

Κτίζοντας επάνω σε διαχρονικά στοιχεία 
σχεδιασμού, τα μοντέλα Sport Heritage της Yamaha 
αποδίδουν φόρο τιμής στα παλιότερα εμβληματικά 
μοντέλα του εργοστασίου και προσφέρουν μια 
πολύ ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης. Ταυτόχρονα 
προκαλούν υπερηφάνεια στους κατόχους τους, 
χάρη στα μοναδικά, εξαιρετικής ποιότητας 
εξαρτήματά τους.

Διαθέσιμη σε νέες και εμπνευσμένες χρωματικές 
επιλογές, όπως η «80 Black» που παραπέμπει στον 
κλασικό χρωματισμό των μοντέλων Yamaha της 

δεκαετίας του 1980, η 3-κύλινδρη XSR900 συνδυάζει 
μια μοντέρνα εκδοχή του ρετρό στιλ με συναρπαστικές 
επιδόσεις και σύγχρονη τεχνολογία.

Μικρή, ελαφριά και ευέλικτη, η XSR700 είναι 
εφοδιασμένη με τον πλούσιο σε ροπή κινητήρα CP2 
των 689 κ.εκ., ο οποίος παρέχει εκπληκτική επιτάχυνση 
με όλες τις ταχύτητες στο κιβώτιο. Με τα εμβληματικά 
της χρώματα και σκληροτράχηλη off-road σχεδίαση,
η XSR700 XTribute αποτελεί φόρο τιμής της Yamaha 
στη θρυλική trail XT που έκανε αισθητή την παρουσία 
της στους πρώτους αγώνες Rally Raid.

Η ελευθερία και η δημιουργικότητα που προσφέρουν 
τα μοντέλα XSR είναι εμφανείς στις πολλές, μοναδικές 
και εξαιρετικής αισθητικής δημιουργίες Yard Built που 
προέρχονται από την ραγδαία αναπτυσσόμενη custom 
σκηνή, τα τελευταία 7 χρόνια. Τα μοντέλα XSR
δεν εμπνέουν μόνο τους φίλους της μοτοσυκλέτας, 
αλλά και τη Yamaha σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε όλα
όσα αφορούν στη σχεδίαση των μοντέλων της.  



Ένας Θρύλος 
ξαναγεννιέται



Η XSR900 διατηρεί τον έντονο χαρακτήρα 
της σε κάθε είδους διαδρομή. Είτε στους 
ονειρεμένους, γεμάτους στροφές επαρχιακούς 
δρόμους, είτε στον αυτοκινητόδρομο, δείχνει 
με σαφήνεια ότι βρίσκεται στο στοιχείο της. 
Η μοτοσυκλέτα διαθέτει το πλέον σύγχρονο 
πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων, το οποίο 
προσφέρει σε κάθε αναβάτη, κορυφαίο επίπεδο 
ελέγχου, σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.
Με το sport σύστημα Quick Shifter, αλλά
και το Cruise Control που εξασφαλίζει 
άνετα ταξίδια, αυτή η επιβλητική 3-κύλινδρη 
μοτοσυκλέτα θα σας ταξιδέψει στους 
προορισμούς των ονείρων σας.

Μην σας ξεγελά η διαχρονική ομορφιά της 
XSR900, καθώς πίσω από την εμφάνιση 
που παραπέμπει στις sport μοτοσυκλέτες 
της δεκαετίας του ’80, κρύβεται προηγμένη 
τεχνολογία υψηλών προδιαγραφών.
Η μοτοσυκλέτα διαθέτει τον γραμμικής 
απόδοσης κινητήρα CP3 των 890 κ.εκ., ο οποίος 
καλύπτει τις προδιαγραφές EU5 και προσφέρει 
τεράστια αποθέματα ροπής. Διαθέτει επίσης, 
ένα ελαφρύ πλαίσιο Deltabox, ακτινική αντλία 
φρένων της Brembo, ελαφριούς τροχούς 
Spinforged και πλήρως ρυθμιζόμενο
σύστημα ανάρτησης.

Ως ο κυρίαρχος της κατηγορίας Sport Heritage, 
η XSR900 είναι η απόλυτη έκφραση της 
φιλοσοφίας Faster Sons εν δράσει. Εμπνευσμένη 
από την σχεδίαση ορισμένων θρυλικών 
μοντέλων της Yamaha, αυτή η υψηλών 
επιδόσεων μοτοσυκλέτα είναι η ζωντανή 
απόδειξη της εντατικής έρευνας και ανάπτυξης 
που εξελίχθηκε ραγδαία, σε βάθος δεκαετιών.
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Σχεδίαση με επιρροές 
από την αγωνιστική ιστορία της Yamaha
Η αυθεντική, επιβλητική σχεδίαση της XSR900 
προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό του 
διαχρονικού sport στυλ με αναφορές στις 
θρυλικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες Yamaha 
με πλαίσιο Deltabox, της δεκαετίας του 1980. 
Λεπτομέρειες όπως το κενό ανάμεσα στην 
κουρμπαριστή σέλα τύπου café racer και
το αγωνιστικού στυλ ρεζερβουάρ καυσίμου,
αλλά και τα μινιμαλιστικά πλευρικά πάνελ και
το κρυφό πίσω φως, τονίζουν την θέση της
ως το κορυφαίο μοντέλο Faster Son.

Χαρακτηριστικά φώτα 
XSR τεχνολογίας LED
Η XSR900 διατηρεί τον στρογγυλό προβολέα
που χαρακτηρίζει κάθε μοτοσυκλέτα της 
κατηγορίας Yamaha Sport Heritage, ενώ πλέον 
διαθέτει πλήρη φωτισμό LED με διαιρούμενο 
προβολέα και ημικυκλικό φως θέσης.
Το κρυφό φιμέ πίσω φως ενισχύει την καθαρή και 
διαχρονική εμφάνιση της μοτοσυκλέτας, ενώ τα 
μικρού μεγέθους και υψηλής φωτεινότητας φλας 
LED συμπληρώνουν το πακέτο του φωτισμού.

Ευέλικτη και χαλαρή 
θέση οδήγησης
Θα διαπιστώσετε ότι η εργονομία αυτής της 
εξαιρετικής μοτοσυκλέτας της κατηγορίας
Sport Heritage παρέχει την ευελιξία και την 
πρακτικότητα που χρειάζεστε σε διαφορετικές 
μορφές οδήγησης, όπως είναι η sport οδήγηση, 
η μετακίνηση στην πόλη και η χαλαρή οδήγηση. 
Η θέση οδήγησης έχει μια ελαφριά κλίση προς 
τα πίσω, ενώ το φαρδύ και εύκολο στον χειρισμό 
τιμόνι προσφέρει την αυθεντική αίσθηση 
roadster. Η χαλαρή θέση των ποδιών και η βαθιά 
δύο επιπέδων σέλα, παρέχουν μια άνετη και 
ασφαλή αίσθηση οδήγησης.

Λεπτομέρειες και υλικά 
υψηλής ποιότητας
Η XSR900 είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη 
από υλικά υψηλής ποιότητας. Από τις εκπληκτικές 
λεπτομέρειες του πίνακα οργάνων, τα διάτρητα 
καλύμματα του πιρουνιού και τα μαρσπιέ από 
σφυρήλατο αλουμίνιο έως τη διχρωμία και τη 
σέλα με διπλές ραφές, καθώς και τις αγωνιστικές 
λεπτομέρειες, όπως οι ταχυσύνδεσμοι και τα 
αναδιπλωμένα μαρσπιέ συνεπιβάτη, η εμφάνιση 
και η αίσθηση αυτής της κορυφαίας Sport 
Heritage μοτοσυκλέτας γεμίζει με υπερηφάνεια 
τον κάτοχό της.

Η σύγχρονη εκδοχή 
ενός ιστορικού χρωματισμού
Η XSR900 αποδίδει φόρο τιμής στο παρελθόν 
με χρώμα και γραφικά που παραπέμπουν στις 
ιστορικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Yamaha. 
Η χρωματική επιλογή Legend Blue αποτελεί μια 
μοντέρνα εκδοχή ενός από τους πιο διάσημους 
αγωνιστικούς χρωματικούς συνδυασμούς της 
Yamaha, τονίζοντας το γεγονός ότι οι επιδόσεις 
και η σχεδιαστική φιλοσοφία της δεκαετίας του 
’80, έχουν ακόμα σημαντικές επιρροές στην εποχή 
μας. Και πια μπορεί να είναι καλύτερη απόδειξη, 
από το πλαίσιο Deltabox.

Εύχρηστος κινητήρας 
υψηλής ροπής CP3 889 κ.εκ. EU5
Ο κινητήρας CP3 889 κ.εκ. της Yamaha ταιριάζει 
απόλυτα με το sport ευέλικτο πλαίσιο Deltabox 
της XSR900. Παράγοντας υψηλά επίπεδα 
γραμμικής ροπής, αυτός ο ομαλός και εύκολα 
διαχειρίσιμος εν σειρά τρικύλινδρος κινητήρας, 
είναι έτοιμος να σάς συναρπάσει, όποιος
κι αν είναι ο τρόπος που θέλετε να οδηγήσετε. 
Μπορείτε να ανοίξετε το γκάζι στο τέρμα για μια 
δυνατή έκρηξη αδρεναλίνης ή να απολαύστε 
χαλαρή οδήγηση σε χαμηλότερες στροφές
και με υψηλότερη σχέση στο κιβώτιο.
Με τον ειδικά ρυθμισμένο ήχο της εξάτμισης,
η κάθε διαδρομή συνοδεύεται από μια μοναδική 
ακουστική εμπειρία. Δυναμική ή χαλαρή οδήγηση; 
Η επιλογή είναι δική σας!

Προηγμένα ηλεκτρονικά 
συστήματα ελέγχου
Όταν οδηγείτε την εξελιγμένη XSR900, μπορείτε 
να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρονικά πακέτα 
ελέγχου για τον αναβάτη. Στην καρδιά αυτού
του πακέτου βρίσκεται μια 6 αξόνων αδρανειακή 
μονάδα παρακολούθησης, η οποία προέρχεται 
από την R1 και ελέγχει το Σύστημα Ελέγχου 
Πρόσφυσης με ανίχνευση κλίσης, το Σύστημα 
Ελέγχου Ολίσθησης (SCS) και το Σύστημα
Ελέγχου Ανύψωσης του μπροστινού τροχού
(LIF), εξασφαλίζοντας ασφαλή οδήγηση
σε όλες τις συνθήκες. Η επιλογή και η ρύθμιση 
των διαφόρων λειτουργιών γίνονται από
την πλήρως έγχρωμη οθόνη TFT.

Φρένα και αναρτήσεις 
υψηλής απόδοσης
Σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές της 
XSR900, δεν έχουν γίνει συμβιβασμοί. Η ακτινική 
αντλία φρένων της Brembo και τα δύο μπροστινά 
δισκόφρενα των 298 χιλ. παρέχουν υψηλά 
επίπεδα ισχύος πέδησης και έλεγχο ακριβείας. 
Το πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι 
και η πίσω ανάρτηση ρυθμίζονται εύκολα 
ανάλογα με τις ανάγκες του αναβάτη. Επίσης, 
οι νέοι πολύ ελαφριοί τροχοί Spinforged 
ελαχιστοποιούν το μη αναρτώμενο βάρος και 
προσφέρουν άμεση απόκριση κατά τον χειρισμό.



Midnight Black

XSR900

X
S

R
9

0
0

Legend Blue







 





XSR900 Γνήσια Αξεσουάρ

Racer Pack - XSR900

Αξιοποιήστε την αγωνιστική κληρονομιά της XSR900 και προετοιμάστε
τη μοτοσυκλέτα σας για μια κορυφαία sport εμπειρία. Το πακέτο 
εξοπλισμού Racer Pack θα σας εκπλήξει με τον μοναδικό ήχο που 
αναβλύζει από την εξάτμιση Akrapovic, ενώ οι μαύρες μανέτες 
φρένου και συμπλέκτη θα κάνουν το τιμόνι σας ακόμα πιο ξεχωριστό. 
Προστατεύστε τον κινητήρα σας με τα καλαίσθητα πλευρικά 
προστατευτικά και ενισχύστε την εμφάνιση εμπρός και πίσω,
με το αλουμινένιο μπροστινό φτερό και την supersport βάση πινακίδας 
αριθμού κυκλοφορίας. Το Racer Pack αποτελεί το απόλυτο πακέτο 
εξοπλισμού για τη μοτοσυκλέτα σας.

Street Pack - XSR900

Το πακέτο εξοπλισμού Street Pack είναι ένας εύκολος τρόπος για
να κάνετε την XSR900 σας ακόμα πιο κομψή και δυναμική. Το Street Pack 
προσφέρει ανώτερης ποιότητας εξαρτήματα που μεταμορφώνουν την 
XSR σε έναν αστικό θρύλο. Εξοπλίστε το μπροστινό μέρος με το sport 
αεριζόμενο προστατευτικό οργάνων, το προστατευτικό του προβολέα 
και το μαύρο μπροστινό φτερό αλουμινίου. Βελτιώστε την πρόσφυση  
στο ρεζερβουάρ καυσίμου με τις λαστιχένιες επενδύσεις στο ύψος 
των γονάτων, οι οποίες θα σας προσφέρουν απόλυτο έλεγχο κατά την 
οδήγηση, ιδίως στις γρήγορες στροφές. Η βάση της πινακίδας αριθμού 
κυκλοφορίας θα μεταμορφώσει το πίσω μέρος και θα ενισχύσει την 
sport εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.



Παραπάνω είναι μια συλλογή βιδωτών αξεσουάρ που διατίθενται. Επικοινωνήστε με τον Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα Γνήσιων Αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας 
Yamaha. Η πλήρης λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας

Πλήρες σύστημα 
εξάτμισης XSR900 Akrapovic
90798-34503-00

Προστατευτικό οργάνων
BEA-F83J0-A0-10

Μάσκα προβολέα XSR
BEA-84105-00-00

Προστατευτικό ψυγείου XSR
BEA-FRADC-00-00

Μπροστινό φτερό αλουμινίου
BEA-F15L0-00-00

Βάση στήριξης GPS
BEA-234A0-10-00

Βάση για τη δεξιά 
πλαϊνή βαλίτσα
BEA-F84M0-R0-00

Βάση για την αριστερή 
πλαϊνή βαλίτσα
BEA-F84M0-L0-00

Μαλακή πλαϊνή 
δεξιά βαλίτσα XSR
BJV-FSSBH-R0-00

Πλευρικά 
προστατευτικά κινητήρα
BEA-211D0-00-00

Σπορ βάση πινακίδας 
αριθμού κυκλοφορίας XSR
BEA-FLPH0-00-00

Μαλακή πλαϊνή 
αριστερή βαλίτσα XSR
BJV-FSSBH-L0-00

Λαστιχένια βάση 
τοποθέτησης πρίζας USB
BEA-H21K0-00-00

Βραχίονας τοποθέτησης 
USB XSR900
BEA-H21D0-00-00

Δεξιά πινακίδα 
αγωνιστικού αριθμού για XSR
BEE-F3485-R0-00

Αριστερή πινακίδα 
αγωνιστικού αριθμού για XSR
BEE-F3485-L0-00

Μαρσπιέ αναβάτη billet
B7N-FRPEG-00-00

Προστατευτικό 
μπροστινού άξονα
B7N-FFAXP-00-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ XSR
BEA-FTPAD-00-00

Τσάντα ρεζερβουάρ Urban
YME-FTBAG-CT-02

Σπορ τσάντα ρεζερβουάρ
YME-FTBAG-SP-02

Προστατευτικό 
πίσω άξονα
B7N-FRAXP-00-00

Μαύρη μανέτα συμπλέκτη
B7N-RFFCL-00-00

Μαύρη μανέτα φρένου
B7N-RFFBL-00-00

XSR900 Γνήσια Αξεσουάρ







Οδηγήστε
τον Θρύλο



Εκτός από τις σαφείς σχεδιαστικές ομοιότητές 
τους, οι XT500 και XSR700 XTribute, μοιράζονται 
και ορισμένα σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά, 
χάρη στα οποία έχουν γίνει εξαιρετικά 
δημοφιλείς. Τόσο η XT500 όσο και η XTribute 
έχουν σχετικά απλή σχεδιαστική φιλοσοφία, 
εύκολα αξιοποιήσιμη ισχύ και ευελιξία σε όλες 
τις συνθήκες οδήγησης. Ανόθευτη, απολαυστική 
οδήγηση που συνοδεύεται από την απόλυτη 
δέσμευση της Yamaha για υψηλή ποιότητα.

Αυτός ο ξεχωριστός συνδυασμός διαχρονικής 
ομορφιάς και μοντέρνας τεχνολογίας 
ενσαρκώνει απόλυτα το αληθινό πνεύμα της 
φιλοσοφίας Faster Sons. Με τις μοναδικές 
προδιαγραφές της, η XSR700 XTribute 
προσφέρει στη νέα γενιά αναβατών, την 
ευκαιρία να τιμήσει το παρελθόν, αξιοποιώντας 
παράλληλα, τη σύγχρονη τεχνολογία και
μια εκπληκτική εμπειρία οδήγησης.

Στα ειδικά χαρακτηριστικά της XSR700 XTribute 
περιλαμβάνονται επίπεδη σέλα σε στυλ XT 
και ογκώδη μαρσπιέ, καθώς και τιμόνι σε 
off-road στυλ και φυσούνες καλαμιών που 
συμπληρώνουν το διαχρονικό στυλ scrambler. 
Και χάρη στον δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα
689 κ.εκ. και το ελαφρύ πλαίσιο, η XSR700 
XTribute έχει τη δύναμη και την τεχνολογία,
για να συναρπάσει.

XSR700 XTribute
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Χαρακτηριστικά φώτα XSR 
τεχνολογίας LED
Η XSR700 XTribute είναι εξοπλισμένη
με παραδοσιακό στρογγυλό προβολέα LED
με διαχωρισμένη σχεδίαση και ημικυκλικό φως 
θέσης. Το πίσω φως LED έχει κλασική στρογγυλή 
μορφή, ενώ τα μικρών διαστάσεων LED φλας, 
αν και πιο διακριτικά, παρέχουν εξαιρετική 
ορατότητα.

Κινητήρας CP2 689 κ.εκ. 
υψηλής ροπής EU5
Η XSR700 XTribute έχει δεχτεί διάφορες 
βελτιώσεις σε ότι αφορά την απόδοση και 
την ασφάλεια. Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα 
με κινητήρα CP2, η XSR700 XTribute διαθέτει έναν 
ιδιαίτερο κινητήρα 689 κ.εκ. προδιαγραφών EU5. 
Η μοτοσυκλέτα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη 
ευκολία στην οδήγηση, χωρίς κανένα συμβιβασμό 
ως προς τον πολυτάλαντο χαρακτήρα της, 
αλλά και την υψηλή απόδοση του κινητήρα της.

Ρετρό χρώματα και γραφικά «1981», 
εμπνευσμένα από την XT
Το τολμηρό αλλά και λιτό στυλ ήταν ένα από
τα πιο εμβληματικά χαρακτηριστικά της XT500 
και συνέβαλε στη λαμπρή πορεία της για 
περισσότερα από δέκα χρόνια. Αυτό το στυλ 
αποτέλεσε έμπνευση για την XTribute, με κύρια 
έκφραση του να είναι τα ίδιου στυλ γραφικά που 
έχουν τοποθετηθεί στο ρεζερβουάρ καυσίμου.
Τα λευκά φτερά και οι κλασικής εμφάνισης τροχοί 
ολοκληρώνουν την παραδοσιακή σχεδίαση. 

Επανασχεδιασμένη διάταξη 
πίνακα οργάνων και οθόνη LCD 
με οπίσθιο φωτισμό
Με κλασική διαμόρφωση και μοντέρνα 
χαρακτηριστικά, η οθόνη LCD διαθέτει οπίσθιο 
φωτισμό και έχει τοποθετηθεί πιο μπροστά για
να βελτιστοποιηθεί η ευκρίνεια και η ορατότητα. 
Οι γραμμές και η θέση έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για να ταιριάξουν με τον νέο προβολέα και
τις βάσεις του, προσφέροντας στην μοτοσυκλέτα 
πιο κομψή εμφάνιση.

Ελαφρύ και λεπτό σωληνωτό πλαίσιο
Για ευχρηστία και ευελιξία, η XSR700 XTribute 
διαθέτει ένα λεπτό πλαίσιο με κεντρική δοκό, 
το οποίο προσαρμόζεται εύκολα, χάρη 
στο διμερές υποπλαίσιο που διαθέτει. 
Σε συνδυασμό με το μικρό μεταξόνιο και 
το ευπροσάρμοστο σύστημα ανάρτησης, αυτό 
το ανθεκτικό και ελαφρύ πλαίσιο προσφέρει 
συναρπαστική αίσθηση στην οδήγηση.

Επίπεδη σέλα σε στυλ XT, 
φυσούνες πιρουνιού και 
ενσωματωμένες βάσεις προβολέα
Πιστή στις σχεδιαστικές αρχές της XT500,
η XTribute διαθέτει επίπεδη σέλα με διακριτικό 
ανάγλυφο λογότυπο XTribute στο πίσω μέρος.
Με αυτόν τον τρόπο, αποκτά την αυθεντική 
εμφάνιση off-road μοτοσυκλέτας από την 
δεκαετία του ‘80, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει 
πολύ μεγάλη άνεση. Οι μαύρες φισούνες από 
καουτσούκ στο πιρούνι ενισχύουν την εμφάνιση 
και τη γενικότερη αίσθηση scrambler.
Ο μικρών  διαστάσεων προβολέας LED διαθέτει 
ενσωματωμένες βάσεις και προσφέρει μια 
καθαρή εμφάνιση στο μπροστινό μέρος.

Ελαστικά Pirelli MT 60 RS 
με ειδικό πέλμα για οδήγηση 
στην άσφαλτο και το χώμα
Τόσο για λόγους αισθητικής όσο και 
πρακτικότητας, οι χυτοί τροχοί 10 ακτινών 
της XSR700 XTribute διαθέτουν τρακτερωτά 
ελαστικά που ενισχύουν την εμφάνιση Urban 
Scrambler και παρέχουν εξαιρετική πρόσφυση 
στην άσφαλτο και το χώμα.

Τιμόνι και γκριπ off-road, 
ογκώδη μαρσπιέ
Προκειμένου να μιμηθεί το off-road στυλ
της XT500, η XTribute έχει εξοπλισθεί με κωνικό 
τιμόνι. Αυτό το τιμόνι, όχι μόνο προσφέρει 
την σωστή εμφάνιση Urban Scrambler, αλλά 
διασφαλίζει και μια άνετη όρθια θέση οδήγησης. 
Το φαρδύτερο τιμόνι προσφέρει αυξημένο
έλεγχο και ευκολία στους ελιγμούς, ακόμα
και σε χαμηλότερες ταχύτητες. Τα μαρσπιέ
και τα γκριπ με την πληθωρική τους εμφάνιση, 
ταιριάζουν απόλυτα με την εμφάνιση
scrambler της μοτοσυκλέτας.
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Γεννημένη
για να αντιμετωπίζει

κάθε πρόκληση



Η XSR700 είναι μια αυθεντική μοτοσυκλέτα 
παλιάς σχολής, η οποία αποδεικνύει την μεγάλη 
αξία της στον δρόμο. Καρδιά της μοτοσυκλέτας 
είναι ο ευέλικτος χαρακτήρας της. Η XSR700 
είναι κατασκευασμένη για κάθε μορφής 
οδήγηση, από χαλαρές βόλτες μέχρι
και απαιτητικές διαδρομές σε δρόμους
με πολλές στροφές. Σε κάθε περιβάλλον,
αυτή η μοτοσυκλέτα ανταποκρίνεται πλήρως
και προσφέρει σιγουριά στον αναβάτη.

Μια προσιτή μοτοσυκλέτα, απολαυστική
στην οδήγηση, τόσο για νέους όσο και
για έμπειρους αναβάτες. Το δύο τμημάτων 
πλαίσιο, η κατασκευή του ρεζερβουάρ, καθώς 
και η σχεδίαση της σέλας, εξακολουθούν 
να αποτελούν βασικούς παράγοντες που 
διασφαλίζουν τον ευπροσάρμοστο χαρακτήρα 
για τον οποίο φημίζεται η μοτοσυκλέτα.

Ο χαρακτήρας της XSR700 καθορίζεται από 
τον μοναδικό συνδυασμό του ελαφριού, 
ευέλικτου πλαισίου και του πλούσιου σε ροπή 
απολαυστικού κινητήρα CP2. Η απίστευτα 
ευέλικτη μοτοσυκλέτα στρίβει με ευκολία
σε όλες τις συνθήκες οδήγησης, από τους 
γεμάτους στροφές επαρχιακούς δρόμους
έως το αστικό οδικό δίκτυο με την πυκνή 
κυκλοφορία. Όπου κι αν βρεθείτε,
θα απολαμβάνετε την οδήγηση με όλες σας
τις αισθήσεις.
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Χαρακτηριστικά φώτα XSR 
τεχνολογίας LED
Η XSR700 είναι εξοπλισμένη με παραδοσιακό 
στρογγυλό προβολέα LED με διαχωρισμένη 
σχεδίαση και ημικυκλικό φως θέσης. Το πίσω 
φως LED έχει κλασική στρογγυλή μορφή, ενώ 
τα μικρών διαστάσεων LED φλας, αν και πιο 
διακριτικά, παρέχουν εξαιρετική ορατότητα.

Κινητήρας CP2 689 κ.εκ. 
υψηλής ροπής EU5
Η XSR700 έχει δεχτεί διάφορες βελτιώσεις 
σε ότι αφορά την απόδοση και την ασφάλεια. 
Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα με κινητήρα 
CP2, η XSR700 διαθέτει έναν ιδιαίτερο κινητήρα 
689 κ.εκ. προδιαγραφών EU5. Η μοτοσυκλέτα 
προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στην 
οδήγηση, χωρίς κανένα συμβιβασμό ως προς 
τον πολυτάλαντο χαρακτήρα της, αλλά και 
την υψηλή απόδοση του κινητήρα της.

Εξελιγμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες
Το τιμόνι και οι μανέτες μαύρου χρώματος 
συνδυάζονται τέλεια με τους διακόπτες που  
έχουν βελτιωθεί για να είναι πιο φιλικοί προς 
τον χρήστη. Ο αναβάτης έχει τη δυνατότητα 
απομακρυσμένης πρόσβασης στην οθόνη LCD,
η οποία διαθέτει οπίσθιο φωτισμό. Το ψυγείο
έχει εφοδιαστεί με νέο πλευρικό κάλυμμα και
ο επανατοποθετημένος προβολέας διαθέτει νέες 
ενσωματωμένες βάσεις που του προσφέρουν
μια πιο καθαρή εμφάνιση.

Επανασχεδιασμένη διάταξη 
πίνακα οργάνων με ενσωματωμένες 
βάσεις προβολέα
Με κλασική διαμόρφωση και μοντέρνα 
χαρακτηριστικά, η οθόνη LCD διαθέτει οπίσθιο 
φωτισμό και έχει τοποθετηθεί πιο μπροστά για
να βελτιστοποιηθεί η ευκρίνεια και η ορατότητα. 
Οι γραμμές και η θέση έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για να ταιριάξουν με τον νέο προβολέα και τις 
βάσεις του, προσφέροντας στη μοτοσυκλέτα
πιο κομψή εμφάνιση.

Ελαφρύ και λεπτό σωληνωτό πλαίσιο
Για ευχρηστία και ευελιξία, η XSR700 διαθέτει 
ένα λεπτό πλαίσιο με κεντρική δοκό, το οποίο 
προσαρμόζεται εύκολα, χάρη στο διμερές 
υποπλαίσιο που διαθέτει. Σε συνδυασμό
με το μικρό μεταξόνιο και το ευπροσάρμοστο 
σύστημα ανάρτησης, αυτό το ανθεκτικό
και ελαφρύ πλαίσιο προσφέρει συναρπαστική 
αίσθηση στην οδήγηση.

Χρώματα και γραφικά 
εμπνευσμένα από το παρελθόν 
της Yamaha
Οι χρωματικοί συνδυασμοί έχουν επηρεαστεί 
από τις εμβληματικές μοτοσυκλέτες της πλούσιας 
ιστορίας της Yamaha. Η διάσημη δίχρονη 
RD350LC των αρχών της δεκαετίας του 1980 
αποτέλεσε την έμπνευση για τους σύγχρονους 
χρωματικούς συνδυασμούς, οι οποίοι οδήγησαν 
στο εντυπωσιακό χρώμα Historic White, αλλά
και το κομψό Historic Black.

Εμπειρία οδήγησης 
που εμπνέει σιγουριά
Για να τελειοποιηθεί η οδηγική εμπειρία,
η XSR700 έχει εφοδιαστεί με νέα, μεγαλύτερα 
δισκόφρενα 298 χιλ. μπροστά, τα οποία 
προσφέρουν βελτιωμένη αίσθηση στο 
φρενάρισμα. Παράλληλα, το ανασχεδιασμένο 
πιρούνι, αλλά και τα ελαστικά Michelin 
Road 5 παρέχουν στον αναβάτη ενισχυμένη 
πληροφόρηση αναφορικά με το τι συμβαίνει
στον δρόμο, άλλα και μεγάλη σιγουριά.

Κατασκευασμένη για απόλυτη 
οδηγική απόλαυση
Η πρώτη μοτοσυκλέτα που βασίστηκε στην 
φιλοσοφία Faster Sons διαθέτει ένα αυθεντικό 
ρετρό στυλ με νοσταλγικές σχεδιαστικές πινελιές, 
χωρίς συμβιβασμούς στον έλεγχο κατά την 
οδήγηση. Οι διαστάσεις και η κατανομή βάρους 
του πλαισίου έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά
ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόλαυση κατά
την επιτάχυνση και να παρέχεται στον οδηγό,
η αίσθηση ότι είναι ένα με την μοτοσυκλέτα του.
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Παραπάνω είναι μια συλλογή βιδωτών αξεσουάρ που διατίθενται. Επικοινωνήστε με τον Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα Γνήσιων Αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας 
Yamaha. Η πλήρης λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας

Σύστημα εξάτμισης 
υψηλής τοποθέτησης
90798-33454-00

Πίσω φως Vintech
YME-FYTL1-00-00

Μαλακή πλαϊνή 
αριστερή βαλίτσα XSR
BJV-FSSBH-L0-00

Μαλακή πλαϊνή 
δεξιά βαλίτσα XSR
BJV-FSSBH-R0-00

Αριστερή πινακίδα 
αγωνιστικού αριθμού για XSR
BEE-F3485-L0-00

Δεξιά πινακίδα 
αγωνιστικού αριθμού για XSR
BEE-F3485-R0-00

Πρίζα φόρτισης USB
B5U-H6600-00-00

Λαστιχένια βάση 
τοποθέτησης πρίζας USB
BEA-H21K0-00-00

Κάλυμμα γραναζιού billet
B34-FSPRC-00-00

Καλύμματα μπροστινού άξονα
B34-FFAXC-00-00

Καλύμματα μαρσπιέ 
συνεπιβάτη billet
B34-FPFRC-00-00

Προστατευτικά χεριών 
(χούφτες)
B34-F85F0-00-00

Τσάντα ρεζερβουάρ 
Sport Heritage
B34-FSMTB-00-00

Κιτ επέκτασης βάσης 
πλαϊνού σταντ
B34-FSISI-00-00

Καλύμματα πίσω άξονα
B34-FRAXC-00-00

Πίσω σχάρα
B34-F48D0-00-00

Πλαϊνά προστατευτικά 
ρεζερβουάρ
B34-F41D0-00-00

Φυσούνες πιρουνιού
B34-F31K0-00-00

Βάση τιμονιού
YME-FMKIT-00-00

Προστατευτικά κινητήρα
B4T-F11D0-00-00

Μάσκα προβολέα XSR
BEA-84105-00-00

Τσάντα πίσω θέσης
YME-REARB-AG-01

Μονόσελο
B34-F4710-00-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ XSR
BEA-FTPAD-00-00

XSR700 / XSR700 XTribute Γνήσια Αξεσουάρ
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Η κομψή XSR125 διαθέτει ό, τι χρειάζεστε προκειμένου να φτάσετε
στον προορισμό σας, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η διαχρονική εμφάνιση
και τα εντυπωσιακά χρώματά της, την κάνουν να ξεχωρίζει, ενώ ο κινητήρας
125 κ.εκ. που αποδίδει 11 kW και ο ευέλικτος χειρισμός, κάνουν την κάθε 
διαδρομή πολύ πιο διασκεδαστική. Η XSR125 κάνει τον συνωστισμό
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μοιάζουν μια πολύ μακρινή ανάμνηση.

Η XSR125 είναι τη νεότερη μοτοσυκλέτα της σειράς Sport Heritage της Yamaha. 
Στις κορυφαίες προδιαγραφές της περιλαμβάνονται φώτα LED και οθόνη οργάνων 
LCD, όπως ισχύει και για τα μοντέλα μεγαλύτερου κυβισμού XSR700 και XSR900, 
ενώ το ελαφρύ πλαίσιο Deltabox και το ανεστραμμένο πιρούνι προσφέρουν 
σιγουριά και άνεση στην οδήγηση.

Παράλληλα, η XSR125 είναι μέρος της κομψής και μοναδικής οικογένειας Yamaha 
Faster Sons, η οποία περιλαμβάνει μια πλήρη σειρά ρούχων και αξεσουάρ
που ταιριάζουν απόλυτα με το ύφος της μοτοσυκλέτας και τον τρόπο ζωής σας. 
Αποτελεί τον σίγουρο τρόπο για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη απόλαυση και 
ελευθερία και είναι έτοιμη να σας προσφέρει μοναδικές εμπειρίες οδήγησης.

Ο καλύτερος στην κατηγορία του 
κινητήρας 125 κ.εκ. προδιαγραφών EU5
Αποδίδοντας ισχύ 11 kW, τη μεγαλύτερη 
επιτρεπόμενη στην κατηγορία A1, ο κορυφαίος 
κινητήρας έχει ίδια σχεδίαση με αυτόν
της MT-125 και της YZF-R125, ενώ έχει εξοπλιστεί 
με το προηγμένο σύστημα μεταβλητού χρονισμού 
βαλβίδων της Yamaha, ο οποίος εξασφαλίζει 
βέλτιστη ισχύ και ροπή, για υψηλές επιδόσεις
και γρήγορη επιτάχυνση. Καλύπτει πλήρως
τις προδιαγραφές EU5 και εγγυάται τις ελάχιστες 
δυνατές τιμές εκπομπής καυσαερίων.

Εντυπωσιακά ελαστικά με block πέλμα
Οι ελαφριοί τροχοί αλουμινίου 10 ακτίνων
της XSR125 συνδυάζονται με ελαστικά
που διαθέτουν ειδικό πέλμα και προσφέρουν 
εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά και άφθονη 
πρόσφυση. Ο συνδυασμός του πίσω ελαστικού 
140/70-17 με το μπροστινό 110/70-17 παρέχει 
στον αναβάτη, καλύτερο χειρισμό και αίσθηση 
σιγουριάς, στοιχεία που κάνουν αυτή την 
ευέλικτη, ελαφριά μοτοσυκλέτα ένα από
τα καλύτερα μέσα μετακίνησης και εξερεύνησης 
στους δρόμους της πόλης.

Ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλ.
Το ανεστραμμένο πιρούνι των 37 χιλ.
είναι κατάμαυρο και ταιριάζει με το χρώμα
του πλαισίου και των τροχών, δίνοντας έμφαση 
στο κομψό ρετρό στυλ και προσφέροντας 
παράλληλα ομαλή και αξιόπιστη οδήγηση.
Σε συνδυασμό με το πλαίσιο Deltabox,
τους τροχούς 17 ιντσών, το μεταξόνιο στα 1.330 
χιλ. και το ύψος της σέλας στα  815 χιλ.,
οι προδιαγραφές της XSR125, την καθιστούν 
ιδανική για αναβάτες κάθε σωματότυπου.

Αυθεντικό και διαχρονικό στυλ XSR
Με τη δυναμική οριζόντια γραμμή της και
το λιτό, διαχρονικό στυλ Faster Sons, η XSR125 
αντλεί έμπνευσή από τα μεγαλύτερου κυβισμού 
Sport Heritage μοντέλα XSR700 και XSR900 
της Yamaha. Συνδυάζοντας ρετρό σχεδίασης 
χαρακτηριστικά όπως είναι το στρογγυλευμένο 
ρεζερβουάρ καυσίμου, η μακριά επίπεδη σέλα 
και τα στρογγυλά φώτα με την πλέον σύγχρονη 
τεχνολογία κινητήρα και πλαισίου, η XSR125
τιμά τη σχεδιαστική παράδοση της Yamaha
ενώ ατενίζει με σιγουριά το μέλλον.

Όλες οι οδηγικές φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε ελεγχόμενη, ασφαλή περιοχή.
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XSR125 Γνήσια Αξεσουάρ

Racer Pack - XSR125

Το πραγματικά παραδοσιακό Racer Pack προσφέρει την τέλεια 
σχεδιαστική πινελιά στην XSR125 σας. Σχεδιασμένο στο πνεύμα των Cafe 
racer μοτοσυκλετών, το Racer Pack περιλαμβάνει ποδιά και βάσεις Racer, 
πλαϊνά προστατευτικά ρεζερβουάρ, αλουμινένια πλευρικά καλύμματα
και μια ιδιαίτερα κομψή βάση πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας 2.0.

Street Pack - XSR125

Το απόλυτο όχημα καθημερινής μετακίνησης συνδυάζεται με το ιδανικό 
πακέτο για να κατακτήσει τους δρόμους. Το Street Pack περιλαμβάνει 
ανεμοθώρακα, προστατευτικά κινητήρα, καλύμματα για την ποδιά, 
πλευρικά καλύμματα ψυγείου σε στυλ XSR και εξαιρετικά κομψή βάση 
πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας 2.0.



Παραπάνω είναι μια συλλογή βιδωτών αξεσουάρ που διατίθενται. Επικοινωνήστε με τον Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα Γνήσιων Αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας 
Yamaha. Η πλήρης λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας

Πλήρης εξάτμιση Akrapovic 
για την XSR125
90798-34201-00

Κομψή βάση πινακίδας 
αριθμού κυκλοφορίας
BFG-F16E0-00-00

Ρετρό ανεμοθώρακας
B1V-F74A8-M2-SM

Πλευρικά πάνελ ποδιάς
B1V-SF835-M3-SV

Σετ καλυμμάτων ψυγείου 
από αλουμίνιο
B1V-SGUAR-M3-BL

Σετ πλευρικών καλυμμάτων
B1V-SF171-M3-SV

Προστατευτικό ρεζερβουάρ XSR
BEA-FTPAD-00-00

Πλαϊνά προστατευτικά 
ρεζερβουάρ σε στυλ ρετρό 
με λογότυπο YAMAHA
B1V-SFUEL-M4-BL

Σετ πλευρικών καλυμμάτων
B1V-SF171-M3-SV

Δεξί προστατευτικό κινητήρα
B7D-E5411-M3-SB

Ανακλαστικό αυτοκόλλητο τροχού 
για έναν τροχό (μπροστά)
YME-FSGEN-10-01

Αγωνιστικό φέρινγκ 
σε στυλ ρετρό
B1V-SH414-M2-BL

Στηρίγματα σε στυλ ρετρό 
για τοποθέτηση 
αγωνιστικού φέρινγκ
B1V-SSTAY-M1-BL

Αριστερό προστατευτικό κινητήρα
B7D-E5421-M3-SB

Ανακλαστικό αυτοκόλλητο
τροχού για 1 τροχό
YME-FSGEN-00-01

Τσάντα πίσω θέσης
YME-REARB-AG-01

Πίσω φλας LED Plus
YME-FLB2R-10-00

Πλεξούδα καλωδίωσης 
για φλας LED
BK6-FCABL-00-00

Αλουμινένιο καπάκι βαλβίδας 
με οδοντωτό φινίρισμα
90338-W1016

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας 
με ελικοειδές φινίρισμα
90338-W1018

Φλας LED
YME-H0789-00-20

Θήκη γενικής χρήσης
YME-FUNVC-00-00

Φορτιστής YEC-50 
προδιαγραφών Ε.Ε.
YME-YEC50-EU

Φορτιστής YEC-50 
με προδιαγραφές Η.Β.
YME-YEC08-UK-00

XSR125 Αξεσουάρ







Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ XSR900 XSR700 Xtribute XSR700
Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
4-χρονος, 3-κύλινδρος, 4-βάλβιδος,

υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ, EURO5
CP2, 4-χρονος, 2-κύλινδρος, 4-βάλβιδος,

υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ, EURO5
CP2, Δικύλινδρος, τετραβάλβιδος,
Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK

Κυβισμός 890 κ.εκ. 689 κ.εκ. 689 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 78,0 χιλ.× 62,1 χιλ. 80,0 χιλ × 68,6 χιλ. 80,0×68,6 χλστ.

Σχέση συμπίεσης 11.5:1 11.5:1 11.5:1

Μέγιστη ισχύς 87,5kW(119,0PS)/10000 σ.α.λ. 54,0kW(73,4PS)/8750 σ.α.λ. 54,0kW(73,4PS)/8750 σ.α.λ.

Έκδοση περιορισμένης ισχύος Δ/Α 35kW (46.93 PS) 35kW (46.93 PS)

Μέγιστη ροπή 93,0 Nm (9,5 kgm)/7000 σ.α.λ. 67,0 Nm (6,8 kgm)/6500 σ.α.λ. 67,0Nm(6,8kgm)/6500 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου Δ/Α 4,3 λ./100 χλμ. 4,3 λ./100 χλμ.

Ρύποι CO2 116 γρ./χλμ. 100 γρ./χλμ. 100 γρ./χλμ.

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 25°00’ 24°30’ 24°30’

Ίχνος 108 χιλ. 90 χιλ. 90 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ανάρτηση με μοχλικό, ψαλίδι Ανάρτηση με μοχλικό, ψαλίδι Ανάρτηση με μοχλικό, ψαλίδι

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ. 130 χιλ. 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 137 χιλ. 130 χιλ. 130 χιλ.

Εμπρός φρένο 298 χιλ. 298 χιλ. 298 χιλ.

Πίσω φρένο 245 χιλ. 245 χιλ. 245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70ZR17M/C (58W) χωρίς σαμπρέλα 120/70 ZR 17M/C(58W) χωρίς σαμπρέλα 120/70 ZR 17M/C(58W) Χωρίς σαμπρέλα

Πίσω ελαστικό 180/55ZR17M/C (73W) χωρίς σαμπρέλα 180/55 ZR 17M/C(73W) χωρίς σαμπρέλα 180/55 ZR 17M/C(73W) Χωρίς σαμπρέλα

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2155 χιλ. 2075 χιλ. 2075 χιλ.

Συνολικό πλάτος 860 χιλ. 865 χιλ. 820 χιλ.

Συνολικό ύψος 1155 χιλ. 1120 χιλ. 1130 χιλ.

Ύψος σέλας 810 χιλ. 855 χιλ. 835 χιλ.

Μεταξόνιο 1.495 χιλ. 1.405 χιλ. 1.405 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 χιλ. 140 χιλ. 140 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 193 κιλά 190 κιλά 188 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 14 λίτρα 14 λίτρα 14 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3,5 λίτρα 3 λίτρα 3 λίτρα



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ XSR125
Κινητήρας

Τύπος κινητήρα 4-χρονος, 1-κύλινδρος, υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ

Κυβισμός 124 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 52,0 χιλ.x 58,6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.2 : 1

Μέγιστη ισχύς 11,0 kW / 10.000 σ.α.λ.

Έκδοση περιορισμένης ισχύος Δ/Α

Μέγιστη ροπή 11,5 Nm / 8.000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου 2,1 λ./100 χλμ.

Ρύποι CO2 47 γρ./χλμ.

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 26º

Ίχνος 95 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι, Ø 37 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 110 χιλ.

Εμπρός φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 267 χιλ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 220 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 110/70-17

Πίσω ελαστικό 140/70-17

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1.960 χιλ.

Συνολικό πλάτος 800 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.065 χιλ.

Ύψος σέλας 815 χιλ.

Μεταξόνιο 1.330 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 160 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 140 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 11 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 1,05 λίτρα



Yard Built

Με βάση τη φιλοσοφία Faster Sons, η Yamaha 
δημιουργεί σύγχρονες μοτοσυκλέτες
με σεβασμό στην παράδοση, προσφέροντας 
σε κάθε αναβάτη μια βάση πάνω στην οποία 
μπορεί να «δημιουργήσει» μια εξατομικευμένη 
μοτοσυκλέτα, προσαρμοσμένη στις δικές
του προτιμήσεις.  

Η ελευθερία και η δημιουργικότητα
που προσφέρουν τα μοντέλα Sport Heritage 
της Yamaha είναι στοιχεία που γίνονται 
εύκολα αντιληπτά στις πολυάριθμες μοναδικές 
μοτοσυκλέτες που έχει κατασκευάσει
η ολοένα και πιο δημοφιλής custom σκηνή,
τα τελευταία 7 χρόνια, εμπνέοντας όχι
μόνο τους άλλους αναβάτες, αλλά
και τους σχεδιαστές της Yamaha.

XSR700 “King Kenny” από την Mellow Motorcycles, Germany







Η XSR125 “Blue Surfer” προσαρμόστηκε από το Μοτοδίκτυο

για τον Νικόλα Πλυτά, τον Πρωταθλητή θαλάσσιων sports, Ελλάδα



Η XSR125 “Vita Imperfetta” , επιμελήθηκε από

τον Oscar Tasso, για την Ιταλίδα ροκ τραγουδίστρια,

DJ και προσωπικότητα του ραδιοφώνου, Alteria





Συλλογή Faster Sons

Faster Sons T-Shirt 
B21-FS102-G0 

Faster Sons T-Shirt 
B21-FS201-B0 



Φούτερ Faster Sons με φερμουάρ 
B21-FS103-B0



Get it on

Δημιουργήστε
τη συλλογή
των ονείρων σας
με τη δωρεάν εφαρμογή
MyGarage

Η εφαρμογή MyGarage αποτελεί 
τον καλύτερο τρόπο για να δημιουργήσετε 
το όχημα Yamaha των ονείρων σας, ενώ 
είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές iOS 
όσο και για Android, εντελώς δωρεάν! 
Κατεβάστε την εφαρμογή και είστε έτοιμοι 
να δημιουργήσετε το δικό σας, μοναδικό 
και εξατομικευμένο όχημα Yamaha.

Με την εφαρμογή MyGarage μπορείτε 
να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αξεσουάρ, 
μέσα από μια μεγάλη σειρά Γνήσιων 
επιλογών, καθώς επίσης έχετε τη δυνατότητα 
να δείτε το όχημά σας από κάθε γωνία.

Αφού δημιουργήσετε το όχημα των ονείρων 
σας, αποθηκεύστε και μοιραστείτε τις 
δημιουργίες σας με τους φίλους σας και, 
όταν καταλήξετε στο διαμορφωμένο μοντέλο 
που θεωρείτε κατάλληλο για εσάς, απλά 
μπορείτε να το αποστείλετε στον Επίσημο 
Συνεργάτη Yamaha της επιλογής σας για 
να το κάνει πραγματικότητα.



MyRide: Η οδήγηση 
σε άλλα επίπεδα!

Σχεδιασμένη αποκλειστικά από την Yamaha 
και διαθέσιμη δωρεάν τόσο για συσκευές 
iOS όσο και για Android, η εφαρμογή MyRide 
προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους 
αναβάτες να εμπλουτίσουν την εμπειρία 
οδήγησης με την μοτοσυκλέτα ή το scooter 
τους, ανεξαρτήτως μάρκας.

Με την εφαρμογή MyRide της Yamaha, 
οι αναβάτες μπορούν να παρακολουθούν 
και να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο τα 
δεδομένα οδήγησης, όπως τη γωνία κλίσης, 
την επιτάχυνση ή τη ταχύτητα έως το 
υψόμετρο και τη δύναμη πέδησης, με σκοπό 
να απολαμβάνουν κάθε διαδρομή ακόμα 
περισσότερο.

Επιπλέον, μπορούν να μοιραστούν κάθε 
διαδρομή με άλλους χρήστες της εφαρμογής 
MyRide ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ενώ επίσης έχουν τη δυνατότητα να 
εξαγάγουν τα δεδομένα σε αρχείο μορφής 
GPX. Με αυτό τον τρόπο, οι μοτοσυκλετιστές 
μπορούν να ανακαλύψουν νέες διαδρομές 
και να ζήσουν νέες περιπέτειες, αλλά και 
να συνδεθούν με μια παγκόσμια κοινότητα 
αναβατών που μοιράζονται το ίδιο πάθος και 
ενθουσιασμό για τους δύο τροχούς.



Φερθείτε έξυπνα. 
Δώστε προτεραιότητα 
στη γνησιότητα.

Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση 
και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της 
Yamaha σας, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε 
πάντα Γνήσια Ανταλλακτικά Yamaha. 
Τα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά μας 
συμμορφώνονται με δοκιμασμένα πρότυπα 
ασφαλείας, εφαρμόζουν άψογα και έχουν 
υψηλή αντοχή στη φθορά, για να έχετε
το κεφάλι σας ήσυχο.

Επιλέγοντας έναν Επίσημο Συνεργάτη 
του Δικτύου της Yamaha για το σέρβις 
του οχήματός σας, μπορείτε να έχετε τη 
βεβαιότητα ότι όλες οι εργασίες συντήρησης 
θα γίνουν από εξειδικευμένους τεχνικούς 
με Γνήσια Ανταλλακτικά της Yamaha και 
προϊόντα Yamalube.

Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται τακτικά στην 
Τεχνική Ακαδημία της Yamaha, όπου αποκτούν 
την κατάρτιση και την εμπειρία που απαιτείται 
για να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τη 
Yamaha σας. Για περισσότερες πληροφορίες, 
απευθυνθείτε στον Επίσημο Συνεργάτη
του Δικτύου της Yamaha στην περιοχή σας
ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: https://
www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/



Το υγρό εξάρτημα 
του κινητήρα

Εμείς στη Yamaha γνωρίζουμε
την υπερηφάνεια που νιώθουν οι πελάτες
μας ως κάτοχοι των προϊόντων μας.
Για να αναγνωρίσουμε την εμπιστοσύνη 
σας στην εταιρεία, αναπτύξαμε τη σειρά 
λιπαντικών και προϊόντων συντήρησης
και φροντίδας Yamalube.

Οι μηχανικοί της Yamaha αναφέρονται
στο λάδι ως το «υγρό εξάρτημα» του 
κινητήρα, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό 
για κάθε κινητήρα Yamaha. Η επιλογή 
Yamalube πραγματικά κάνει τη διαφορά.

Επιλέγετε πάντα Yamalube για να είστε 
σίγουροι ότι ο κινητήρας σας μπορεί
να λειτουργήσει με κορυφαία απόδοση, 
παρέχοντας την αντοχή και αξιοπιστία
που αναμένετε από κάθε μοντέλο Yamaha. 
Κατασκευάζουμε επίσης, μια σειρά από 
προϊόντα φροντίδας που θα διατηρήσουν 
σε άριστη κατάσταση την αγαπημένη σας 
μοτοσυκλέτα. Ο Επίσημος Συνεργάτης
της Yamaha στην περιοχή σας μπορεί
να σας προτείνει το κατάλληλο προϊόν 
Yamalube για τη δική σας Yamaha. 
Εναλλακτικά, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: 
https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/



ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Γερμανικής Σχολής 10

15123 Μαρούσι
+30 210-6293500

Να φοράτε πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην 
οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου εμφα-
νίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση 
των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Συνεργάτη του Δικτύου της Yamaha.

Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Επίσημος Συνεργάτης




