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FASTER
 Inspirowany przeszłością, stworzony z myślą o przyszłości 

 Wyróżniające się ponadczasową stylistyką 
motocykle z gamy Sport Heritage stanowią 
hołd dla legendarnych jednośladów 
Yamahy, zapewniają wyjątkowe wrażenia 
z jazdy i dzięki niezwykle dopracowanym 
komponentom stanowią powód do dumy 
swoich właścicieli. 

3-cylindrowy XSR900, dostępny w nowych, 
pobudzających wyobraźnię wersjach 
kolorystycznych, łączy tradycję z niezwykłą 
wydajnością i nowoczesnymi rozwiązaniami 
technicznymi.

Kompaktowy, lekki i zwinny XSR700 jest 
napędzany dwucylindrowym silnikiem 
o pojemności 689 cm³, generującym 
wysoki moment obrotowy, który zapewnia 
doskonałe przyspieszenie w pełnym zakresie 
obrotów. 
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 Stworzony, by rządzić. 
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 XSR900 to prawdziwa gratka. Zapierające dech w piersi wrażenia z jazdy 
gwarantuje nowoczesna technologia w połączeniu ze stylistyką, która nawiązuje do 
historii modeli wyścigowych. Najnowsze osiągnięcia inżynieryjne Yamahy zostały 
zamknięte w klasycznej konstrukcji, aby oddać hołd ponadczasowym maszynom 
sprzed lat.

Nowoczesny, 3-cylindrowy silnik Crossplane o pojemności 850 cm³ zapewnia 
oszałamiający moment obrotowy i niesamowite przyspieszenie. Wyjątkowo lekka, 
aluminiowa rama w połączeniu z naturalną pozycją za kierownicą zapewnia wygodę 
podczas jazdy i wyjątkową zwrotność.

XSR900 łączy w sobie inspirację historią konstrukcji i stylistyki sportowych modeli 
Yamahy z zaawansowaną technologią. 

 Ponadczasowa konstrukcja wzorowana na 
klasycznych rozwiązaniach 
 Model XSR900 to ponadczasowa konstrukcja 
wzorowana na klasycznych motocyklach 
z przeszłości. Ta sportowa maszyna oddaje hołd 
klasycznym modelom, które wciąż wyznaczają 
najlepsze standardy. 

 Lekka, aluminiowa rama i wahacz 
 Smukła i lekka aluminiowa rama kryje potężny 
silnik. Dodatkowo mały rozstaw osi oraz 
umiejscowiony po zewnętrznej stronie wahacz 
pozwoliły na zastosowanie węższych podnóżków 
i wygodniejszą jazdę. 

 Wysokowydajny, 3-cylindrowy silnik 
o pojemności 850 cm³ 
XSR900 jest wyposażony w potężny, chłodzony 
cieczą, 3-cylindrowy, 4-suwowy silnik typu 
crossplane, o pojemności 850 cm³. W uzyskiwaniu 
maksymalnych osiągów pomaga także system 
kontroli trakcji, sprzęgło antyhoppingowe
z funkcją docisku, przepustnica YCC-T oraz 
zmienne tryby pracy silnika D-MODE. 

 Klasyczny styl i materiały najwyższej 
jakości 
 Model XSR900 powraca do korzeni dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości metalowych 
materiałów. Stylowe, aluminiowe osłony zbiornika 
paliwa, aluminiowe błotniki i wsporniki oraz 
klasyczny zestaw wskaźników to hołd złożony 
najbardziej rozpoznawalnym motocyklom 
z przeszłości. 
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 Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z ofi cjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej. 

 Układ wydechowy prowadzony 
dołem
 90798-34520-00 

 Układ wydechowy montowany pod 
siedzeniem 
 90798-34510-00 

Uchwyt tablicy rejestracyjnej 
 B90-FLPH1-00-00 

 Niska kierownica 
 B90-261B0-00-00 

 Stylowe siedzenie Ultrasuede® 

 B90-247C0-00-00 

 Akcesoryjna dźwignia hamulca 
 B34-FBRLE-00-00 

 Aluminiowa nakładka na siedzenie 
pasażera
 B90-247F0-41-00 

 Osłona łańcucha 
 B90-FCHPR-00-00 

 Osłona chłodnicy 
 B90-FFLRC-00-00 

 Aluminiowa osłona zbiornika płynu 
hamulcowego 
 B34-FBFLC-10-00 

 Niska szyba 
 B90-F61C0-00-00 

 Sportowa szyba 
 B90-F83J0-00-00 

 Boczne osłony chłodnicy 
 B90-FSCRC-00-00 

 Aluminiowe końcówki kierownicy 
 B90-FHABW-00-00 

 Aluminiowa osłona zębatki 
 BS2-FFSPC-01-00 

 Kierunkowskazy LED 
 YME-H0789-00-10 

 Tylne światło Vintech 
 YME-FYTL1-00-00 

 Korek wlewu oleju wykonany na 
obrabiarce CNC 
 B90-F0ILF-00-00 

 Aluminiowe podnóżki pasażera 
 B90-F2743-00-00 

 Aluminiowy regulator naciągu 
łańcucha 
 B90-FCHAI-00-00 

 Osłony podnóżków pasażera 
 B90-FPFRC-00-00 

 Aluminiowe wsporniki 
podwyższające kierownicę 
 B90-FHBRS-00-00 

 Miękka boczna sakwa Sport 
Heritage 
 B34-FSSBC-00-00 

 Torba na narzędzia Sport Heritage 
 B34-FTBCL-00-00 

 Akcesoria   XSR900 

7



 

 Przyszłość zaczyna
się dziś. 
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 Yamaha XSR700: poważna deklaracja. Motocykl, zaprojektowany z wykorzystaniem 
ponadczasowych wzorców stylistycznych, perfekcyjnie łączy nowoczesną 
technologię z funkcjonalnością i doskonałymi osiągami. Wysoki moment obrotowy 
i zapewniająca doskonałą zwrotność rama zadowolą każdego motocyklistę, który 
chce cieszyć się jazdą.

Nowoczesny, 2-cylindrowy silnik rzędowy o pojemności 689 cm³ został 
zaprojektowany z wykorzystaniem technologii crossplane, która zapewnia liniową 
charakterystykę momentu obrotowego, gwarantującą doskonałe przyspieszenie. 
Stylizowany na klasyka model XSR700 został wyposażony w zwartą i lekką ramę, 
która zapewnia wyjątkową zwrotność i łatwość prowadzenia.

Yamaha XSR700 wykorzystuje najlepsze wzorce stylistyczne, łącząc klasyczny 
design z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. 

 Klasyczny styl i podzespoły najwyższej 
jakości 
 Obszyte skórą siedzenie i łatwa do modyfi kacji 
rama pomocnicza, aluminiowy zbiornik paliwa, 
refl ektor i tylne światło o klasycznej stylistyce 
– Yamaha XSR700 to hołd złożony kultowym 
motocyklom z przeszłości. Efektowna siatkowa 
osłona, krótki tłumik i aluminiowe elementy 
wysokiej jakości, takie jak wspornik przedniego 
błotnika czy osłona chłodnicy, podkreślają 
zjawiskowy wygląd motocykla. 

 Zaprojektowany pod kątem maksymalnej 
satysfakcji z jazdy 
 Pierwszy motocykl zaprojektowany zgodnie 
z fi lozofi ą Faster Sons zachwyca ponadczasową, 
klasyczną stylistyką i doskonałymi właściwościami 
jezdnymi. Wymiary podwozia i rozkład mas 
zostały starannie zaprojektowane, aby zwiększyć 
do maksimum wrażenia podczas przyspieszania 
i zapewnić idealne wyczucie maszyny. 

 Lekka i smukła rama rurowa 
 Łatwość prowadzenia i doskonała zwrotność 
nowej Yamahy XSR700 to zasługa lekkiej, smukłej, 
stalowej ramy grzbietowej, która wykorzystuje 
silnik o pojemności 689 cm³ jako element 
konstrukcji nośnej. W połączeniu z małym 
rozstawem osi i miękkim zawieszeniem, sztywna 
i lekka konstrukcja gwarantuje świetne wyczucie 
i zachęca do aktywnej jazdy.

 Doskonały, rzędowy, 2-cylindrowy silnik 
o pojemności 689 cm³ 
 Elementem, który nadaje niepowtarzalny 
charakter nowemu modelowi XSR700 jest 
2-cylindrowy silnik rzędowy o pojemności 
689 cm³, który wykorzystuje technologię 
crossplane opatentowaną przez Yamahę. Dzięki 
asymetrycznemu schematowi zapłonu, silnik 
o wykorbieniu 270 stopni zapewnia bardzo dobre 
przyspieszenie i przewidywalną trakcję. Liniowa 
charakterystyka przyrostu momentu obrotowego 
gwarantuje bezkonkurencyjną elastyczność 
jednostki napędowej. 
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 Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z ofi cjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej. 

Układ wydechowy z tytanowym 
tłumikiem 
 90798-33450-00 

 Układ wydechowy montowany pod 
siedzeniem 
 90798-33452-00 

 Akcesoryjna dźwignia sprzęgła 
 B34-FCLLE-00-00 

 Akcesoryjna dźwignia hamulca 
 B34-FBRLE-00-00 

 Osłony widelca 
 B34-F31K0-00-00 

 Aluminiowa osłona zębatki 
 B34-FSPRC-00-00 

 Osłona łańcucha 
 B34-FCHPR-00-00 

 Miękka boczna sakwa Sport 
Heritage 
 B34-FSSBC-00-00 

 Sakwa na zbiornik paliwa Sport 
Heritage 
 B34-FSMTB-00-00 

 Siatkowe osłony 
 B34-F17U0-00-00 

 Boczne nakładki na zbiornik paliwa 
 B34-F41D0-00-00 

 Płaskie siedzenie 
 B34-F4730-M1-00 

 Torba na narzędzia Sport Heritage 
 B34-FTBCL-00-00 

 Tylny bagażnik 
 B34-F48D0-00-00 

 Osłony boczne 
 B34-F17B0-00-00 

 Pojedyncze siedzenie 
 B34-F4710-00-00 

 Przednie pole numerowe 
 B34-F3485-00-00 

 Niska szyba 
 B34-F83J0-00-00 

 Osłony dłoni 
 B34-F85F0-00-00 

 Boczne osłony chłodnicy 
 B34-FRDSC-00-00 

 Osłona chłodnicy 
 B34-FFLRC-00-00 

Zaślepki ramy 
 B34-FEBCV-00-00 

 Zestaw aluminiowych podnóżków 
i dźwigni.
 B34-FRESE-00-00 

 Aluminiowa pokrywa zbiornika 
płynu hamulcowego 
 B34-FBFLC-10-00 

  Akcesoria  XSR700 
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 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi. 

 

 Dane techniczne 
 XSR900 XSR700 

Silnik   
Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 3-cylindrowy, DOHC Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 2-cylindrowy, DOHC 

Pojemność 847 cm³ 689 cm³ 

Średnica x skok tłoka 78,0 mm x 59,1 mm 80,0 mm x 68,6 mm 

Stopień sprężania 11,5 : 1 11,5 : 1 

Moc maksymalna 84,6 kW (115 KM) przy 10 000 obr./min 55 kW (74,8 KM) przy 9 000 obr./min 

Maksymalny moment obrotowy 87,5 Nm (8,9kg-m) przy 8 500 obr./min 68,0 Nm (6,9kg-m) przy 6 500 obr./min 

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa 

Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe 

Układ zapłonu TCI TCI 

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny 

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa 

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch 

Spalanie 5,2 l/100 km 4,3 l/100 km 

Emisja CO2 120 g/km 100 g/km 

Podwozie   
Rama Aluminiowa, grzbietowa Stalowa, rurowa

Kąt wyprzedzania główki ramy 25º 24º 

Wyprzedzenie 103mm 90mm 

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy 

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz

Skok przedniego zawieszenia 137 mm 130 mm 

Skok tylnego zawieszenia 130 mm 130 mm 

Hamulec przedni Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 298 mm Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 282 mm 

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm 

Opona przednia 120/70ZR17M/C (58W) 120/70 ZR 17M/C(58V) 

Opona tylna 180/55ZR17M/C (73W) 180/55 ZR 17M/C(73V) 

Wymiary   
Długość całkowita 2 075 mm 2 075 mm 

Szerokość całkowita 815 mm 820 mm 

Wysokość całkowita 1 135 mm 1 130 mm 

Wysokość kanapy 830 mm 835 mm 

Rozstaw kół 1 440 mm 1 405 mm 

Minimalny prześwit 135 mm 140 mm 

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) 195 kg 186 kg

Pojemność zbiornika paliwa 14 litrów 14 litrów 

Pojemność zbiornika oleju 3,4 litra 2,7 litra
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 Skorzystaj z aplikacji 
MyGarage i zbuduj 
wymarzony motocykl 
Yamaha 

 MyGarage to najlepszy sposób na stworzenie 
własnej, wymarzonej kolekcji jednośladów 
Yamahy – i to całkowicie bezpłatnie! 
Wystarczy pobrać aplikację, by móc zacząć 
personalizować swoje motocykle. 

W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
i usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy oraz oceniać 
efekt końcowy, oglądając motocykl z dowolnej 
strony w formacie 3D. Kolekcję swoich 
wymarzonych motocykli możesz zapisać 
w wirtualnym garażu, a następnie udostępniać 
je znajomym z całego świata. Każdy wirtualny 
projekt motocykla marzeń możesz też 
przesłać do dealera Yamaha, który przygotuje 
zamówienie.
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Nowa aplikacja MyRide, stworzona przez 
Yamahę i dostępna bezpłatnie dla każdego 
kierowcy, niezależnie od marki posiadanego 
motocykla lub skutera, pozwala na śledzenie 
i przechowywanie szczegółowych informacji 
na temat każdego przejazdu jednośladem. 

Dzięki aplikacji Yamaha MyRide można 
rejestrować wszystkie szczegóły swojej jazdy
– od kąta pochylenia, przez przyspieszenie 
i prędkość, aż po siłę hamowania,
a każda podróż stanie się jeszcze bardziej 
satysfakcjonująca. 

Zapisuj, przechowuj i analizuj własną jazdę, 
ale też wymieniaj się swoimi plikami GPS 
Exchange (GPX)* z innym użytkownikami 
aplikacji MyRide, korzystając z ich tras 
i doświadczenia. 

* GPX to format pliku opracowany w celu dostarczenia danych GPS 
do aplikacji, takich jak nawigatory lub aplikacje korzystające z GPS. 
Może być używany do opisania punktów trasy, szlaków i tras.

15



 

 Yard Built 

 Właściciele motocykli na całym świecie marzą 
o stworzeniu w swoich garażach modeli 
według własnych koncepcji. Staramy się to 
umożliwić, współpracując z uzdolnionymi 
mechanikami i proponując ciekawe pomysły
na transformację współczesnych modeli 
Yamahy w to, co nazywamy specjalnymi 
modelami Yard Built. 

  

XSR700 “Disruptive” zaprojektowany 
przez Barbara Motorcycle, zbudowany 
przez Bad Winners

16



XSR700 “Disruptive” zaprojektowany 
przez Barbara Motorcycle, zbudowany 
przez Bad Winners
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XSR900 “XR9 Carbona” stworzony 
przez  Bottpower
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XSR900 “XR9 Carbona” stworzony 
przez  Bottpower
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Poznaj ofertę YOU

YOU to kompleksowe usługi klasy premium, 
które ułatwiają zakup motocykla lub skutera 
Yamaha i utrzymanie go w idealnym stanie. 
Staramy się, aby każdy kontakt klienta 
z produktami Yamaha przynosił maksimum 
satysfakcji – zarówno samo nabycie sprzętu, jak 
i jego późniejsze posiadanie i obsługa. 

Zapoznaj się ofertą usług YOU, a przekonasz się, 
że połączy Cię z nami znacznie więcej niż tylko 
fakt zakupu motocykla. Zadbamy o to, aby nasze 
relacje były długotrwałe i niezwykle pozytywne.

Ubezpieczenie Yamaha Motor 

Usługi ubezpieczeniowe Yamaha Motor 
zostały opracowane specjalnie na potrzeby 
posiadaczy maszyn marki Yamaha, aby 
uprościć proces ich ubezpieczania.

Oferta wysokiej jakości produktów 
ubezpieczeniowych pokrywa wszystkie 
aspekty posiadania motocykla Yamahy 
i gwarantuje wysoki poziom ochrony przy 
zachowaniu konkurencyjnych stawek. 
Zapewnia to spokój ducha i czyni jazdę 
jeszcze przyjemniejszą. 

Gwarancja Yamaha Motor Factory 

Dokonując zakupu nowej Yamahy, 
otrzymujesz najwyższą jakość i niezawodność, 
które są u nas standardem. Dodatkowo 
zyskujesz całkowitą pewność, że w przypadku 
wystąpienia mało prawdopodobnej 
i nieoczekiwanej usterki, pełna gwarancja 
Yamaha Motor Factory pokryje wszystkie 
koszty części i robocizny.

Oferta Yamaha Motor Finance 

Yamaha oferuje szeroki wybór usług 
fi nansowych, które jeszcze bardziej ułatwiają 
zakup naszych motocykli. Usługi Yamaha 
Motor Finance mogą być indywidualnie 
konfi gurowane, dzięki czemu z łatwością 
dopasujesz je do swoich potrzeb i stylu życia. 
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 Zdecyduj mądrze. Wybierz 
oryginalne produkty. 

 Aby uzyskać optymalne osiągi 
i długoterminową niezawodność, zalecamy 
stosowanie oryginalnych części Yamaha. 
Wysokiej jakości części zamienne spełniają 
surowe normy bezpieczeństwa, idealnie 
pasują i cechują się fabryczną trwałością,
co gwarantuje bezstresową eksploatację.

Serwisowanie pojazdów w autoryzowanym 
serwisie Yamahy gwarantuje wykonanie 
wszystkich czynności przez wykwalifi kowany 
personel z użyciem oryginalnych części 
i produktów Yamalube.

Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych 
szkoleniach organizowanych przez Yamaha 
Technical Academy, które zapewniają im 
wiedzę i doświadczenie na wysokim poziomie. 
Daje to gwarancję utrzymania Twojej Yamahy 
w fabrycznym stanie technicznym.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zwróć 
się do lokalnego dealera Yamahy lub odwiedź 
naszą stronę internetową. 



 

Płynny komponent silnika

Yamaha docenia to, że klienci są dumni 
z posiadanych pojazdów. W uznaniu ich 
lojalności opracowała asortyment produktów 
Yamalube do smarowania i pielęgnacji 
jednośladów. 

Według inżynierów Yamahy olej to płynny 
element silnika, który stanowi jedną z jego 
najważniejszych części. Wybór produktów 
Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Używając wyłącznie środków smarnych 
i konserwacyjnych Yamalube, możesz mieć 
pewność, że silnik uzyska najwyższe osiągi 
i będzie tak wytrzymały i niezawodny, jak 
tego oczekujesz od Yamahy. W ofercie 
marki znajduje się również linia kosmetyków 
motocyklowych, które umożliwiają utrzymanie 
posiadanego jednośladu w nienagannym 
stanie. Informacje o zalecanych produktach 
Yamalube dla swojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej: www.yamaha-motor.pl.

Nigdy nie pij oleju silnikowego.
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 www.yamaha-motor.pl 

 Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca 
jazdę bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone 

w niniejszej broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych 
warunkach. Specyfi kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego 
zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być 
modyfi kowane w zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne 

u autoryzowanych dealerów Yamahy. 

 Obserwuj nas na: 

 Dealer 
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