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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. 

Wolność i kreatywność, jaką oferują 
modele XSR, można dostrzec w wielu 
wyjątkowych i pięknych projektach Yard 
Built, które pojawiły się na rozwijającej 
się scenie pojazdów na indywidualne 
zamówienie w ciągu ostatnich 7 lat. Ich 
wzornictwo inspiruje nie tylko innych 
motocyklistów, lecz również Yamahę.
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Legenda powraca
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XSR900 świetnie sobie radzi w każdych 
warunkach. Zarówno na sielskich krętych 
drogach, jak i długich prostych odcinkach 
czuje się jak ryba w wodzie. Na pokładzie 
ma najnowocześniejszy pakiet systemów 
elektronicznych, które zapewniają kierowcy 
maksymalną kontrolę w każdej sytuacji. 
Sportowy system zmiany biegów bez użycia 
sprzęgła (quickshifter) oraz wygodny tempomat 
pozwalają bez obaw jechać w każde miejsce tą 
mocarną, 3-cylindrową maszyną.

Nie daj się zwieść ponadczasowemu wyglądowi 
XSR900, ponieważ pod skórą tego klasycznego, 
sportowego motocykla przywodzącą na myśl 
lata 80. ubiegłego wieku kryją się poważne, 
nowoczesne technologie. Jest tam nie tylko 
płynnie pracujący silnik CP3 o pojemności 
890 cm³ i wysokim momencie obrotowym, 
spełniający normę emisji spalin Euro 5, ale 
również lekka rama Deltabox, radialna pompa 
hamulcowa Brembo, lekkie, kute obręcze oraz 
w pełni regulowane zawieszenie.

Stojąc na szczycie rodziny Sport Heritage, 
XSR900 jest najznamienitszym ucieleśnieniem 
filozofii Faster Sons. Czerpiąc wzorce 
konstrukcyjne z najbardziej legendarnych 
maszyn Yamahy, ten wyczynowy motocykl 
stanowi wspaniały owoc dziesięcioleci 
intensywnych prac badawczo-rozwojowych.
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Konstrukcja nawiązująca do historycznych 
motocykli wyścigowych Yamahy
Oszczędne, przemyślane wzornictwo modelu 
XSR900 stanowi unikatową mieszankę 
ponadczasowej, sportowej stylistyki oraz 
nawiązań do legendarnych motocykli 
wyścigowych Yamahy z ramą Deltabox z lat 80. 
ubiegłego wieku. Detale takie jak szczelina między 
siedzeniem w stylu café racer a zbiornikiem 
paliwa inspirowanym motocyklami wyścigowymi, 
minimalistyczne boczne panele i schowane tylne 
oświetlenie podkreślają status maszyny jako 
topowego przedstawiciela rodziny Faster Son.

Pełne oświetlenie LED 
z charakterystycznym wzorem XSR
XSR900 ma taką samą charakterystyczną, przednią 
lampę, jak stosowana we wszystkich motocyklach 
Yamahy z rodziny Sport Heritage. Teraz 
w klasycznie wyglądającej obudowie zmieszczono 
pełne oświetlenie LED, z dzielonym projektorem 
i półokrągłym światłem pozycyjnym. Ukryte tylne 
światło ma przyciemnione szkło, które nie zaburza 
minimalistycznej i ponadczasowej estetyki 
maszyny, natomiast kierunkowskazy LED mimo 
kompaktowych wymiarów świecą jasno i wyraźnie.

Nieskrępowana, wygodna pozycja podczas 
jazdy
Ergonomia tego wyjątkowego motocykla 
z linii Sport Heritage zapewnia swobodę 
i uniwersalność niezbędne przy różnych stylach 
jazdy – sportowym, miejskim i rekreacyjnym. 
Pozycja na przesuniętym lekko do tyłu siedzisku 
oraz szerokie rozstawienie manetek ułatwiające 
kierowanie, budują wrażenie jazdy roadsterem, 
a swobodna pozycja stóp oraz profilowana 
kanapa, dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Wysokiej jakości detale i najlepsze 
materiały
W modelu XSR900 wszędzie zastosowano 
wysokiej jakości materiały. Wyrafinowane 
detale kokpitu, wiercone zaślepki widelca, kute, 
aluminiowe dźwignie, dwutonowa kolorystyka 
i siedzenie z podwójnymi przeszyciami oraz do-
datkowe elementy inspirowane wyścigami, takie 
jak szybkozwalniające mocowania i składane 
podnóżki pasażera – wygląd i styl tego motocykla 
Sport Heritage klasy premium wzbudzają dumę 
z posiadania tak wyjątkowego produktu.

Nowoczesna interpretacja historycznej 
kolorystyki
XSR900 oddaje hołd przeszłości poprzez 
kolorystykę i grafikę nawiązując do historycznych 
motocykli wyścigowych Yamahy. Opcja Legend 
Blue to nowoczesna interpretacja jednego 
z najsłynniejszych schematów kolorystycznych 
Yamahy, podkreślająca fakt, że osiągi i rozwiązania 
konstrukcyjne z lat 80-tych XX wieku silnie 
przenikają do czasów obecnych, czego świetnym 
dowodem jest chociażby konstrukcja oparta na 
ramie Deltabox.

Zaawansowane, elektroniczne systemy 
sterowania
Podczas jazdy najnowszą XSR900 od razu widać 
zalety jednego z najbardziej zaawansowanych 
pakietów elektronicznego wspomagania 
kierowcy. Sercem układu jest 6-osiowy moduł 
bezwładnościowy oparty na rozwiązaniu znanym 
z maszyny R1. Steruje on działaniem systemu 
kontroli trakcji wykrywającego pochylenie 
motocykla, systemu kontroli uślizgu (SCS) 
i systemu kontroli unoszenia przedniego 
koła (LIFt) w celu maksymalnego zwiększenia 
bezpieczeństwa jazdy w różnych warunkach. Tryby 
można wybierać na kolorowym wyświetlaczu TFT.

Wszechstronny silnik CP3 o pojemności 
889 cm³ i wysokim momencie obrotowym 
spełniający normę emisji spalin Euro 5
Silnik CP3 Yamahy o pojemności 889 cm³ idealnie 
pasuje do sportowego i wszechstronnego 
podwozia opartego na ramie Deltabox 
zastosowanego w modelu XSR900. Ten płynnie 
pracujący i dający się precyzyjnie kontrolować 
rzędowy, 3-cylindrowy silnik osiąga imponujący 
moment obrotowy, który dopasowuje się do 
żądanego stylu jazdy. Odkręć gaz i poczuj zastrzyk 
adrenaliny, albo wrzuć wyższy bieg i delektuj 
się podróżą na niższych obrotach. Specjalnie 
dostrojone brzmienia układów dolotowego 
i wydechowego sprawiają, że każdy wyjazd jest 
akustycznym przeżyciem. Sport lub relaks, wybór 
należy do Ciebie!

Wydajne hamulce i zawieszenie
Nie oszczędzano na wyposażeniu technicznym 
Yamahy XSR900. Jest tu m.in. radialna pompa 
hamulcowa Brembo oraz dwie przednie tarcze 
hamulcowe o średnicy 298 mm, które razem 
zapewniają skuteczne hamowanie i precyzyjną 
kontrolę. W pełni regulowany widelec upside-
down i układ tylnego zawieszenia oparty na 
wahaczu z układem dźwigni łatwo dostroić pod 
kątem własnych preferencji, a nowoczesne, 
superlekkie obręcze kół wykonane w technologii 
spinforged minimalizują masę nieresorowaną, 
co istotnie ułatwia prowadzenie.
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Akcesoria XSR900

Pakiet Racer

Zapoznaj się z dziedzictwem wyścigowym XSR900 i przygotuj 
swój motocykl do sportowej jazdy. Pakiet zapewni Ci świetny, 
melodyjny pomruk wydechu Akrapovič i stylowy wygląd 
kierownicy wyposażonej w czarne dźwignie hamulca i sprzęgła. 
Chroń silnik za pomocą bocznych osłon i zachowaj czysty przód 
motocykla dzięki aluminiowemu błotnikowi. 
Całości dopełni sportowe mocowanie tablicy rejestracyjnej. 

Pakiet Street

Z zestawem Street z łatwością zapewnisz swojemu XSR900 
elegancki wygląd. Pakiet zawiera dodatki premium, które 
zamienią Twój motocykl w miejskiego bohatera. Stylizuj 
przód za pomocą sportowej, wentylowanej owiewki, osłony 
lampy i czarnego błotnika. Popraw niezbędne w zakrętach 
trzymanie za pomocą nakładek bocznych na zbiornik 
paliwa i nadaj lekkości tylnej sekcji dzięki sportowemu 
uchwytowi tablicy rejestracyjnej. 
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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 oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Pełny układ wydechowy Akrapovič
90798-34503-00

Osłona kokpitu
BEA-F83J0-A0-10

Kratka zabezpieczająca reflektor
BEA-84105-00-00

Osłona chłodnicy 
BEA-FRADC-00-00

Aluminiowy błotnik przedni
BEA-F15L0-00-00

Uchwyt GPS
BEA-234A0-10-00

Prawy stelaż pod sakwę
BEA-F84M0-R0-00

Lewy stelaż pod sakwę
BEA-F84M0-L0-00

Miękka sakwa boczna - prawa
BJV-FSSBH-R0-00

Osłony silnika
BEA-211D0-00-00

Sportowy uchwyt tablicy 
rejestracyjnej
BEA-FLPH0-00-00

Miękka sakwa boczna - lewa
BJV-FSSBH-L0-00

Gumowy adapter do montażu 
gniazda USB
BEA-H21K0-00-00

Uchwyt montażowy gniazda USB
BEA-H21D0-00-00

Prawe pole numerowe
BEE-F3485-R0-00

Lewe pole numerowe
BEE-F3485-L0-00

Zestaw aluminiowych podnóżków 
kierowcy
B7N-FRPEG-00-00

Osłona przedniej osi
B7N-FFAXP-00-00

Tank pad
BEA-FTPAD-00-00

Miejski tank bag
YME-FTBAG-CT-02

Sportowy tank bag
YME-FTBAG-SP-02

Osłona tylnej osi
B7N-FRAXP-00-00

Regulowana dźwignia sprzęgła 
B7N-RFFCL-00-00

Regulowana dźwignia hamulca
B7N-RFFBL-00-00

Akcesoria XSR900
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Urodzony do mierzenia 
się z wyzwaniami
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XSR700 to godny następca legendarnych 
poprzedników, który dowodzi swojej wartości 
na drodze. Motywem wiodącym motocykla jest 
jego uniwersalny charakter. Yamaha XSR700 
pozwala kierowcy jeździć dokładnie tak, jak 
sam tego chce. Więc bez problemu radzi sobie 
podczas relaksacyjnej dłuższej wycieczki, jak 
i podczas pokonywania serii ciasnych zakrętów.

To przyjazna maszyna, którą polubią zarówno 
nowicjusze, jak i doświadczeni motocykliści. 
Dwuczęściowa rama, konstrukcja zbiornika 
paliwa i kanapa pozostają kluczowymi 
elementami XSR700, zachowując łatwość 
personalizacji, z której słynie motocykl.

Charakter XSR700 jest definiowany przez 
subtelne połączenie lekkiego i zwinnego 
podwozia oraz żywo reagującego silnika CP2 
o wysokim momencie obrotowym. Tak zwinnym 
motocyklem łatwo się kieruje w każdych 
warunkach. Będziesz mieć mnóstwo frajdy 
zarówno na długich łukach, w ciasnych zakrętach 
oraz na zatłoczonych miejskich ulicach.
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Nowe oświetlenie LED zgodne z kanonem 
rodziny XSR
Model XSR700 wyposażono w klasycznie 
wyglądającą, nowoczesną lampę LED z dzielonym 
projektorem oraz półokrągłym światłem 
pozycyjnym. Okrągła tylna lampa oraz subtelnie 
wyglądające kierunkowskazy również zostały 
wykonane w technologii LED

Silnik CP2 o pojemności 689 cm³ 
i wysokim momencie obrotowym 
spełniający normę emisji spalin Euro 5
Z każdą kolejną generacją model XSR700 
staje się coraz dojrzalszy. Również w tej edycji 
wprowadzono wiele ulepszeń pod względem 
osiągów i bezpieczeństwa. Podobnie jak inne 
modele z silnikami z serii CP2, XSR700 otrzymał 
pełną wigoru jednostkę napędową o pojemności 
689 cm³ spełniającą normę emisji spalin Euro 5. 
Pozwala ona na jeszcze więcej na drodze i daje 
dużo frajdy podczas jazdy.

Unowocześnione detale konstrukcyjne
Czarne kierownica i dźwignie otrzymały 
do kompletu zmodernizowane technicznie 
przełączniki, które teraz są przyjaźniejsze 
w obsłudze. Umożliwiają one kierowcy zdalny 
dostęp do funkcji wyświetlacza LCD o odwróconej 
kolorystyce. Chłodnicę wyposażono w nową 
boczną osłonę, a przesuniętą przednią lampę 
wyposażono w nowe zintegrowane wsporniki, 
które porządkują wygląd przodu.

Zmieniony układ kokpitu ze 
zintegrowanymi wspornikami reflektora
Okrągły wyświetlacz LCD wyposażony 
w nowoczesne funkcje został przesunięty 
bardziej do przodu co ułatwia jego widoczność 
i czytelność. Jego umiejscowienie dopasowano do 
nowej lampy, tak aby motocykl widziany z przodu 
miał smuklejszy wygląd nieco z nieco zadartym 
nosem.

Lekka i smukła, rurowa rama grzbietowa
Łatwość prowadzenia i doskonała zwrotność 
Yamahy XSR700 to zasługa smukłej, lekkiej, 
stalowej ramy grzbietowej uzupełnionej 
dwuczęściową ramą pomocniczą, które razem 
pozwalają na modyfikacje. W połączeniu 
z małym rozstawem osi i łagodnie pracującym 
zawieszeniem sztywna i lekka konstrukcja 
gwarantuje świetne wyczucie i zachęca kierowcę 
do jazdy.

Kolorystyka i grafika inspirowane historią 
Yamahy
Schematy kolorów nawiązują do kultowych 
motocykli z bogatej historii Yamahy. Słynny, 
2-suwowy RD350LC z początku lat 80. XX wieku 
stanowi inspirację dla nowoczesnej interpretacji 
kolorystyki, w której znalazły się wyrazisty 
schemat kolorystyczny Historic White oraz 
bardziej elegancka kombinacja Historic Black.

Bardzo pewne prowadzenie
W celu poprawy właściwości jezdnych XSR700 
otrzymał nowe, większe przednie tarcze 
hamulcowe o średnicy 298 mm, które poprawiają 
wyczucie i skuteczniej zatrzymują maszynę. Z kolei 
zmodyfikowany przedni widelec i opony Michelin 
Road 5 przekazują więcej sygnałów z nawierzchni, 
dając kierowcy większą pewność prowadzenia.

Zaprojektowany pod kątem maksymalnej 
satysfakcji z jazdy
Pierwszy motocykl zaprojektowany zgodnie 
z filozofią Faster Sons zachwyca ponadczasową, 
klasyczną stylistyką i doskonałymi właściwościami 
jezdnymi. Wymiary podwozia i rozkład masy 
zostały starannie zaprojektowane, aby zwiększyć 
do maksimum radość podczas przyspieszania 
i zapewnić idealne wyczucie maszyny.
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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 oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Pełny układ wydechowy Akrapovič
90798-33454-00

Tylne światło Vintech
YME-FYTL1-00-00

Miękka sakwa boczna - lewa
BJV-FSSBH-L0-00

Miękka sakwa boczna - prawa
BJV-FSSBH-R0-00

Lewe pole numerowe
BEE-F3485-L0-00

Prawe pole numerowe
BEE-F3485-R0-00

Gniazdo ładowarki USB
B5U-H6600-00-00

Gumowy adapter do montażu 
gniazda USB
BEA-H21K0-00-00

Aluminiowa osłona zębatki
B34-FSPRC-00-00

Osłony przedniej osi
B34-FFAXC-00-00

Aluminiowe osłony podnóżków 
pasażera
B34-FPFRC-00-00

Osłony dłoni
B34-F85F0-00-00

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

Nakładka na podstawę bocznej 
stopki
B34-FSISI-00-00

Osłony tylnej osi
B34-FRAXC-00-00

Tylny bagażnik
B34-F48D0-00-00

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

Osłony widelca
B34-F31K0-00-00

Uchwyt na kierownicę
YME-FMKIT-00-00

Osłona silnika
B4T-F11D0-00-00

Kratka zabezpieczająca reflektor
BEA-84105-00-00

Torba na tylne siedzenie
YME-REARB-AG-01

Pojedyncze siedzenie
B34-F4710-00-00

Tank pad
BEA-FTPAD-00-00

Akcesoria XSR700 

21



 

Stworzony dla ducha 
wolności
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Modny XSR125 ma wszystko, czego potrzeba, aby szybko dotrzeć do celu. Jego 
ponadczasowy wygląd i przyciągające wzrok kolory wyróżniają go, gdziekolwiek 
się pojawi, a silnik o pojemności 125 cm³ i mocy 15 KM oraz doskonałe właściwości 
jezdne sprawiają, że każda podróż do pracy, do szkoły lub na uczelnię jest o wiele 
przyjemniejsza niż jazda zatłoczoną komunikacją miejską czy stanie samochodem 
w korku.

XSR125 to najnowszy motocykl Yamahy z linii Sport Heritage o wysokiej 
specyfikacji obejmującej światła LED i kokpit LCD, jak w modelach XSR700 i XSR900 
z silnikami o większej pojemności, a także lekką ramę Deltabox i przedni widelec 
typu upide-down, które zapewniają stabilność i komfort podczas jazdy.

Przede wszystkim chcemy, żeby nowy XSR125 stał się częścią wyjątkowej oferty 
Yamahy Faster Sons, która obejmuje także pełny zestaw odzieży i akcesoriów 
odpowiadających różnym charakterom użytkowników. Jest to droga wolności, 
która pozwoli Ci podążać za marzeniami, dobrze się przy tym bawiąc.

Najlepszy w swojej klasie silnik 
o pojemności 125 cm³ spełniający normę 
Euro 5 
Najlepszy w swojej klasie silnik o mocy 15 KM 
- maksymalnej dozwolonej w kategorii A1 i  B 
- jest taki sam jak w modelach MT-125 i R125. 
Zaawansowany system zmiennych faz rozrządu 
(VVA) opracowany przez Yamahę zapewnia 
optymalną moc i moment obrotowy odpowiadające 
za znakomite osiągi i dynamiczne przyspieszenia. 
Silnik jest całkowicie zgodny z normą Euro 5, 
a przy tym niewiele pali.

Stylowe opony z kostkowym bieżnikiem
Na lekkie, 10-ramienne, aluminiowe obręcze kół 
XSR125 założono opony z atrakcyjnym kostkowym 
bieżnikiem zapewniającym dużą przyczepność. 
Opony w rozmiarach 140/70-17 z tyłu i 110/70-17 
z przodu zapewniają poczucie pewności i zwrotność, 
dzięki czemu jest to jeden z lepszych motocykli do 
jazdy po mieście.

Przedni widelec typu upside-down 
o średnicy 37 mm
Widelec typu upside-down o średnicy 37 mm 
zapewnia płynną i pewną jazdę. Oprócz tego 
motocykl jest wyposażony w ramę Deltabox, 
17-calowe koła o rozstawie osi 1330 mm i kanapę 
umiejscowioną na wysokości 815 mm. To wszystko 
sprawia, że XSR125 będzie pasował większości 
motocyklistów.

Czysta i ponadczasowa stylistyka serii 
XSR
Mocno zarysowana linia pozioma nadaje 
motocyklowi XSR125 z segmentu Sport Heritage 
czysty i ponadczasowy charakter inspirowany 
modelami Yamahy XSR700 i XSR900. 
XSR125 jest połączeniem stylu retro, który 
przejawia się w zaokrąglonym zbiorniku paliwa, 
długim i płaskim siedzeniu oraz okrągłych 
światłach, z najnowszą technologią silnika i ramy. 
Ten motocykl składa hołd historii i odważnie 
patrzy w przyszłość.

Wszystkie zdjęcia i filmy z jazdy zostały zrealizowane w dozwolonych miejscach.

Redline

Impact Yellow Tech Black
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Akcesoria XSR125

Pakiet Racer

Pakiet Racer czerpie z dziedzictwa Yamahy i zapewnia 
najwyższą jakość wykończenia Twojego XSR125. W pakiecie 
zaprojektowanym w duchu motocykli typu Caferacer, 
znajdują się owiewka typu racer i uchwyty do jej montażu, 
boczne osłony zbiornika paliwa, aluminiowe osłony boczne 
oraz stylowy uchwyt tablicy rejestracyjnej. 

Pakiet Uliczny

XSR125 w połączeniu z pakietem ulicznym staje się 
doskonałym kompanem, na przykład na dojazdy do pracy.
Pakiet zawiera niską szybę, osłony silnika, panele 
boczne, osłony chłodnicy oraz stylowy uchwyt tablicy 
rejestracyjnej. 
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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 oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Pełny układ wydechowy Akrapovič
90798-34201-00

Stylowy uchwyt tablicy 
rejestracyjnej
BFG-F16E0-00-00

Niska szyba w stylu retro
B1V-F74A8-M2-SM

Zestaw aluminiowych paneli 
bocznych
B1V-SF835-M3-SV

Zestaw osłon chłodnicy 
z wytłaczanego aluminium
B1V-SGUAR-M3-BL

Zestaw paneli bocznych
B1V-SF171-M3-SV

Tank pad
BEA-FTPAD-00-00

Boczne osłony zbiornika paliwa 
w stylu retro z logo YAMAHA
B1V-SFUEL-M4-BL

Prawa osłona silnika
B7D-E5411-M3-SB

Odblaskowa naklejka na obręcz 
- przód
YME-FSGEN-10-01

Owiewka typu racer w stylu retro
B1V-SH414-M2-BL

Wsporniki w stylu retro do 
zamontowania owiewki typu racer
B1V-SSTAY-M1-BL

Lewa osłona silnika
B7D-E5421-M3-SB

Odblaskowa naklejka na obręcz 
- tył
YME-FSGEN-00-01

Torba na tylne siedzenie
YME-REARB-AG-01

Kierunkowskazy tylne LED Plus
YME-FLB2R-10-00

Wiązka przewodowa do 
kierunkowskazów LED
BK6-FCABL-00-00

Aluminiowa nakrętka zaworu 
z wzorem radełkowanym 

90338-W1016-RE

Aluminiowa nakrętka zaworu 
z wzorem spiralnym 

90338-W1018-RE

Kierunkowskazy LED
YME-H0789-00-20

Etui uniwersalne
YME-FUNVC-00-00

Ładowarka YEC-50 
YME-YEC50-EU-20

Akcesoria XSR125

25



  

26



 

27



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

 

Dane techniczne
XSR900 XSR700 XSR125

Silnik
Typ silnika CP3, 3-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC CP2, 2-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC

Pojemność 890 cm³ 689 cm³ 124 cm³

Średnica x skok tłoka 78,0 mm × 62,1 mm 80,0 mm x 68,6 mm 52,0 x 58,6 mm

Stopień sprężania 11,5 : 1 11,5 : 1 11,2 : 1

Moc maksymalna 87,5 kW (119 KM) przy 10 000 obr./min 54,0 kW (73,4 KM) przy 8750 obr./min 11,0 kW (15 KM) przy 10000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 93,0 Nm przy 7000 obr./min 67,0 Nm przy 6500 obr./min 11,5 Nm przy 8000 obr./min

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zapłonu TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

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

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch

Spalanie b/d 4,3 l/100 km 2,1 L/100 km

Emisja CO2 116 g/km 100 g/km 47 g/km

Podwozie
Rama Aluminiowa, Deltabox Stalowa, rurowa Stalowa, rurowa

Kąt wyprzedzania główki ramy 25° 24°30′ 26°

Wyprzedzenie 108 mm 90 mm 95 mm

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy typu upside-down Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy typu upside-down, Ø 37 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok przedniego zawieszenia 130 mm 130 mm 130 mm

Skok tylnego zawieszenia 137 mm 130 mm 110 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 298 mm Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 298 mm Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą, Ø 267 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny, z pojedynczą tarczą, Ø 220 mm

Opona przednia 120/70 ZR 17 M/C (58W) 120/70 ZR 17 M/C (58W) 110/70 R17

Opona tylna 180/55 ZR 17 M/C (73W) 180/55 ZR 17 M/C (73W) 140/70 R17

Wymiary
Długość całkowita 2 155 mm 2 075 mm 1 960 mm

Szerokość całkowita 860 mm 820 mm 800 mm

Wysokość całkowita 1 155 mm 1 130 mm 1 065 mm

Wysokość kanapy 810 mm 835 mm 815 mm

Rozstaw kół 1 495 mm 1 405 mm 1 330 mm

Minimalny prześwit 140 mm 140 mm 160 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

193 kg 188 kg 140 kg

Pojemność zbiornika paliwa 14 l 14 l 11 l

Pojemność zbiornika oleju 3,5 l 3 l 1,05 l
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.
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Yard Built

Kanon Faster Sons nakazuje, abyśmy jako 
Yamaha budowali nowoczesne maszyny 
nawiązujące duchem do przeszłości, 
stanowiące idealną kanwę dla osób 
szukających możliwości maksymalnej 
personalizacji. 
 
Wolność i kreatywność, jaką oferują modele 
Sport Heritage, można dostrzec w wielu 
wyjątkowych i pięknych projektach Yard Built, 
które pojawiły się na dynamicznie rozwijającej 
się scenie customowej w ciągu ostatnich 7 
lat. Ich wzornictwo inspiruje nie tylko innych 
motocyklistów, lecz również Yamahę.

XSR700 “King Kenny” zbudowany przez Mellow Motorcycles, Niemcy
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XSR125 “Blue Surfer” zbudowany przez Motodiktio 

dla Nikolasa Plytasa, greckiego, profesjonalnego zawodnika sportów wodnych 
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XSR125 “Vita Imperfetta” zbudowany przez Oscara Tasso

dla Alterii, włoskiej piosenkarki i gwiazdy TV
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Kolekcja Faster Sons

T-Shirt Faster Sons 
B21-FS102-G0 

T-Shirt Faster Sons  
B21-FS201-B0 
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Bluza Faster Sons 
B21-FS103-B0
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Get it on

Stwórz swoją kolekcję 
marzeń z bezpłatną 
aplikacją MyGarage

Aplikacja MyGarage to najlepszy sposób na 
zbudowanie wymarzonej kolekcji motocykli 
Yamaha – jest całkowicie bezpłatna i dostępna 
na systemy iOS i Android. Wystarczy pobrać 
aplikację, by móc zacząć personalizować swoje 
motocykle.

W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
lub usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy, a następnie 
obejrzeć pojazd z każdej strony.

Kolekcję swoich wymarzonych jednośladów 
możesz zapisać w wirtualnym garażu, 
a następnie udostępniać je znajomym. 
A gdy już podejmiesz decyzję o zakupie, 
możesz przesłać swój projekt wirtualnego 
motocykla do swojego dealera Yamahy, który 
przygotuje zamówienie.
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Specjalna aplikacja MyRide opracowana przez 
Yamaha na systemy iOS i Android pozwala 
wzbogacić wrażenia z jazdy wszystkim 
właścicielom motocykli i skuterów niezależnie 
od marki.

W aplikacji Yamaha MyRide kierowca może 
w czasie rzeczywistym śledzić i analizować 
swoje osiągi, takie jak kąt pochylenia, 
przyspieszenie, prędkość oraz siła hamowania, 
co sprawia, że każda podróż jest jeszcze 
bardziej satysfakcjonująca.

Ponadto przejazdy można też udostępniać 
innym użytkownikom MyRide lub w 
mediach społecznościowych, a trasę można 
wyeksportować do pliku w formacie GPX. 
To pozwala wyszukiwać nowe miejsca, do 
których warto się wybrać, a także łączyć 
się z ogólnoświatową społecznością 
motocyklowych pasjonatów.
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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.
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Yamaha Motor Insurance

Ubezpieczenie Yamaha Motor Insurance, przeznaczone 
dla właścicieli pojazdów Yamahy, upraszcza procedurę 
ich ubezpieczania.

Obejmuje gamę najwyższej jakości produktów, 
zapewniając wsparcie we wszelkich aspektach 
posiadania Yamahy. Gwarantuje wysoki poziom 
ochrony w konkurencyjnych cenach, pozwalając na 
beztroskie czerpanie radości z jazdy.

Ubezpieczenie Yamaha Motor Insurance obejmuje 
wyjątkowy pakiet świadczeń oraz gwarantuje 
najwyższej klasy serwis. *

Yamaha Motor Finance

Yamaha oferuje szereg rozwiązań finansowych, dzięki 
którym jej produkty są jeszcze bardziej dostępne. 
Yamaha Motor Finance to elastyczne rozwiązanie, 
które możesz dopasować do swoich możliwości. *

*Obowiązujące zasady i warunki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z autoryzowanym dealerem Yamaha.
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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 wykwalifikowany 
personel z użyciem oryginalnych części 
i produktów Yamalube.

Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych 
szkoleniach organizowanych przez Yamaha 
Motor 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.
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Płynny komponent silnika

Doceniamy fakt, że klienci są dumni 
z posiadania produktów Yamahy. W uznaniu 
za ich wierność marce, przygotowaliśmy 
gamę produktów Yamalube do smarowania 
i konserwacji naszych maszyn.

Według inżynierów Yamahy, olej będący 
płynnym komponentem silnika, stanowi jeden 
z jego najważniejszych elementów. Wybór 
produktów Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Stosowanie produktów Yamalube daje 
pewność, że silnik będzie pracować 
z maksymalną wydajnością oraz odznaczać 
się poziomem wytrzymałości i niezawodności, 
jakiego kierowcy oczekują od pojazdów 
Yamahy. W ofercie mamy też pełną gamę 
produktów umożliwiających utrzymanie 
pojazdów oraz urządzeń Yamahy w idealnym 
stanie. Informacje o produktach Yamalube 
dedykowanych do Twojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej.

Nigdy nie pij oleju silnikowego.
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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. Specyfikacje i wygląd 
produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj 

informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być modyfikowane w zależności od wymogów oraz 
warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy.

Dealer

www.yamaha-motor.pl Obserwuj nas na:


