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FASTER
Inšpirované minulosťou značky Yamaha, určené pre budúcnosť

Modely radu Yamaha Sport Heritage čerpajú 
z nadčasových dizajnových prvkov, vzdávajú 
hold starším ikonickým modelom značky 
Yamaha a ponúkajú jedinečný zážitok z 
jazdy i hrdosť na vlastníctvo tejto značky, 
a to aj vďaka jedinečným a majstrovsky 
vyhotoveným komponentom.  
 
Trojvalec XSR900 je k dispozícii v nových 
farebných variantoch pripomínajúcich 
minulosť, vrátane farby „80 Black“ podľa 
klasickej schémy farieb značky Yamaha z 80. 

rokov 20. storočia, a spája retro štýlovosť 
so vzrušujúcim výkonom a modernou 
technológiou.

Kompaktný, ľahký a obratný model XSR700 
je poháňaný motorom CP2 s vysokým 
krútiacim momentom s objemom 689 
cm³, ktorý dosahuje vynikajúce zrýchlenie 
pri všetkých rýchlostiach. Model XSR700 
XTribute je vďaka svojim ikonickým farbám 
a robustnému terénnemu štýlu poctou 

legendárnemu terénnemu motocyklu XT, 
ktorý inšpiroval prvé podujatia Rally Raid.

Sloboda a kreativita, ktorú modely 
XSR ponúkajú, sa prejavuje v mnohých 
jedinečných a krásnych projektoch Yard 
Built, ktoré za posledných 7 rokov vznikli na 
rozširujúcej sa scéne úprav týchto strojov. 
Z hľadiska dizajnu inšpirujú totiž nielen 
ostatných jazdcov, ale výraznou mierou aj 
spoločnosť Yamaha.



 

Znovuzrodenie legendy.



 Model XSR900 si drží stopu na všetkých trasách, 
či už ide po zasnených kľukatých cestách, alebo 
po otvorených rovinatých úsekoch – všade sa 
cíti ako doma. Je vybavený tou najmodernejšou 
súpravou elektroniky, ktorá poskytuje každému 
jazdcovi v každej situácii tú najvyššiu úroveň 
ovládateľnosti. A vďaka športovému rýchlemu 
radeniu Quick Shifter a pohodlnému tempomatu 
môžete s týmto výkonným trojvalcovým strojom 
jazdiť, ako sa vám páči.

Nenechajte sa zmiasť nadčasovým vzhľadom 
modelu XSR900, pretože pod maskou 
športového motocykla z 80. rokov sa ukrývajú 
výkonné technológie. Nielenže je vybavený 
motorom EU5 CP3 s objemom 890 cm3 s 
vysokým krútiacim momentom a plynulým 
chodom, ale aj ľahkým podvozkom v štýle rámu 
Deltabox, radiálnym hlavným brzdovým valcom 
Brembo, ľahkými kovanými kolesami SpinForged 
a plne nastaviteľným odpružením.

Ako vládca radu Sport Heritage je model 
XSR900 dokonalým praktickým vyjadrením 
fi lozofi e Faster Sons. Tento vysokovýkonný 
motocykel, ktorého dizajn sa inšpiruje 
niektorými legendárnymi historickými strojmi 
spoločnosti Yamaha, je živým dôkazom desaťročí 
intenzívneho výskumu a vývoja. 
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Dizajn ovplyvnený historickými 
pretekárskymi motocyklami
Čistý a účelný dizajn modelu XSR900 ponúka 
jedinečnú kombináciu nadčasového športového 
štýlu s odkazmi na legendárne pretekárske 
motocykle s rámom Deltabox z 80. rokov. Detaily, 
ako je medzera medzi vystúpeným sedadlom 
v štýle café a palivovou nádržou inšpirovanou 
pretekárskymi strojmi, rovnako ako minimalistické 
bočné panely a skryté zadné osvetlenie, 
podčiarkujú jeho pozíciu špičkového zástupcu 
strojov Faster Sons.

Charakteristické plné LED osvetlenie 
radu XSR
Model XSR900 stále využíva typický okrúhly 
svetlomet, ktorý je charakteristický pre všetky 
motocykle Yamaha Sport Heritage. Teraz je 
vybavený plným LED osvetlením s rozdeleným 
projektorom a polguľovým obrysovým svetlom. 
Skryté zadné svetlo má dymový vzhľad, ktorý 
umocňuje čistý a nadčasový štýl motocykla. 
Celú zostavu osvetlenia dokresľujú kompaktné a 
zreteľné LED smerové svetlá.

Flexibilná a uvoľnená jazdná poloha
Zistíte, že ergonómia tohto vynikajúceho 
športového motocykla vám poskytne všetku 
flexibilitu a všestrannosť, ktorú potrebujete pri 
rôznych štýloch športovej, mestskej aj uvoľnenej 
jazdy. Mierne dozadu posunutá jazdná poloha 
so širokými ovládateľnými riadidlami dodáva 
pocit čistého roadstera – a uvoľnená poloha nôh 
a sedadlo so zadným výstupkom (vďaka čomu 
nesedíte na ňom, ale v ňom) poskytujú pohodlný a 
bezpečný pocit z jazdy.

Vysokokvalitné detaily a prvotriedne 
materiály
Celý model XSR900 je vybavený materiálmi 
vysokej kvality. Od vynikajúcich detailov kokpitu, 
vŕtaných krytov vidlice a kovaných hliníkových 
stupačiek až po dvojfarebné a dvojito prešívané 
sedadlo, rovnako ako detaily inšpirované 
pretekármi, akými sú rýchloupínacie spony a 
sklopné stupačky pre spolujazdca. Vzhľad a 
dojem z tohto prémiového športového motocykla 
vzbudzuje v jeho vlastníkoch trvalý pocit hrdosti.

Moderné poňatie historického farebného 
prevedenia
Model XSR900 vzdáva hold minulosti 
prostredníctvom farieb a grafických prvkov 
odkazujúcich na historické pretekárske motocykle 
značky Yamaha. Verzia Legend Blue je modernou 
interpretáciou jedného z najslávnejších 
pretekárskych farebných prevedení od 
spoločnosti Yamaha. Podčiarkuje skutočnosť, že 
výkonnostné a dizajnové prístupy z éry 80. rokov 
majú stále silný vplyv na súčasnosť – šasi Deltabox 
je toho jasným dôkazom.

Všestranný motor EU5 CP3 s objemom 
889 cm3 s vysokým krútiacim momentom
Motor Yamaha CP3 s objemom 889 cm3 dokonale 
ladí so športovým a všestranným rámom Deltabox 
modelu XSR900. Tento kultivovaný a citlivý radový 
trojvalec, ktorý sa vyznačuje vysokým lineárnym 
krútiacim momentom, je pripravený poskytnúť 
vám štýl jazdy, na ktorý máte práve chuť. Pridajte 
plyn, aby ste dosiahli vzrušujúci adrenalínový 
výkon, alebo ho nechajte bežať na nižších 
otáčkach vo vyššom prevodovom stupni, keď 
chcete relaxovať. A vďaka špeciálne vyladenému 
zvuku nasávania vzduchu a výfuku prináša každá 
jazda skutočný zvukový zážitok. Choďte naplno 
alebo relaxujte, záleží len na vás!

Dômyselné elektronické ovládacie prvky
Pri jazde na najnovšom modeli XSR900 si môžete 
vyskúšať výhody, ktoré jazdcovi prináša jeden 
z najpokročilejších systémov elektronického 
riadenia. Srdce tohto systému tvorí šesťosová 
inerciálna meracia jednotka inšpirovaná modelom 
R1, ktorá ovláda systém kontroly trakcie 
zohľadňujúci náklon, protišmykový systém (SCS) a 
systém kontroly zdvíhania predného kolesa (LIF) 
s cieľom zaistiť bezpečnú jazdu v najrôznejších 
podmienkach. Režimy možno vyberať a ovládať 
pomocou plne farebného TFT displeja s prístrojmi.

Vysokoúčinné brzdy a odpruženie
V technickej špecifikácii modelu XSR900, ktorá 
zahŕňa radiálny hlavný brzdový valec Brembo 
a dvojité predné brzdové kotúče s priemerom 
298 mm, nedošlo k žiadnym kompromisom, 
preto sa môžete spoľahnúť na vysokú úroveň 
brzdného výkonu a presnú ovládateľnosť. Plne 
nastaviteľnú obrátenú vidlicu a zadné odpruženie 
s prepákovaním možno ľahko nastaviť podľa vašich 
potrieb. Najnovšie superľahké kolesá SpinForged 
značky Yamaha minimalizujú neodpruženú 
hmotnosť a zaisťujú citlivé ovládanie.
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XSR900 Doplnky

Balík Racer Pack – XSR900

Vydajte sa na cestu pretekárskou históriou so strojom 
XSR900 a pripravte ho na poriadnu športovú jazdu. 
Vďaka balíku Racer Pack si budete vychutnávať nádherne 
melodický zvuk, ktorý vydáva výfukový systém Akrapovič. 
Kompletne čierne brzdové a spojkové páčky zaistia štýl 
riadidiel. Poskytnite motoru ochranu pomocou prakticky 
navrhnutých bočných chráničov a vylaďte prednú a zadnú 
časť hliníkovým predným blatníkom a super športovým 
držiakomtabuľky evidenčného čísla. Dokonalý balík 
s ktorým vyniknete. 

Balík Street Pack – XSR900

Štýlový balík Street Pack sa rýchlo postará o dokonale 
elegantný vzhľad vášho stroja XSR900. Balík zaručí 
prvotriednu povrchovú úpravu, s ktorou sa váš motocykel 
XSR stane skutočnou hviezdou v meste. Zaistite si skvelý 
štýl prednej časti športovým odvetrávaným priezorom 
kokpitu, chráničom svetlometov a čiernym hliníkovým 
predným blatníkom. Zaistite si pevnejšie zovretie 
nádrže pomocou kolenných protišmykových nálepiek a 
vychutnajte si tiahle zákruty a dokonalé jazdné vlastnosti. 
Zadnú časť motocykla zase doplňte držiakom tabuľky 
evidenčného čísla, ktorý sa postará o športovejší vzhľad. 



 

Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Kompletný výfukový systém 
Akrapovič XSR900
90798-34503-00

Nízky plexi štít
BEA-F83J0-A0-10

Mriežka svetlometu XSR
BEA-84105-00-00

Kryt chladiča XSR
BEA-FRADC-00-00

Hliníkový predný blatník
BEA-F15L0-00-00

Držiak na GPS
BEA-234A0-10-00

Pravý nosič mäkkých tašiek
BEA-F84M0-R0-00

Ľavý nosič mäkkých tašiek
BEA-F84M0-L0-00

Mäkká bočná taška XSR na pravú 
stranu
BJV-FSSBH-R0-00

Súprava chráničov motora
BEA-211D0-00-00

Športový držiak tabuľky EČV 
BEA-FLPH0-00-00

Mäkká bočná taška XSR na ľavú 
stranu
BJV-FSSBH-L0-00

Gumená krytka USB adaptéra
BEA-H21K0-00-00

Montážny držiak USB pre model 
XSR900
BEA-H21D0-00-00

Tabuľka s číslom XSR na pravú 
stranu
BEE-F3485-R0-00

Tabuľka s číslom XSR na ľavú 
stranu
BEE-F3485-L0-00

Frézované stupačky pre jazdca
B7N-FRPEG-00-00

Chránič do osky predného kolesa
B7N-FFAXP-00-00

Chránič nádrže v štýle XSR
BEA-FTPAD-00-00

Tankvak Urban
YME-FTBAG-CT-02

Tankvak Sport
YME-FTBAG-SP-02

Chránič do osky zadného kolesa
B7N-FRAXP-00-00

Čierna spojková páčka
B7N-RFFCL-00-00

Čierna brzdová páčka
B7N-RFFBL-00-00

XSR900 Doplnky



 



 



 

Zajazdite si na 
legendárnom stroji.



 Okrem jasných dizajnových odkazov z modelu 
XT500 v XSR700 XTribute majú obidva 
motocykle niekoľko spoločných dôležitých 
vlastností, vďaka ktorým si ich bez problémov 
obľúbite. Modely XT500 aj XTribute ponúkajú 
pomerne jednoduchú konštrukciu, využiteľný 
výkon a všestrannosť. Jednoducho číru a poctivú 
zábavu spojenú s vysokým dôrazom spoločnosti 
Yamaha na kvalitu.

Táto zvláštna kombinácia nadčasového vzhľadu 
a moderných technológií dokonale ilustruje 
pravého ducha fi lozofi e Faster Sons. Vďaka 
svojim jedinečným parametrom dáva model 
XSR700 XTribute celej novej generácii jazdcov 
možnosť vzdať hold minulosti a zároveň využívať 
moderné technológie a vychutnávať si jazdu 
naplno.

Medzi špeciálne vybavenie modelu XSR700 
XTribute patria ploché sedadlo a robustné 
stupačky v štýle modelu XT spolu s terénnymi 
riadidlami a vidlicovými manžetami, ktoré 
dopĺňajú nadčasový dizajn v štýle scramblera. 
Vďaka radovému 2-valcovému motoru 
s objemom 689 cm3 a ľahkému rámu poskytuje 
model XSR700 XTribute výkon a technológiu, 
ktoré vás ohromia. 
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Nové LED osvetlenie modelov radu XSR
Model XSR700 XTribute je vybavený okrúhlymi 
LED svetlometmi s deleným projektorom a 
polkruhovým obrysovým svetlom inšpirovaným 
historickými modelmi. Zadné LED svetlo má 
klasický okrúhly tvar a kompaktné LED smerovky 
sú decentnejšie tvarované a zároveň zaisťujú 
vynikajúcu viditeľnosť.

Motor CP2 s objemom 689 cm3 a vysokým 
krútiacim momentom spĺňajúci normu 
EU5
S rastúcou vyspelosťou modelu XSR700 XTribute 
došlo k niekoľkým vylepšeniam z hľadiska 
výkonu a bezpečnosti. Rovnako ako jeho bratia 
s motorom CP2 je aj model XSR700 vybavený 
plnokrvným motorom s objemom 689 cm3, 
ktorý spĺňa požiadavky normy EU5. Ešte viac 
zdokonaľuje jazdné vlastnosti modelu XSR700 
– zachováva si však rovnakú úroveň zábavy s 
všestranne výkonným motorom.

Retro farby a grafické prvky inšpirované 
modelom XT z roku 1981
Jedným z najkultovejších rysov modelu XT500, 
ktorý sa zaslúžil o jeho úspech, ktorý trval viac 
než desaťročie, bol odvážny a zároveň čistý štýl. 
Inšpiroval sa ním aj model XTribute, pretože 
hliníkové kryty nádrže sú vybavené podobnými 
samolepkami. Dizajn inšpirovaný historickými 
prvkami dopĺňajú biele blatníky a preslávené zlaté 
ráfiky.

Prepracované usporiadanie kokpitu s 
invertovaným LCD displejom s prístrojmi
Invertovaný LCD displej s prístrojmi v klasickom 
tvare s modernými prvkami sa nachádza vpredu 
s cieľom zaistiť lepšiu prehľadnosť a viditeľnosť. 
Línie a umiestnenia sú navrhnuté tak, aby ladili 
s úplne novým predným svetlometom a jeho 
držiakmi, čo dáva prednej časti motocykla 
elegantnejší vzhľad.

Ľahký a štíhly rúrkový základný rám
Na zaistenie jednoduchej ovládateľnosti a 
dokonalej obratnosti je model XSR700 XTribute 
vybavený štíhlym, ľahkým oceľovým základným 
rámom, ktorý si možno vďaka dvojdielnemu 
pomocnému rámu ľahko prispôsobiť. V kombinácii 
s kompaktným rázvorom a príjemným systémom 
odpruženia vám tento pevný a ľahký podvozok 
umožňuje zažiť pohodlnú a vzrušujúcu jazdu.

Špeciálne ploché sedadlo v štýle modelu 
XT, manžety vidlice a integrované držiaky 
svetlometov
Pri rešpektovaní dizajnových zásad modelu 
XT500 je XTribute vybavený sedadlom s plochým 
profilom a decentne vyrazeným logom XTribute 
na zadnej strane. Vyznačuje sa skutočným 
vzhľadom krosových motocyklov z 80. rokov a 
zároveň prináša moderné pohodlie. Predná vidlica 
je vybavená čiernymi gumovými manžetami, ktoré 
podčiarkujú celkový dojem zo stroja Scrambler. 
Kompaktný LED svetlomet s integrovanými 
držiakmi dodáva prednej časti stroja čistý vzhľad.

Pneumatiky Pirelli MT 60 RS s terénnym 
dezénom na jazdu po ceste aj po šotoline
Na desaťlúčových zliatinových kolesách 
modelu XSR700 XTribute sú z estetických 
aj praktických dôvodov obuté pneumatiky s 
terénnym dezénom, čo prispieva k výraznejšiemu 
mestskému vzhľadu stroja Scrambler. Pneumatiky 
poskytujú vynikajúcu úroveň priľnavosti a ľahkú 
ovládateľnosť v uliciach aj na poľných cestách.

Terénne riadidlá, rukoväte a robustné 
stupačky
V štýle terénnych motocyklov XT500 je model 
XTribute vybavený kužeľovými riadidlami. Tieto 
riadidlá nielenže dotvárajú správny vzhľad 
mestského stroja Scrambler, ale navyše umožňujú 
jazdcovi pri jazde zaujať pohodlnú a vzpriamenú 
polohu. Širšie riadidlá poskytujú väčší pákový 
efekt a uľahčujú manévrovanie s motocyklom aj 
pri nižších rýchlostiach. Stupačky a rukoväte sú 
navrhnuté tak, aby svojím robustným vzhľadom 
zodpovedali vzhľadu stroja Scrambler.
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Zrodený k výzvam.



 Model XSR700 je skutočným retro strojom, ktorý 
si vydobyl svoje postavenie na ceste. Tlčúcim 
srdcom stroja je jeho všestranný charakter. 
XSR700 je motocykel, na ktorom môžete jazdiť, 
ako sa vám páči.  Zvládne jednoducho všetko – 
od bežného cestovania až po jazdu v zákrutách.

Dostupný motocykel, ktorý poteší začínajúcich 
aj skúsených jazdcov. Medzi základné 
vlastnosti modelu XSR700 patrí dvojdielny 
rám, konštrukcia nádrže a sedadlo umožňujúce 
jednoduché prispôsobenie, ktorými sa 
motocykel preslávil.

Charakter modelu XSR700 určuje vznešená 
kombinácia ľahkého rámu na svižnú jazdu a 
hravého motora CP2 s vysokým krútiacim 
momentom. Tento mimoriadne svižný motocykel 
sa ľahko ovláda v akomkoľvek prostredí – od 
zákrut a kľukatých ciest až po rušnú mestskú 
premávku. V každom prípade s ním zažijete veľa 
zábavy. 
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 Nové LED osvetlenie modelov radu XSR 
 Model XSR700 je vybavený okrúhlymi LED 
svetlometmi s deleným projektorom a 
polkruhovým obrysovým svetlom inšpirovaným 
historickými modelmi. Zadné LED svetlo má 
klasický okrúhly tvar a kompaktné LED smerovky 
sú decentnejšie tvarované a zároveň zaisťujú 
vynikajúcu viditeľnosť. 

 Motor CP2 s objemom 689 cm3 a vysokým 
krútiacim momentom spĺňajúci normu 
EU5 
 S rastúcou vyspelosťou modelu XSR700 došlo 
k niekoľkým vylepšeniam z hľadiska výkonu a 
bezpečnosti. Rovnako ako jeho bratia s motorom 
CP2 je aj model XSR700 vybavený plnokrvným 
motorom s objemom 689 cm3, ktorý spĺňa 
požiadavky normy EU5. Ešte viac zdokonaľuje 
jazdné vlastnosti modelu XSR700 – zachováva 
si však rovnakú úroveň zábavy s všestranne 
výkonným motorom. 

 Vylepšené detaily dizajnu 
 Okrem úplne čiernych rukovätí a páčok prešli 
technickou modernizáciou aj spínače, ktoré 
sa príjemnejšie ovládajú. Umožňujú jazdcovi 
vzdialený prístup k invertovanému LCD displeju. 
Chladič dostal tiež nový bočný kryt a novo 
umiestnené svetlomety majú nové integrované 
držiaky, ktoré zaisťujú čistejší vzhľad. 

 Prepracované usporiadanie kokpitu s 
integrovanými držiakmi svetlometov 
 Invertovaný LCD displej s prístrojmi v klasickom 
tvare s modernými prvkami sa nachádza vpredu 
s cieľom zaistiť lepšiu prehľadnosť a viditeľnosť. 
Línie a umiestnenia sú navrhnuté tak, aby ladili 
s úplne novým predným svetlometom, čo dáva 
prednej časti motocykla elegantnejší vzhľad. 

 Ľahký a štíhly rúrkový základný rám 
 Na zaistenie jednoduchej ovládateľnosti 
a dokonalej obratnosti je model XSR700 
vybavený štíhlym, ľahkým oceľovým základným 
rámom, ktorý si možno vďaka dvojdielnemu 
pomocnému rámu ľahko prispôsobiť. V kombinácii 
s kompaktným rázvorom a príjemným systémom 
odpruženia vám tento pevný a ľahký podvozok 
umožňuje zažiť pohodlnú a vzrušujúcu jazdu. 

 Farebnosť a grafi cké prvky inšpirované 
minulosťou značky Yamaha 
 Farebné prevedenia boli ovplyvnené kultovými 
motocyklami z bohatej histórie spoločnosti 
Yamaha. Slávny dvojtakt RD350LC zo začiatku 
osemdesiatych rokov sa stal inšpiráciou pre 
modernú interpretáciu farebného prevedenia, 
ktorého výsledkom je svieža historická biela a 
elegantnejšia historická čierna kombinácia. 

 Zážitok z jazdy vzbudzujúci sebadôveru 
 Na zlepšenie jazdných vlastností bol model 
XSR700 vybavený novými väčšími 298 mm 
prednými brzdovými kotúčmi, ktoré zlepšujú 
citlivosť a brzdný účinok, upravenou prednou 
vidlicou a pneumatikami Michelin Road 5, ktoré 
poskytujú lepšiu spätnú väzbu od vozovky a 
zvyšujú istotu pri jazde. 

 Vyvinutý pre ideálny pôžitok z jazdy 
 Tento prvý stroj zrodený podľa fi lozofi e Faster 
Sons prináša skutočný retro štýl s náznakmi 
vintage štýlu bez zhoršenia ovládania riadenia. 
Rozmery podvozka a rozloženie hmotnosti boli 
dôsledne navrhnuté tak, aby maximalizovali 
potešenie zo zrýchlenia a aby sa jazdec mohol 
s motocyklom dokonale stotožniť. 
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Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Vysoko namontovaný výfukový 
systém
90798-33454-00

Koncové svetlo Vintech
YME-FYTL1-00-00

Mäkká bočná taška XSR na ľavú 
stranu
BJV-FSSBH-L0-00

Mäkká bočná taška XSR na pravú 
stranu
BJV-FSSBH-R0-00

Tabuľka s číslom XSR na ľavú 
stranu
BEE-F3485-L0-00

Tabuľka s číslom XSR na pravú 
stranu
BEE-F3485-R0-00

Nabíjačka USB
B5U-H6600-00-00

Gumená krytka USB adaptéra
BEA-H21K0-00-00

Frézovaný kryt predného 
reťazového kolesa
B34-FSPRC-00-00

Krytky prednej osky
B34-FFAXC-00-00

Krytky stupačiek spolujazdca
B34-FPFRC-00-00

Kryty rukovätí
B34-F85F0-00-00

Tank Vak Sport Heritage
B34-FSMTB-00-00

Rozšírenie bočného stojanu
B34-FSISI-00-00

Krytky zadnej osky
B34-FRAXC-00-00

Zadný nosič
B34-F48D0-00-00

Nálepky na boky nádrže
B34-F41D0-00-00

Gumené manžety prednej vidlice
B34-F31K0-00-00

Držiak na riadidlá
YME-FMKIT-00-00

Ochranný kryt motora
B4T-F11D0-00-00

Mriežka svetlometu XSR
BEA-84105-00-00

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-01

Sedadlo jazdca
B34-F4710-00-00

Chránič nádrže v štýle XSR
BEA-FTPAD-00-00

XSR700 / XSR700 XTribute Doplnky



 

Zrodený pre slobodného 
ducha.



 Nový módny model XSR125 má všetko, čo potrebujete, aby ste na miesto dorazili 
rýchlejšie. Jeho nadčasový vzhľad a atraktívne farby vyniknú všade, kam sa vydáte, 
a vďaka motoru s objemom 125 cm3 s plným výkonom 11 kW a svižnej odozve 
bude každá cesta do práce alebo do školy oveľa zábavnejšia než cestovanie 
preplnenou hromadnou dopravou.

Je to najnovší motocykel radu Sport Heritage značky Yamaha, ktorý prichádza 
s prémiovou výbavou zahŕňajúcou LED svetlá a prístrojový LCD panel rovnako 
ako modely XSR700 a XSR900 z tried s vyššou kubatúrou – a navyše aj ľahký rám 
Deltabox a prednú vidlicu USD, ktoré zabezpečia istotu a pohodlie počas jazdy.

V prípade nového modelu XSR125 ide predovšetkým o to, že sa stanete súčasťou 
štýlového a jedinečného hnutia Yamaha Faster Sons, ktoré prináša celý balík 
oblečenia a príslušenstva zodpovedajúcich vášmu štýlu. Táto cesta vás s istotou 
zavedie k novým dobrodružstvám, pri ktorých zažijete viac zábavy a slobody.

 Najlepší motor v triede 125 cm3 EU5 
 Najlepší motor v danej triede s výkonom 11 kW 
– čo je maximálny povolený výkon v kategórii 
A1 – je rovnaký ako v prípade modelov MT-125 
a YZF-R125, pričom je vybavený prepracovaným 
systémom variabilného riadenia ventilov (VVA) 
od spoločnosti Yamaha, ktorý zaisťuje optimálny 
výkon a krútiaci moment potrebný na vysoký 
výkon a svižné zrýchlenie. Konštrukcia plne 
kompatibilná s normou EU5 zaisťuje minimálne 
emisie. 

 Štýlové pneumatiky s terénnym vzorom 
 Ľahké desaťlúčové disky zo zliatiny modelu 
XSR125 sú vybavené výborne vyzerajúcimi 
pneumatikami s terénnym vzorom, ktoré 
zaisťujú dostatočnú trakciu. Kombinácia zadnej 
pneumatiky 140/70-17 a prednej pneumatiky 
110/70-17 prináša istotu a predvídateľnosť pri 
jazde, čo z tohto svižného ľahkého stroja robí 
jeden z najlepších spôsobov na jazdu po meste. 

 37 mm predné vidlice USD 
 Predná vidlica USD s priemerom 37 mm a čisto 
čiernou povrchovou úpravou zladenou s farbou 
rámu a kolies, ktorá podčiarkuje skvelý retro štýl, 
vám zaistí plynulú jazdu s istotou. Spolu s rámom 
Deltabox, 17-palcovými kolesami, rázvorom 1 
330 mm a výškou sedadla 815 mm je aj vďaka 
prispôsobiteľnému podvozku model XSR125 
ideálnym strojom pre každého jazdca. 

 Čistý a nadčasový štýl XSR 
 Čistý a nadčasový štýl Faster Sons stroja XSR125 
s výraznou horizontálnou líniou je ovplyvnený 
modelmi Yamaha XSR700 a XSR900 Sport 
Heritage s väčšou kubatúrou. Model XSR125 spája 
retro dizajnové prvky, ako je zaoblená palivová 
nádrž, dlhé ploché sedadlo a kruhové svetlá, s 
tými najmodernejšími technológiami motora a 
podvozka. Vzdáva tak hold minulosti a zároveň 
hľadí do budúcnosti. 

 Všetky akčné zábery boli zachytené v povolenej oblasti. 
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XSR125 Doplnky

Balík Racer Pack – XSR125

Balík Racer Pack v retro štýle vám umožní dokonale si 
prispôsobiť svoj model XSR125. Balík Racer Pack navrhnutý 
v štýle Caferacer obsahuje kapotáž a držiaky, bočné 
nálepky na nádrž, hliníkové bočné kryty a mimoriadne 
štýlový držiak tabuľky s evidenčným číslom. 

Balík Street Pack – XSR125

Dokonalý stroj na dochádzanie do práce v kombinácii s 
dokonalým vybavením na jazdu v meste. Balík Street Pack 
obsahuje plexi štít, chrániče motora, chrániče spodného 
krytu, bočné kryty chladiča v štýle XSR a mimoriadne 
štýlový držiak tabuľky s evidenčným číslom.



 

Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Kompletný výfuk Akrapovič pre 
model XSR125
90798-34201-00

Štýlový držiak EČV
BFG-F16E0-00-00

Plexi štít v retro štýle
B1V-F74A8-M2-SM

Súprava hliníkových bočných 
panelov na spodný kryt
B1V-SF835-M3-SV

Súprava lisovaného hliníkového 
krytu chladiča
B1V-SGUAR-M3-BL

Súprava bočných krytov
B1V-SF171-M3-SV

Chránič nádrže v štýle XSR
BEA-FTPAD-00-00

Bočné ochranné nálepky na 
palivovú nádrž v retro štýle s 
logom YAMAHA
B1V-SFUEL-M4-BL

Pravý chránič motora pre model 
125cc
B7D-E5411-M3-SB

Reflexná nálepka na ráfik na 1 
koleso (predné)
YME-FSGEN-10-01

Pretekárska kapota v retro štýle
B1V-SH414-M2-BL

Držiaky v retro štýle na inštaláciu 
pretekárskej kapoty
B1V-SSTAY-M1-BL

Ľavý chránič motora pre model 
125 cc
B7D-E5421-M3-SB

Reflexná samolepka na ráfik 1 
kolesa
YME-FSGEN-00-01

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-01

LED Flashers Plus Rear 
YME-FLB2R-10-00

Kabeláž na LED smerovky
BK6-FCABL-00-00

Čiapočka ventilu so špirálovým 
vzorom

90338-W1016-RE - Red

Čiapočka ventilu s vrúbkovaným 
vzorom

90338-W1018-RE - Red

LED Flashers
YME-H0789-00-20

Univerzálne puzdro
YME-FUNVC-00-00

YEC-50 Battery Charger EU Spec
YME-YEC50-EU-10

YEC-9 Battery Charger EU Spec
YME-YEC09-EU-20

Kryt svetlometu v retro štýle
b1v-h4144-m2-bl - Black

XSR125 Doplnky



  



 



 

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

 

Technické údaje
XSR900 XSR700 XTribute XSR700

Motor
Typ motora kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, 3valec,

4ventilový 
kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, 2valec,

4ventilový 
kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, 2valec,

4ventilový 

Zdvihový objem 890 cm3 689 cm3 689 cm3

Vŕtanie x zdvih 78,0 × 62,1 mm 80,0 × 68,6 mm 80,0 × 68,6 mm

Kompresný pomer 11.5:1 11.5:1 11.5:1

Maximálny výkon 87,5 kW (119,0 k)/10 000 ot./min 54,0 kW (73,4 k)/8750 ot./min 54,0 kW (73,4 k)/8750 ot./min

Limited power version nie 35kW (46.93 PS) 35kW (46.93 PS)

Maximálny krútiaci moment 93,0 Nm (9,5 kgfm)/7000 ot./min 67,0 Nm (6,8 kgfm)/6500 ot./min 67,0 Nm (6,8 kgfm)/6500 ot./min

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini 

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová 

Systém zapaľovania TCI TCI TCI 

Systém štartovania Elektrický TCI TCI

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná 

Koncový prevod Reťaz Reťaz Reťaz 

Spotreba paliva neuvádza sa neuvádza sa 4,3 l/100 km

CO2 emisie 116 g/km neuvádza sa 100 g/km

Karburátor n/a Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva 

Podvozok
Rám Rám typu Diamant Rám typu Diamant Rám typu Diamant 

Predný zdvih 25º 24°30´ 24°30´

Uhol sklonu 108 mm 90 mm 90 mm

Systém zadného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica

Systém predného odpruženia Kyvná vidlica, kĺbové odpruženie Kyvná vidlica, kĺbové odpruženie Kyvná vidlica, kĺbové odpruženie 

Predná zdvih 130 mm 130 mm 130 mm

Zadný zdvih 137 mm 130 mm 130 mm

Predná brzda Hydraulická s dvojitým kotúčom, Ø 298 mm Hydraulická s dvojitým kotúčom, Ø 298 mm Hydraulická s dvojitým kotúčom, Ø 298 mm 

Zadná brzda Hydraulická kotúčová, Ø 245 mm Hydraulická kotúčová, Ø 245 mm Hydraulická kotúčová, Ø 245 mm 

Predná pneumatika 120/70ZR17M/C (58W), bezdušová 120/70 ZR 17M/C(58W), bezdušová 120/70 ZR 17M/C(58W), bezdušová

Zadná pneumatika 180/55ZR17M/C (73W), bezdušová 180/55 ZR 17M/C(73W), bezdušová 180/55 ZR 17M/C(73W), bezdušová

Rozmery
Celková dĺžka 2155 mm 2075 mm 2075 mm

Celková šírka 860 mm 865 mm 820 mm

Celková výška 1155 mm 1120 mm 1130 mm

Výška sedadla 810 mm 855 mm 835 mm

Rázvor kolies 1495 mm 1405 mm 1405 mm

Minimálna svetlá výška 140 mm 140 mm 140 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 193 kg 190 kg 188 kg

Objem palivovej nádrže 14 l 14 l 14 l

Objem olejovej nádrže 3,50 l 3 l 3 l



  

XSR125

Motor
Typ motora 1valec, 4 taktný, kvapalinou chladený, SOHC

Zdvihový objem 124 cm3

Vŕtanie x zdvih 52,0 x 58,6 mm

Kompresný pomer 11.2 : 1

Maximálny výkon 11,0 kW @ 10 000 ot./min

Limited power version n/a

Maximálny krútiaci moment 11,5 Nm @ 8 000 ot./min

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini

Typ spojky mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania TCI

Systém štartovania Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná

Koncový prevod Reťaz

Spotreba paliva 2.1 L/100 km

CO2 emisie 47 g/km

Karburátor elektronické vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám rám typu diamant

Predný zdvih 26º

Uhol sklonu 95 mm

Systém zadného odpruženia Obrátená teleskopická vidlica, Ø 37 mm

Systém predného odpruženia kyvná vidlica

Predná zdvih 130 mm

Zadný zdvih 110 mm

Predná brzda Hydraulická, jednokotúčová, Ø 267 mm

Zadná brzda Hydraulická, jednokotúčová, Ø 220 mm

Predná pneumatika 110/70-17

Zadná pneumatika 140/70-17

Rozmery
Celková dĺžka 1960 mm

Celková šírka 800 mm

Celková výška 1065 mm

Výška sedadla 815 mm

Rázvor kolies 1330 mm

Minimálna svetlá výška 160 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 140 kg

Objem palivovej nádrže 11 l

Objem olejovej nádrže 1,05 l



 

Yard Built

V súlade s hlavnou myšlienkou značky Faster 
Sons v spoločnosti Yamaha vytvárame 
moderné stroje, ktoré vzdávajú poctu 
minulosti a poskytujú kreatívny priestor 
tým, ktorí si chcú svoje motocykle dokonale 
prispôsobiť. 
 
Voľnosť a kreativita, ktorú modely radu 
Yamaha Sport Heritage ponúkajú, sa prejavuje 
v mnohých jedinečných a krásnych projektoch 
Yard Built, ktoré za posledných 7 rokov vznikli 
na rozširujúcej sa scéne úprav týchto strojov. 
Z hľadiska dizajnu inšpirujú totiž nielen 
ostatných jazdcov, ale výraznou mierou aj 
spoločnosť Yamaha.

XSR700 “King Kenny” by Mellow Motorcycles, Germany



 



  



 

XSR125 “Blue Surfer” postavená firmou Motodiktio 

pre Nykolasa Plytasa, profesionálneho vodáka, Grécko



 

XSR125 “Vita Imperfetta” postavená Oscarom Tassom

pre Alteriu, speváčku a skladateľku, Taliansko



 



  

Kolekcia Faster Sons

Faster Sons Tričko 
B21-FS102-G0 

Faster Sons Tričko 
B21-FS201-B0 



 

Faster Sons Mikina na zips 
B21-FS103-B0



Get it on

 Vytvorte si vysnívanú 
kolekciu pomocou 
bezplatnej aplikácie 
MyGarage 

 Aplikácia MyGarage je najlepší spôsob, ako 
si vytvoriť vysnívanú kolekciu motocyklov 
Yamaha. Je úplne zadarmo a je dostupná pre 
mobily so systémami iOS aj Android. Stiahnite 
si aplikáciu a môžete začať vytvárať svoj 
vlastný stroj Yamaha.

V aplikácii MyGarage môžete pridávať alebo 
odoberať širokú škálu prvkov originálnej 
voliteľnej výbavy a prezerať si motocykel 
z ľubovoľného uhla.

Keď máte svoje vysnívané motocykle hotové, 
môžete ich uložiť a zdieľať s priateľmi. Keď 
sa nakoniec rozhodnete, ktorá verzia je pre 
vás tá pravá, stačí ju jednoducho poslať 
predajcovi Yamaha, ktorý ju dokáže premeniť 
na skutočnosť. 



 

MyRide: Pozdvihnite svoju 
jazdu na novú úroveň!

Aplikácia MyRide, vyvinutá výhradne 
spoločnosťou Yamaha a dostupná zadarmo 
pre mobily so systémami iOS aj Android, 
umožňuje všetkým jazdcom obohatiť svoje 
zážitky z jazdy bez ohľadu na to, akú značku 
motocykla alebo skútra vlastnia.

S aplikáciou Yamaha MyRide môžu jazdci 
v reálnom čase sledovať a analyzovať svoje 
jazdecké zručnosti, ako je uhol náklonu, 
zrýchlenie, rýchlosť, nadmorská výška či 
brzdná sila. Každá jazda tak prinesie ešte viac 
potešenia.

Každú jazdu je možné zdieľať s ostatnými 
používateľmi aplikácie MyRide alebo na 
sociálnych sieťach a trasu je možné exportovať 
aj do súboru formátu GPX. Motocyklisti 
takto môžu nájsť nové trasy a dobrodružstvá, 
ktoré sa oplatí preskúmať, a tiež sa spojiť 
s celosvetovou komunitou vášnivých 
motocyklov.



 





 

Buďte šikovní. Buďte 
inteligentní.

Na zaistenie optimálneho výkonu a dlhodobej 
spoľahlivosti vášho modelu Yamaha 
odporúčame vždy používať originálne diely 
Yamaha. Naše vysokokvalitné náhradné diely 
spĺňajú osvedčené bezpečnostné normy, sú 
dokonale kompatibilné a mimoriadne odolné 
voči opotrebovaniu, vďaka čomu môžete jazdiť 
s pocitom úplnej istoty.

Ak pri servise využijete služby ofi ciálneho 
predajcu značky Yamaha, môžete si byť istí, 
že údržbu vykonajú profesionálni technici 
spoločnosti Yamaha s využitím originálnych 
dielov a produktov Yamalube.

Naši technici sú pravidelne školení v rámci 
programu Yamaha Technical Academy, vďaka 
čomu majú odborné vedomosti a komplexné 
skúsenosti potrebné na udržiavanie vášho 
stroja značky Yamaha v dokonalom stave. 
Podrobnejšie informácie vám poskytne 
miestny predajca značky Yamaha alebo ich 
nájdete na našej webovej lokalite.



  

Kvapalná súčasť motora

V spoločnosti Yamaha máme radosť, že naši 
zákazníci sa považujú za hrdých majiteľov 
našich produktov. Ako odmenu za ich lojalitu 
voči značke sme vyvinuli rad produktov na 
mazanie a údržbu Yamalube.

Naši technici v spoločnosti Yamaha považujú 
olej za kvapalinovú súčasť motora, ktorá je 
najdôležitejšou súčasťou motora Yamaha. Ak 
si vyberiete rad produktov Yamalube, zistíte 
ten skutočný rozdiel.

Tým, že si vyberiete rad Yamalube a budete 
ho neustále používať, si budete môcť byť istí, 
že váš motor bude mať potenciál fungovať 
na plné otáčky a bude poskytovať odolnosť a 
spoľahlivosť, ktoré od každého produktu od 
spoločnosti Yamaha očakávate. Vyrábame 
aj rad produktov na starostlivosť o vzhľad, 
ktoré udržia váš milovaný stroj v špičkovom 
stave. Miestny predajca produktov Yamaha 
vám poradí s výberom najlepšieho produktu 
Yamalube pre váš stroj značky Yamaha. Taktiež 
môžete navštíviť našu webovú lokalitu.
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 Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste jazdili bezpečne, 
s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre zobrazujú profesionálnych jazdcov v 
akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špecifi kácie a vzhľad produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa 

môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie 
získate u predajcov produktov spoločnosti Yamaha. 

 Sledujte nás: 

 Predajca 


