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Zrozen k vítězství
V každém jezdci dřímá spalující touha vlastnit motocykl,
který při jízdě vyvolá hřejivý pocit uvnitř. A toto je on!

Společnosti Yamaha a Abarth vytvořily model XSR900
Abarth – lehký a velmi výkonný speciál v retro stylu, jehož
originální design motocyklu café racer odráží ryzího ducha
60. let 20. století.

Lehká karbonová kapotáž a řídítka typu „vlaštovka“
s jednomístným sedlem zajišťují sportovní jízdní polohu.
Díky tříválcovému motoru o objemu 850 ccm s vysokým
točivým momentem a kompletnímu výfuku od firmy
Akrapovič se v tomto prémiovém café raceru snoubí
ultramoderní styl a sportovní výkon.

První sériově vyráběný speciál
typu café racer

Lehká přední kapotáž z uhlíkových
vláken

Závodní řídítka typu „vlaštovka“

Karbonový kryt sedla a přední
blatník

Sportovní koncové světlo a držák
registrační značky

Sportovní jednomístné sedlo se
semišovým potahem a červeným
prošíváním

Titanový výfuk Akrapovič
s nasazovacími tlumiči

Hliníková destička s číslováním
limitované edice

Kapalinou chlazený tříválcový
motor CP3 o objemu 850 ccm

Hliníkové kryty palivové nádrže

Systém kontroly trakce

Asistenční anti-hoppingová spojka
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Faster Sons Jádrem naší filozofie Faster Sons je vytváření
inspirativních nových motocyklů, jako je
XSR900 Abarth. Tento exkluzivní café racer je
poctou ikonickým konstrukcím z historie,
současně vám však nabízí nejmodernější
technologie a úchvatný výkon.

Model XSR900 Abarth, který je plodem
spolupráce dvou velmi respektovaných
výrobců, jejichž vášní jsou závody
a konstrukční řešení, posouvá laťku ve třídě
motocyklů café racer.

Jeho kapotáž z uhlíkových vláken
v nadčasovém stylu budete zkrátka obdivovat.
Nenechte se však zmást jeho retro designem,
protože toto je technicky vysoce vyspělý
sportovní motocykl, který dokáže jezdit velmi
rychle. Můžete být první.
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Lehká karbonová přední kapotáž
XSR900 Abarth je, jak se na opravdový café racer sluší a patří,
opatřen kompaktní a lehkou přední kapotáží vyrobenou
z uhlíkových vláken. Klasický kulatý světlomet a surový povrch
nebarvené karbonové kapotáže podtrhují minimalistický
sportovní vzhled tohoto exkluzivního speciálu „Faster Sons“.

Závodní řídítka typu „vlaštovka“
Motocykl XSR900 Abarth je opatřen speciálními řídítky typu
„vlaštovka“, díky kterým dokážete přenést svou hmotnost níže
a udržet horní část těla mimo hlavní proud vzduchu. Jejich snížený
profil a dělená konstrukce zajišťuje sportovní jízdní polohu s vyšší
mírou ovladatelnosti, takže s tímto exkluzivním motocyklem
doslova splynete.

Karbonový kryt sedla a přední blatník
Díky využití uhlíkových vláken patří motocykl XSR900 Abarth mezi
nejlehčí modely v kategorii café racer. Podobně jako odlehčená
přední kapotáž jsou i přední blatník a kryt jednomístného sedla
vyrobeny z uhlíkových vláken, která zvýrazňují špičkovou kvalitu
provedení a ryzí závodní rodokmen stroje.

Kompaktní zadní světlo
Kompaktní kruhové zadní světlo, které je uloženo v karbonovém krytu
jednomístného sedla, doplňuje celkový styl café racer a zvýrazňuje
sportovní a minimalistický design tohoto lehkého speciálu. K dosažení
úhledné zadní části s plynulými křivkami je osazen speciálně
zkonstruovaný lehký držák registrační značky.

Sportovní jednomístné sedlo se semišovým potahem
Tvar jednomístného sedla doplňuje řídítka typu vlaštovka a zajišťuje
sportovní jízdní polohu, která posouvá těžiště těla blíže k motocyklu,
čímž přispívá k centralizaci hmoty. Sportovní jednomístné sedlo
opatřené až k přední části karbonového krytu velmi kvalitním
prošívaným semišovým potahem zajišťuje pohodlnou jízdu a pevnou
oporu beder.

Kompletní výfuk Akrapovič
Společnost Akrapovič patří mezi přední konstruktéry a výrobce lehkých
a výkonných výfuků. Model XSR900 Abarth je vybaven speciálně
zkonstruovaným systémem 3 v 1 s titanovým sběrným potrubím
a dvěma titanovými nasazovacími tlumiči. Tento unikátní systém má
kromě snížené hmotnosti rovněž skvělý zvuk a přispívá ke zvýšení
výkonu.
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Motor XSR900 Abarth
Typ motoru 3 válec, 4taktní, kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 847 cm³

Vrtání x zdvih 78,0mm x 59,1mm

Kompresní poměr 11,5 : 1

Maximální výkon 84,6 kW  (115PS) @  10 000  rpm

Maximální točivý moment 87,5 Nm  (8,9 kg-m)  @  8 500  rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Řetěz

Fuel consumption 5,2 l/100km

CO2 emission 120 g/km

Podvozek XSR900 Abarth
Rám Diamond

Přední zdvih 137 mm

Úhel sklonu 25º

Stopa 103 mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Zadní zdvih 130 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø 298 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 245 mm

Přední pneumatika 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)

Zadní pneumatika 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Rozměry XSR900 Abarth
Celková délka 2 075 mm

Celková šířka 815 mm

Celková výška 1 135 mm

Výška sedla 830 mm

Rozvor kol 1 440 mm

Minimální světlá výška 135 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 195 kg

Kapacita palivové nádrže 14 L

Kapacita olejové nádrže 3,4 L

Poznámka EU4 compliant

XSR900 Abarth je původní motocykl Yamaha XSR900 vybavený balíčkem příslušenství Genuine Yamaha, který obsahuje karbonovou přední masku, clip-on řídítka,
karbonový kryt sedla, karbonový přední blatník, držák poznávací značky, semišové sedlo a výfukový systém, prodávaný autorizovanými dealery Yamaha. Vždy
používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Na uvedených
snímcích mohou být vyobrazeni profesionální jezdci, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách nebo na uzavřeném okruhu. Stroj vyobrazený na snímcích může být
vybaven originálním příslušenstvím značky Yamaha nebo příslušenstvím jiné značky, které může být určeno pouze pro použití na uzavřeném okruhu. Veškeré
informace jsou uvedeny za účelem poskytnutí obecných informací. Technické parametry a vzhled produktů a příslušenství značky Yamaha a příslušenství jiných značek
se mohou změnit bez předchozího upozornění. Příslušenství, které nepochází od společnosti Yamaha, je kompletně vyvinuto a vyrobeno respektovanými třetími
stranami. Společnost Yamaha nezaručuje dostupnost vyobrazených produktů a příslušenství na místních trzích. Nabízená řada produktů a příslušenství může být
v některých zemích omezena. Společnost Yamaha má právo ukončit distribuci produktů a příslušenství bez předchozího upozornění. V konkrétních případech se
mohou ceny produktů a příslušenství značky Yamaha lišit podle místních požadavků a podmínek. Na základě těchto informací nelze získat žádná práva. Další
podrobnosti a informace o dostupnosti vám sdělí místní prodejce značky Yamaha.
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Nimbus Grey

Kvalita značky Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství pro váš

výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně svých servisních

požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.

Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš sortiment výrobků

Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní řadu špičkových maziv, která jsou

mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak, aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.

Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního vybavení

navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také široký sortiment oblečení pro

volný čas. Více informací naleznete na adrese

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o

Yamaha XSR900 Abarth na Vašem mobilu
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