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A kaland a sarok mögött
vár
Ha kalandra indul, az XT660R-ben megbízható társra lel. Ezzel a
masszív motorkerékpárral könnyedén áttérhet a betondzsungelbl
a földútra és az erdei ösvényekre. Az új grafika azt is biztosítja,
hogy sok elismer pillantás kísérje útját.
A 660ccm-es, üzemanyag-befecskendezéses, egyhengeres
motorral ellátott, magas, könny, karcsú XT660R a legdurvább
terepen is megállja a helyét, és túléli a legkomolyabb
megpróbáltatásokat is. A legendás XT-motorcsalád fejlett
leszármazottjaként életreszóló kalandokban ugyanolyan kiválóan
használható, mint a napi munkába járásban.
Ezért akár a városi motorozás során, akár a kontinenst átível
kalandtúrán az XT660R teljesíteni fog.

Valódi városi és off-road képességek
Folyadékhtéses, 4 ütem, 4 szelepes
SOHC motor
Kompakt, gyémánt alakot formáló acél
váz
298 mm-es els féktárcsa
43 mm-es els villa
21 colos els kerék

XT660R
www.yamaha-motor.hu

Egy életreszóló
kaland

Sokan mondják, hogy a kalandozás kora lejárt végül is a világot már bejárták és feltérképezték. De
Te már felfedezted? A Yamaha kalandmotorkerékpárjai olyan utakra viszik a tulajdonost,
amit soha nem felejt el. Ezek a motorok akkor sem
állnak le, amikor eltnik a bitumenút. Ez a valódi
kaland lényege.
A legendás kaland-sport motorjainkat a vezet, a
motor és a sziporkázó horizont együttesének
terveztük.
Yamaha kalandmotorok: a szívós többcélú
motoroktól a radikális enduro modellekig. Indulj el
és fedezd fel a világot! Magadnak.
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Nyers sokoldalúság
Az XT660R meggyz erejével a legkeményebb terepet is uralja a hétvégi
kirándulás során, de a hétköznapi munkába járás során sem hagyja
cserben tulajdonosát. Valódi sokoldalú motorkerékpár terepre és
országútra egyaránt.

Egyenletes teljesítmény, ers motor
Az üzemanyag-befecskendezéses, folyadékhtéses, 660ccm-es, egyhengeres
motor könny, kompakt, és nagy nyomatékot képes leadni. A motor
egyenletes és nagy teljesítményt ad le terepen, erdei úton vagy akár a
betondzsungelben.

Szívós felépítés
A Yamaha XT660R modelljének ez az acélcsbl készült, gyémánt alakot formáló
vázzal ellátott off-road változata igen szívós és masszív. A nagy rugóúttal
rendelkez teleszkópos els villák, a hátsó monocross felfüggesztés és a bütykös
gumik a legbarátságtalanabb terepen is átjuttatják a motort.

Magabiztos kezelhetség
A gyémánt alakot formáló váz, a 43 mm-es villák és a 21 colos els kerék
kombinációja magabiztos kezelhetséget biztosít az országúton és off-road
körülmények között is. A 298 mm-es els és 245 mm-es hátsó féktárcsákkal a
megállás gyerekjáték.

Stílus és er
Gyakorlatias motorkerékpárról van szó, amellyel a legnehezebb terep és a
leghosszabb kalandtúra is kényelmesen élhet át a kiváló vezetési pozíciónak
köszönheten. De a masszív motocross-stílusú megjelenés és magas, felhúzott
kipufogók garantáltan kapnak néhány elismer pillantást a városi utakon is.

Masszív, mégis finom kialakítás
Terepre készült motorkerékpár, de rendelkezik egy sor finomítással is a kényelem
és szórakozás érdekében. Elektromos önindítóval, indításgátlóval, és LCD
mszerfallal van felszerelve.
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Motor
Furat x löket

100,0 mm x 84,0 mm

Gyújtás

TCI

Indítás

Elektromos

Karburátor

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Kenési rendszer

Száraz karter

Kihajtás

Láncos

Kompresszióviszony

10.0 : 1

Kuplung típusa

Olajban futó, többtárcsás, csavarrugós

Lökettérfogat

660cc

Maximális nyomaték

60.0 Nm (6.4 kg-m) @ 5,250 rpm

Maximális teljesítmény

35.0 kW (48PS) @ 6,000 rpm

Motor típusa

Egyhengeres, folyadékhtéses, 4 ütem, SOHC, 4 szelepes

Váltó

Állandó áttétel, 5 sebességes

Alváz
Els fék

Hidraulikus tárcsafék, Ø 298 mm

Els felfüggesztés

Teleszkópvillák

Els gumi

90/90-21 M/C

Els rugóút

225 mm

Hátsó fék

Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm

Hátsó felfüggesztés

Lengkaros monoshock, beállítható rugós elterheléssel

Hátsó gumi

130/80-17 M/C

Hátsó rugóút

200 mm

Nyomtáv

107 mm

Utánfutási szög

27º

Váz

Acélcs, gyémánt alakot formáló

Méretek
Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

181 kg

Minimális hasmagasság

210 mm

Olajtank kapacitása

2.9 liter

Teljes hossz

2,240 mm

Teljes magasság

1,230 mm

Teljes szélesség

845 mm

Tengelytáv

1,505 mm

Ülésmagasság

865 mm

Üzemanyagtank kapacitása

15 liter

Minden esetben viseljen védsisakot, védszemüveget és védruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és
tiszteljék motorostársaikat és a környezetet. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek mszaki adatai és megjelenései idrl idre külön
figyelmeztetés nélkül változhatnak, és a követelményektl és feltételektl függen eltérek lehetnek. További részletekért forduljon a Yamaha
kereskedhöz.
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Színek

Yamaha Black

Sports White

A Yamaha minségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a
Yamaha termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha
hivatalos márkaszervizét.
A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és
tesztelték. A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló
minség kenanyagainak használatát javasolja. Ezekkel a kenanyagokkal a motor minden körülmények
között hatékonyan mködik.
A funkcionális és stílusos tartozékok mellett Yamaha csúcsminség motoros ruházatok széles körét is
kínálja, melyek garantálják biztonságod és kényelmed. Utcai ruhák teljes választéka is elérhet. További
információkért látogasson el a következ oldalra:

www.yamaha-motor-acc.com

Tuddj meg többet a
Yamaha XT660R modellrl a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária
Budaörsi út 227.
1112 Budapest
Magyarország

