2021 Supersport

DNA
Welkom in de R-Wereld
Er is een tijd en plaats voor alles. Als je dringend nood aan
snelheid hebt, staan de Yamaha supersportmotoren van de
R-Serie met hun onverdunde race DNA altijd klaar voor een
intense adrenalinestoot. Van de op de M1 geïnspireerde R1M
tot de R125, de R-modellen combineren raffinement met
circuitervaring.
De R1 kan bijzonder indrukwekkende specificaties voorleggen:
Gesofistikeerde elektronische bedieningselementen, een
bijzonder verfijnde EU5-motor, een high-tech ophanging
en RS11 banden met een sterke grip geven vertrouwen bij
het rijden. De LED-koplampen en de LED-contourverlichting

onderstrepen zijn intimiderende en dynamische verschijning op
de weg. En alsof dat nog niet voldoende is, brengt de R1M je
meteen naar het volgende niveau. Met de nieuwste Electronic
Racing Suspension (ERS) van Öhlins met NPX-gasvorken, het
ultralichte carbon kuipwerk en de bijzonder geraffineerde
elektronica, heeft deze motorfiets alles om je grenzen te
verleggen.
De Yamaha R6 heeft altijd al een dominerende rol gespeeld
in de 600cc supersportklasse. De klassementen van de laatste
WorldSSP Championship races bewijzen dat deze machine een
geboren winnaar is op het racecircuit.

De R3 is uitgerust met upside-down voorvorken en met op de
M1 geïnspireerd kuipwerk. Hij geeft rijders met een A2-rijbewij
de gelegenheid om de opwinding en de passie te voelen die zo
eigen zijn aan de Yamaha R-serie.

Als je pas je eerste stappen zet in de supersportwereld, is de
sublieme R125 voor jou de perfecte keuze, voor dat echte
motorgevoel en een vederlichte wendbaarheid. De R125 is
geïnspireerd op de legendarische R1 en werd ontwikkeld met
het zuivere DNA van de R-serie. De topprestaties van zijn nieuw
EU5 conforme motor garanderen een directe vermogensafgifte
De R125 biedt ook een uitzonderlijke controle.

R-geschiedenis. Uw
toekomst.

R1M
Uw volledige motorcarrière heeft u op dit
moment gewacht. En met de R1M bent u er
zeker van dat u in het bezit bent van de meest
geavanceerde Yamaha-productiemotor ooit.
Bekijk de aerodynamica, geïnspireerd op de M1carbon body, en het is meteen duidelijk dat deze
racemotor gebouwd is als geen andere.

Met het indrukwekkende gamma draadloos
instelbare elektronica en stuurtechnologieën
gaat u in volle vertrouwen de weg op.

R1M

Met deze state-of-the-art Öhlins Electronic
Racing Suspension (ERS) – inclusief de NPX
anti-cavitatie gas-voorvorken, het Brake Control
(BC) systeem en het Engine Brake Management
(EBM)-systeem, is de R1M helemaal klaar om de
grenzen definitief te verzetten.

Öhlins elektronische raceophanging (ERS)

Öhlins NPX anti-cavitation gas forks

M1-inspired carbon bodywork

Lichtgewicht carbon achterdeel

De Öhlins Electronic Racing Suspension (ERS) is de
meest geavanceerde ophanging ooit gebruikt op
een productie-Yamaha. De geavanceerde software
laat toe dat u efficiënter de bochten in gaat, remt
en versnelt. De gebruiksvriendelijke interface
zorgt ervoor dat u de ophanginginstellingen
snel kunt wisselen afhankelijk van de baan en de
oppervlakteomstandigheden.

Voor een betere feedback van het oppervlak
met een consistentere schokdemping is de
R1M uitgerust met NPX-gasgeveerde vorken
van Öhlins. Een kleine gaskamer in de vorkas
dempt op 0,6 Mpa interne druk om cavitatie te
vermijden bij het terugveren. Hierdoor werkt de
schokdemping efficiënter waardoor u een betere
grip hebt en een betere controle.

De R1M wordt geleverd met een radicaal
fabrieksmotor uiterlijk geïnspireerd op de M1
MotoGP-racemachine van Yamaha. De agressieve
voorkuip en scherm verkleinen de frontale zone
voor meer prestaties, en de geïntegreerde
frontkuip loopt naadloos over in de zijkanten
van de benzinetank waardoor u nog beter ‘in’
de motor zit voor 5% meer aerodynamische
efficiëntie.

Om de massa zo optimaal mogelijk te
centraliseren en het gewicht zo laag mogelijk te
houden, klaar voor de race, werden de kuip en het
voorspatbord van de R1M gemaakt van carbon.
Wielen en achterframe zijn van magnesium en de
onderste frontkuip is van titanium. Het nieuwste
model is eveneens voorzien van een achterdeel in
carbon. Het bewijs van de raceambities van deze
baanmachine.

Gegraveerd productienummer

Remstuursysteem (Brake Control - BC)
Op het circuit heeft u in alle omstandigheden
een nauwkeurige besturing nodig als u telkens
betere tijden wilt rijden. Via twee verschillende
modi analyseert het Brake Control (BC)-systeem
van de R1M de gegevens zoals de hellingshoek
en de slippende acceleratie, en moduleert de
hydraulische remdruk onmiddellijk voor een
vlottere en snellere rondetijd.

Engine Brake Management (EBM)systeem

998cc crossplane-motor

Het spreekt vanzelf dat elke eigenaar bijzonder
trots is op zijn R1M. Het is immers de meest
exclusieve productie-Yamaha ooit! Om de speciale
status van deze motor te beklemtonen werd hij
voorzien van een speciaal gegraveerde plaat met
uniek productienummer.

De controle houden is het allerbelangrijkste op
de racebaan. Het Engine Brake Management
(EBM)-systeem van de R1M laat u toe om de
beste remkracht te kiezen afhankelijk van de
rijomstandigheden. Door gegevens afkomstig
van verschillende sensoren te interpreteren
past de EBM de klepopeningen aan, wordt de
ontsteking getimed en wordt de brandstofinjectie
gecontroleerd om u de keuze te geven uit drie
motorremmodi.

De 998 cm³ motor werd ontwikkeld aan de hand
van de M1 MotoGP-technologie en omvat een
inlaatsysteem met Bosch-injectoren die een
bredere spuithoek hebben voor meer efficiëntie.
De finger-follower tuimelaar en nokkwabben
bieden betere prestaties bij hoge toeren. De
EU5-conforme crossplane-motor heeft bovendien
een gewijzigd smeersysteem voor nog meer
efficiëntie.

R1M

R1M

Icon Performance

Yamaha Racing Experience
De Yamaha Racing Experience (YRE) is het
meest exclusieve Yamaha event, speciaal
voorbehouden aan eigenaars van een R1M.
Het wordt georganiseerd op de grootste
Europese racecircuits. Deze unieke ervaring
biedt je de mogelijkheid om enkele officiële
Yamaha rijders en iconische Yamaha Racing
gasten te ontmoeten die ook professioneel
advies zullen geven en natuurlijk samen met
jullie zullen genieten van de R1M op het
circuit.
Het volledige programma is een uniek event
in authentieke Yamaha Racing sfeer en omvat
een aantal workshops over onderwerpen zoals
banden, wielophanging en elektronica. U komt
er alles te weten om het volledige potentieel
van uw R1M te ontdekken.
Ga voor meer details en het laatste nieuws
hierover naar https://yre.yamaha-motor.eu

R-geschiedenis. Uw
toekomst.

R1
De R1 is compromisloos ontwikkeld en uitgerust
met de meest gesofisticeerde motor- en
frametechnologie, kortom de ultieme Yamahasupersport.

Elk van de zeven aanpasbare elektronische
rijassistenties kunnen per seconde via het YRCsysteem worden afgesteld. Met de bijgepunte
ophanging, een verfijnde EU5-motor en
premium RS11-banden, heeft de R1 weer een
absoluut nieuwe norm gesteld.

R1

De aerodynamischere carrosserie is uitgerust
met een agressieve kuip die is afgeleid van de
M1 en zorgt voor de ultieme prestaties. De
ledkoplampen van de volgende generatie en
de gerestylede ledcontourlichten versterken
de intimiderende verschijning van deze
motorfiets. En met de remsturings- en
motorremmanagementsystemen hebt u de
volledige controle.

Aerodynamisch kuipwerk in M1-stijl

Hoogefficiënte crossplane-motor

Verbeterde ophanging

Brake Control (BC)-systeem

De R1 ziet er scherper uit dan ooit met de M1-stijl
bodypanelen en de volledig geïntegreerde kuip
die de motorfiets een agressiever raceprofiel
geeft. Door u in staat te stellen om dichter tegen
de motor aan te liggen, biedt deze lichtgewicht
carrosserie 5% meer aerodynamische efficiëntie
voor meer snelheid.

Een van de kernkenmerken van de 998 cm³-motor
van de R1 is de crossplane-krukas met een oneven
270° - 180° - 90° - 180° ontstekingsfrequentie voor
een stevig lineair koppel. Met een hoogefficiënt
inlaatsysteem gekoppeld aan een nieuw
ontwikkelde finger-follower tuimelaar biedt deze
voor het racen ontwikkelde machine uitstekende
prestaties bij hoge toeren en is hij bovendien ook
nog EU5-conform.

De R1 is verkrijgbaar met een vernieuwde 43 mm
Kayaba-vork die gebruikmaakt van gelamineerde
dempingskleppen. Samen met de herontwikkelde
achterschokdemper biedt dit een verhoogd
gevoel om meteen verbonden te zijn met het
wegoppervlak, waardoor de R1 het gevoel geeft
het verlengstuk te zijn van uw lichaam.

Technologie verandert de manier waarop we
de weg op gaan. De R1 is dan ook voorzien van
niet minder dan zeven nieuwe elektronische
sturingen. Het Brake Control (BC)-systeem
kent twee modi en analyseert gegevens zoals
de hellingshoek en slippende acceleratie en
moduleert de hydraulische remdruk om te
voorkomen dat het wiel blokkeert.

Engine Brake Management (EBM)systeem

Nieuwe generatie led-koplampen

Ride-by-wire APSG throttle

De kuipdelen in M1-stijl zijn voorzien van
gestylede led-koplampen die de dreigende look
van het nieuwste model nog meer beklemtonen.
Het agressieve front van de R1 is eveneens
voorzien van standlichten die de aanwezigheid
op de straat versterken en het puur racegevoel
verder onderstrepen.

De Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T)
wordt geactiveerd door een hoogtechnologische
twistgreep-montage voor meer interactie tussen
de rijder en de machine. Met veer, schuiver en
versnelling voor een natuurlijk en progressief
gevoel vermindert de ride-by-wire APSG
(Accelerator Position Sensor Grip) het gewicht
waardoor het gashendel meteen reageert.

Geoptimaliseerd LCS-systeem (Launch
Control System)

De controle houden is het allerbelangrijkste
op het circuit. Het Engine Brake Management
(EBM)-systeem laat u toe om de remkracht
op de motor bij te stellen. Door gegevens
afkomstig van verschillende sensoren te
verwerken, past de EBM de klepopeningen
aan, wordt de ontsteking getimed en wordt de
brandstofinjectie gecontroleerd om u de keuze te
geven uit drie motorremmodi, afhankelijk van de
rijomstandigheden.

Door gebruik te maken van gegevens afkomstig
uit een hele reeks sensoren biedt het LCS-systeem
(Launch Control System) van de R1 meer controle
en beheersing bij de start van de race. Om nog
sneller te starten werd de LCS1-modus aangepast
om bij 9 000 tpm te worden geactiveerd met een
geopende gasklep op 41 graden.

R1

R1

Midnight Black

Icon Blue

R1 Accessoires

Slip-on titanium uitlaatdemper

Öhlins cartridgekit NIX 30

Voorvork FGRT 200

R1/MT-10 stuurdemper

Billet instelset voor pedalen

Set Racing Covers

90798-30120-00

FGK-23900-00-00

FGR-T2100-00-00

SD0-47000-00-00

2CR-FRSET-20-00

2CR-FRCVK-20-00

Kentekenplaathouder

Kettingbeschermer

Billet carterbeschermer rechts

Billet carterbeschermer links

Volledige radiateurafdekking

Zijbeschermers

2CR-FLPH0-10-00

2CR-FCHNC-00-00

2CR-FRCCP-10-00

2CR-FCRCP-00-00

B67-FRADC-10-00

B3L-F11D0-V0-00

Billet haken voor
achterwielstandaard

Racing standaard achterwiel

Racing-voorwielstandaard

Beschermer achterkettingwiel

Voorasbeschermingsset

Tanktas Sport

2CR-FRRST-10-00

2CR-FFRST-00-00

BN6-FSFIN-00-00

2CR-FFAXP-00-00

YME-FTBAG-SP-00

Set voor tank grip

Carbon tankpad

Billet-voorremhendelbeschermer

Billet koppelingshendel

Remhendel

Billet voetsteunen voor rijder

2CR-FGRIP-00-00

2CR-FTPAD-10-00

BN6-FFBRP-00-00

BN6-FCLLV-00-01

2CR-FFBRL-20-01

2CR-FRPEG-00-00

2CR-F71A0-00-00

Hierboven vind u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Enkel voor de R-World.

R6 RACE
De R6 RACE is gebaseerd op een van de meest succesvolle WorldSSP motorfietsen
ooit en is de ultieme circuitmachine voor gewone racingfans of voor nationale
supersport racers.

Midnight Black

Na een 2020 seizoen waarin hij talrijke records heeft gebroken met de R6, is
Andrea Locatelli nu een van de WorldSSP kampioenen met deze legendarische
motorfiets geworden. De R6 blijft zijn waarde bewijzen als de ideale motor voor
supersport racing, maar ook voor circuitdagliefhebbers en nationale racers.

R6 RACE

De R6 wordt nu speciaal gebouwd voor het racecircuit als R6 RACE en biedt een
ogenblikkelijk vermogen, een precieze besturing en een haarscherp bochtenwerk
voor absoluut opwindende ervaringen. Hij wordt aangedreven door een lichte 599
cm³, DOHC, vloeistofgekoelde viercilindermotor en is uitgerust met een Deltabox
aluminium frame, een magnesium subframe, hoogwaardige voorvorken en KYB
achterschokdempers voor maximale prestaties, zowel op rechte stukken als in de
bochten.

Icon Blue

Radicaal design van de R-serie
De R6 RACE werd ontwikkeld op basis van het
laatste design van de R-serie, met een agressief
front die de radicale look van de R-serie
versterken. Het strakke kuipwerk en de vloeiende
horizontale lijnen bevestigen dat er puur raceDNA door de aderen van deze ultieme 600
supersport van Yamaha stroomt.

599 cm³ viercilinder DOHC lijnmotor met
vier kleppen per cilinder
De 599 cm³ vloeistofgekoelde viercilinder DOHC
lijnmotor met titanium kleppen biedt een perfect
evenwicht tussen vermogen en prestaties.
De 13,1:1 compressieverhouding en de lichte
gesmede zuiger bieden een soepel vermogen met
hoge toerentallen dat de algemene rijervaring
sterk verbetert. Dankzij de mooie magnesium
motorafdekking kon het gewicht nog meer
worden verlaagd.

Voorremmen volgens R1-specificaties

Voorvorken in R1-stijl

Om in overeenstemming te blijven met de
hoogwaardige voorvorken van 43 mm, hebben we
de R6 RACE uitgerust met dubbele remschijven
van 320 mm met radiale remklauwen met
vier tegenover elkaar geplaatste zuigers. Dit
toonaangevende remsysteem werd ontworpen
volgens dezelfde specificaties als het systeem van
de R1 en levert een uitstekend remvermogen.

Vanaf de dag van zijn lancering heeft deze
extreme supersport R6 nieuwe normen gesteld
voor wendbaarheid en lichte besturing. We willen
dat deze geweldige 600 absoluut toonaangevend
blijft. Daarom hebben we de R6 RACE uitgerust
met volledig verstelbare vorken van 43 mm van
het R1-type met R6-specifieke instellingen om
een uitstekende besturing te waarborgen.

De R6 RACE zal alleen beschikbaar zijn met race-specificaties en mag dus uitsluitend worden gebruikt op een gesloten circuit of op privéterrein, en tijdens speciale events waar niet-ingeschreven voertuigen toegelaten zijn.
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Rij altijd veilig, met respect voor de andere weggebruikers, lokale wetgeving en het milieu. Op de afbeeldingen staan professionele rijders die presteren onder
gecontroleerde omstandigheden of op een gesloten circuit. Het afgebeelde product kan voorzien zijn van originele Yamaha accessoires en/of accessoires van een ander merk die uitsluitend op een gesloten circuit mogen
worden gebruikt. Alle informatie is louter bedoeld als algemene richtlijn en is niet bindend voor Yamaha. De specificaties en het uitzicht van de Yamaha producten, Yamaha accessoires en accessoires van een ander merk
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van andere merken dan Yamaha zijn volledig ontwikkeld en geproduceerd door erkende derden. Yamaha geeft geen garantie voor de beschikbaarheid
van de weergegeven producten en accessoires op plaatselijke markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om de verkoop van producten en accessoires
zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Indien van toepassing, kunnen de beschikbaarheid, de specificaties en de prijzen van Yamaha producten en accessoires variëren in functie van lokale wetten, vereisten en
voorwaarden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle technische en productgegevens worden gegeven op een “zoals het is”-basis, zonder om het even welke uitdrukkelijke of impliciete garanties.
Raadpleeg uw lokale Yamaha verdeler voor meer informatie.

R6 GYTR Kit
De R6 GYTR kit plaatst de Yamaha R6 RACE
op een hoger niveau en is klaar om een plaats
in te nemen aan de start met een reeks van
prestatieverhogende elementen in een
exclusieve, volledige racetrim. Dit omvat een
GYTR elektronisch pakket met een lichte
kabelboom en een programmeerbare ECU
om de motor in te stellen voor optimale
motorprestaties.
Dankzij het AIS (Air Intake System) platenblok
kan de R6 RACE de verse lucht uit zijn grote
luchtinlaat direct gebruiken. Dit levert
voordelen op voor het vermogen. En om
ervoor te zorgen dat het volledige vermogen
goed beheerd wordt, werd de volledig uit
titanium vervaardigde Akrapovic race-uitlaat
specifiek ontwikkeld om het motorvermogen
te maximaliseren en om het totale gewicht
aanzienlijk te beperken.
De gemakkelijk te monteren WSS racevoorkuip vermindert de weerstand en
verbetert de besturing en de snelheid op
de rechte stukken. Er zijn nog andere FIMvereiste onderdelen voorzien, zoals de
beschermer voor de voorremhendel, de
beschermer voor het achterkettingwiel,
roestvrijstalen remleidingen, de GYTR ABS
Emulator, en haken voor de achterstandaard.
Naast alle R6 GYTR elementen is er ook een
assortiment GYTR en Öhlins onderdelen
beschikbaar voor racefans die hun R6 RACE
nog verder willen personaliseren.
Voor de volledige inhoud van de R6 GYTR-kit, bezoek: www.
yamaha-motor.eu/r6-gytr-kit

De afgebeelde machine is uitgerust met Yamaha Genuine Accessories en heeft gepersonaliseerde graphics die anders zijn dan die van de standaard R6 RACE.

R6 RACE Accessoires

Slip-on titanium uitlaatdemper

Slip-on uitlaatdemper MotoGP-stijl

90798-30211-00

90798-30210-00

Öhlins-achterschokdemper TTX GP
voor YZF-R6

NIX 30 demperkit R6/R1/MT10

FKR102 drukdemperkit

Stuurdemperkit

FGK-23500-00-00

FKR-10200-00-00

SD0-55000-00-00

YA4-69000-00-00

Billet verstelset voor pedalen

Racing coverset

Billet-carterbeschermer rechts

Billet-carterbeschermer links

Frame Slider

Sprintscherm

BN6-FRSET-00-00

BN6-FRCVK-00-00

BN6-FRCCP-10-00

BN6-FCRCP-00-00

BN6-F11D0-V0-00

BN6-261C0-00-00

Tankpad

Hoes voor achterzadel

Billet-voorremhendel

Billet koppelingshendel

Afstandsregeling remhendel

Voorasbeschermingsset

BN6-FTPAD-00-00

BN6-247F0-00-00

BN6-FFBRL-00-00

BN6-FCLLV-00-01

2CR-FRMCT-10-00

2CR-FFAXP-00-00

Achterasbeschermingsset

Beschermer achterkettingwiel

Achterbrug Bobbins

Racing standaard achterwiel

BN6-FSFIN-00-00

YMD-20025-60-00

Billet haken voor
achterwielstandaard

Racing-voorwielstandaard

BN6-FRAXP-00-00

2CR-FFRST-00-00

2CR-FRRST-10-00

2CR-F71A0-00-00

Hierboven vind u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

R3
Klaar voor de R-World? Door de hoge specificatie is de R3 volledig uitgerust met
een uitgebreide reeks hoogwaardige kenmerken die u uitstekende prestaties, een
toonaangevende kwaliteit en een opvallende stijl bezorgen. Hierdoor is de R3 een
geweldig model voor elke bestuurder met een A2-rijbewijs.

Midnight Black

Deze lichte supersport heeft een radicale, op de MotoGP® geïnspireerde
look en is duidelijk de meest gewilde 300 voor de weg en voor het circuit. Het
gestroomlijnde kuipwerk met een centrale luchtinlaat kopieert de look van de
YZR-M1 MotoGP®-machine van Yamaha en de agressieve dubbele led-koplampen
illustreren het pure DNA van de R-serie.
De hoogwaardige upside-down voorvorken van 37 mm bieden een precies
ophangingsgevoel en feedback terwijl er talrijke ontwikkelingen werden
doorgevoerd om te garanderen dat de ergonomie u meer comfort en een precieze
controle bezorgt. Klaar voor de R-World? Dit is uw toegangsbewijs.

Icon Blue

Radicale, op de YZR-M1 MotoGP®
geïnspireerde look

Agressief frontdesign, geïnspireerd op
de R1

Met het radicale kuipwerken en de doeltreffende
ergonomie op basis van de MotoGP® YZR-M1 is
dit de meest gestroomlijnde en aerodynamische
R3 die we ooit hebben gemaakt. Het centrale
luchtkanaal in M1-stijl geeft deze compacte
supersport een pure racelook en met de hoge
algemene specifieke en ideale gelijkmatige
gewichtsverdeling is de R3 volledig klaar voor de
weg en het circuit.

De brutale look van deze machine verwijst
duidelijk naar de R-serie. De nieuwe frontkuip
en het racewindscherm zijn geïnspireerd op de
legendarische R1. De dubbele ledkoplampen en
een centraal luchtinlaatkanaal, gecombineerd
met de gekruiste kuippanelen, maximaliseren
de luchtstroom naar de motor. Dit is absoluut
de beste supersport in de 300 cm³-klasse met
A2-rijbewijs.

Hoogtoerige 321 cm³-motor
Met een compressieverhouding van 11,2:1,
dubbele bovenliggende nokkenassen (DOHC)
en cilinderkoppen met 4 kleppen werd de
motor van de R3 duidelijk ontworpen voor
opvallende prestaties en efficiëntie bij hoge
toerentallen. Deze krachtige motor levert een
maximumvermogen van 30,9 kW/42 pk bij 10.750
tpm en is goed voor een verbluffende acceleratie,
opwindend rijgedrag en breed gespreid
vermogen.

Lichtgewicht supersportmotor, A2rijbewijs
U hebt een A2-rijbewijs of u zoekt gewoon
de ultieme lichte supersport? De R3 biedt
de technologie, de prestaties en de stijl die
precies beantwoorden aan uw vereisten. Bij
de ontwikkeling van deze R3 werd dezelfde
compromisloze filosofie gevolgd als bij elk
R-serie model en zijn racing-DNA zal vele fans in
beroering brengen.

R3

Klaar voor de R-World?

Herdefinieer jouw
Realiteit.

R125
Net zoals elk R-serie motor van topklasse stamt de R125 rechtstreeks af van
de YZR-M1 fabrieksracemotoren die niet zelden het volledige MotoGP podium
inpalmen. En hetzelfde race-DNA dat Yamaha-rijders op de baan telkens weer het
voordeel biedt, maakt van de R125 een prestatiegerichte wegmotor.

Tech Black

De ultieme 125 Supersport wordt aangedreven door de nagelnieuwe EU5 125 cm³
vierkleppenmotor van Yamaha met speciaal Variable Valve Actuation-systeem met
krachtig koppel bij lage toerentallen en meer vermogen bij hoge toerentallen, met
een snelle acceleratie, goede respons, een hoge topsnelheid en een uitstekend
brandstofverbruik.
Voor nauwkeurig sturen en extreme tractie is het Deltabox-frame uitgerust
met 41 mm USD-vorken en een lichtgewicht aluminium swingarm op extra
brede 140 achterband. Terwijl de premium ophanging en remmen met brede
diameter uitstekende prestaties leveren voor een optimale beheersing. En de
aerodynamische, van de R1 afgeleide carrosserie en de dubbele ledkoplampen
geven de motor een krachtige en agressieve uitstraling die de status van de R125
bevestigen als ultieme lichtgewicht supersportmotor. Ga elk compromis uit de
weg. Treed binnen in de R-World.

Uiterst geavanceerde 125 cm³ EU5-motor
met VVA-systeem
De nieuwste R125-motor is EU5 conform
en profiteert van een innovatief Variable
Valve Actuation-systeem dat de kleppositie
optimaliseert voor een hoog koppel bij
lage toerentallen en vermogen bij hoge
toerentallen, waardoor ook een uitstekende
brandstofefficiëntie wordt bezorgd. Het
gasklephuis met grote diameter zorgt voor een
soepele en goede gashendelrespons, terwijl het
uitlaatsysteem een sportieve sound produceert.

R125

Icon Blue

Uitstekende verbrandingsefficiëntie

Deltabox-frame

Lichte aluminium swingarm

Voor een hoge inlaatefficiëntie is de
motor van de R125 uitgerust met grote
inlaat- en uitlaatkleppen en een compacte
verbrandingskamer. In combinatie met de uiterst
geavanceerde VVA, het grote gasklephuis en het
sportuitlaatsysteem vermindert deze configuratie
het brandstofverbruik en de schadelijke uitstoot.

Met een soepel en licht rijgedrag en een
uitstekend comfort bij hoge snelheden staat de
R125 in zijn klasse bekend als een van de motoren
met het beste weggedrag. Het Deltabox-frame
gebruikt zowel vooraan als achteraan een
optimale geometrie, en is voorzien van een
aluminium swingarm en upside-down vorken van
41 mm bezorgen u de ultieme specificaties voor
een 125 cm³ supersportchassis.

De R-seriemodellen van Yamaha werden
ontworpen om u overal een opwindende
rijervaring te waarborgen. En om zijn positie als
premium 125 cm³ supersportmodel nog meer
te onderstrepen is de R125 uitgerust met een
lichtgewicht aluminium swingarm. Het lage
gewicht en de geoptimaliseerde stijfheid van
de met Yamaha’s geavanceerde giettechnologie
geproduceerde swingarm zorgen samen voor
sportieve rijprestaties.

R3 / R125 Sport Pack

R3 Accessoires

Sport Pack R3
De zorgvuldig geselecteerde accessoires
van het Yamaha Sport Pack zijn de perfecte
manier om je R3 te upgraden. Het Sport
Pack omvat een endurance-windscherm, een
tankpad, een plaathouder, motorbescherming,
LED-knipperlichten voor- en achteraan en
velgstickers om jouw R3 een nog agressievere
look en scherper profiel te geven. Nu
verkrijgbaar bij jouw Yamaha-verdeler, die deze
merkaccessoires van topkwaliteit met plezier
op je machine zal monteren.

Enduro-scherm
BS7-F83J0-00-00

Aluminium ventieldop, gekarteld
patroon
90338-W1016-BL

Sport Pack R125
Je R125 is je wapen op het circuit en op de
weg. Je motor is het uithangbord van je eigen
stijl. Met de R125 Sport Pack kun je nu je
eigen stempel plaatsen op de al vinnige R125.
Het Sport Pack omvat een getint endurancewindscherm, een motorbescherming,
een plaathouder, een sportief tankpad,
LED-knipperlichten voor- en achteraan en
special edition velgstickers om je R125 meer
functionaliteit of een nog agressievere look te
geven.

Carbon Fiber Heatshield
90798-32905-00

Billet olievuldop
1WS-F1536-10-00

R125 Accessoires

Kentekenplaathouder YZF-R3

Tankpad

Zijbeschermers

Endurance-scherm

Nummerplaathouder

Tankpad

BS7-FLPH0-00-00

BS7-FTPAD-00-00

BS7-F11D0-00-00

BK6-F83J0-00-00

B5G-F16E0-10-00

BK6-FTNKP-00-00

Öhlins achterschokdemper STX 46

Kettingbeschermer

Tanktas Sport

Zijbeschermers

Handvatverwarming 120

Billet-voetsteunen voor rijder

YA4-67000-00-00

BS7-FCHPR-00-00

YME-FTBAG-SP-00

BK6-F11D0-00-00

YME-F2960-10-00

BK6-FRPEG-00-00

Tas voor achterzadel

Custom voetsteunen rijder

Custom voetsteunen passagier

Seat cover achter

LED-richtingaanwijzers

YME-REARB-AG-00

1WS-F2741-00-00

1WS-F2743-00-00

BK6-F47F0-00-00

YME-H0789-20-10

LED-richtingaanwijzers Plus
voorzijde
YME-FLB2F-10-00

Hoes voor achterzadel

Uitbreidingsset voet zijstandaard

1WD-F47F0-00-00

B04-FSTEX-00-00

LED-richtingaanwijzers Plus
voorzijde

Velgsticker

Velgstickers 17-inch wielen

Pitmat Yamaha Racing

YME-FLRIM-00-00

YME-RMSTK-00-01

YME-ENVIR-HQ-01

YME-FLB2F-10-00

Hierboven vind je een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met je plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan je
adviseren over de beste set-up van accessoires voor jouw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Specificaties
R1M

R1

R6 RACE

Vloeistofgekoeld, EU5, 4-cilinder, 4-takt, 4-kleppen, DOHC

Vloeistofgekoeld, EURO5, 4-cilinder, 4-takt, 4-kleppen, DOHC

Vloeistofgekoeld, EURO4, 4-takt, 4-kleppen, DOHC, Naar voren
hellende parallelle 4-cilinder

Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel

998 cm³

998 cm³

599 cm³

79.0 x 50.9 mm

79.0 × 50.9 mm

67.0 mm x 42.5 mm

13.0 : 1

13.0:1

13.1 : 1

147.1 kW (200 pk) bij 13 500 tpm

147.1 kW (200 pk) bij 13 500 tpm

87.1 kW (118.4 pk) @ 14 500 rpm
61.7 Nm (6.3 kg-m) @ 10 500 rpm

113.3 Nm (11.6 kg-m) bij 11 500 tpm

113.3 Nm (11.6 kg-m) bij 11 500 tpm

Smeersysteem

Oliecarter

Oliecarter

Oliecarter

Type koppeling

Nat, Meervoudige platen

Nat, Meervoudige platen

Nat, Meervoudige platen

Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie

TCI

TCI

TCI

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch
Constant mesh, 6 versnellingen

Constant mesh, 6 versnellingen

Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging

Ketting

Ketting

Ketting

Fuel consumption

7.2 l/100 km

7.2 l/100 km

6.6 l/100 km

CO2 emission
Carburator

168 g/km

168 g/km

154 g/km

Elektronische brandstofinjectie

Elektronische brandstofinjectie

Elektronische brandstofinjectie

Diamantvormig

Diamantvormig

Diamantvormig

24º

24°

24º

102 mm

102 mm

97 mm

Telescoopvorken

Telescoopvork

Upside-down voorvork, Ø 43mm

Swingarm

Swingarm

Swingarm, (draagarmophanging)

Chassis
Frame
Casterhoek
Spoor
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Veerweg voor

120 mm

120 mm

120 mm

Veerweg achter

120 mm

120 mm

120 mm

Hydraulische dubbele schijfrem

Hydraulische dubbele remschijf

Hydraulische dubbele remschijf, Ø 320 mm

Hydraulische enkele schijfrem

Hydraulische enkele remschijf

Hydraulische enkele remschijf, Ø 220 mm

Bandenmaat voor

120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless

120/70ZR17M/C (58W) Tubeless

120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless

Bandenmaat achter

200/55 ZR17M/C (78W) Tubeless

190/55ZR17M/C (75W) Tubeless

180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

2 040 mm

Remmen voor
Remmen achter

Afmetingen
Totale lengte

2 055 mm

2 055 mm

Totale breedte

690 mm

690 mm

695 mm

Totale hoogte

1 165 mm

1 165 mm

1 150 mm

Zithoogte

860 mm

855 mm

850 mm

Wielbasis

1 405 mm

1 405 mm

1 375 mm

130 mm

130 mm

130 mm

202 kg

201 kg

190 kg

Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank

17 liter

17 liter

17 liter

Carterinhoud

4.9 liter

4.9 liter

3.4 liter

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met nationale voorschriften en wetgeving.

R3

R125

2-cilinder, Vloeistofgekoeld, EU4, 4-takt, 4-kleppen, DOHC

Vloeistofgekoeld, EU5, SOHC, 4-takt, 4-kleppen

Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel

321 cm³

124.7cc

68.0 mm x 44.1 mm

52.0 mm x 58.6 mm

11.2 : 1

11.2 : 1

30.9 kW (42 pk) @ 10 750 rpm

11.0 kW (15.0 pk) @ 9 000 rpm

28.8 Nm (2.9 kg-m) @ 9 000 rpm

11.5 Nm (1.16 kg-m) @ 8 000 rpm

Smeersysteem

Oliecarter

Oliecarter

Type koppeling

Nat, Meervoudige platen

Nat, meervoudige platen en spiraalveer

TCI

TCI (digitaal)

Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie

Elektrisch

Elektrisch

Constant mesh, 6 versnellingen

Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging

Ketting

Ketting

Fuel consumption

3.8 l/100 km

2.13 l/100 km

CO2 emission
Carburator

89 g/km

49 g/km

Elektronische brandstofinjectie

Elektronische brandstofinjectie

Diamantvormig

Stalen Deltabox-frame

Chassis
Frame
Casterhoek

25º

25º

95 mm

89 mm

Upside-down voorvork

Upside-down telescopic vork, Ø 41 mm

Swingarm

Swingarm, (type draagarmophanging)

Veerweg voor

130 mm

130 mm

Veerweg achter

125 mm

114 mm

Remmen voor

Hydraulische enkele remschijf, Ø 298 mm

Hydraulische enkele remschijf, Ø 292 mm

Remmen achter

Spoor
Wielophanging voor
Wielophanging achter

Hydraulische enkele remschijf, Ø 220 mm

Hydraulische enkele remschijf, Ø 220 mm

Bandenmaat voor

110/70-17M/C 54H (Tubeless)

100/80-17 M/C

Bandenmaat achter

140/70-17M/C 66H (Tubeless)

140/70-17 M/C

2 090 mm

1 955 mm

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte

730 mm

680 mm

Totale hoogte

1 140 mm

1 065 mm

Zithoogte

780 mm

825 mm

Wielbasis

1 380 mm

1 355 mm

160 mm

155 mm

170 kg

144 kg

Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank

14 liter

11.5 liter

Carterinhoud

2.4 liter

1.15 liter

Yamaha IXON ééndelig
leren pak
Om dit kwalitatieve leren pak uit één stuk
voor R-Serie rijders te ontwikkelen, werkte
Yamaha nauw samen met IXON. Het blauwmet-grijs pak is gemaakt uit koeienleer
van topkwaliteit voor de best mogelijke
bescherming tegen slijtage en kreeg een
dynamische vorm om een optimaal comfort
te garanderen. Aan de knieën, de borst en de
onderrug zitten stukken van flexibel leer die
een totale bewegingsvrijheid opleveren. Om
nog beter aan te sluiten zijn de anatomisch
gevormde manchetten met rits voorzien van
een sluitingsstrip.
Vaste elleboogsliders en verwijderbare
kniesliders zorgen voor de ultieme
bescherming op de contactpunten met de
weg. De aerodynamische bult vermindert
de luchtweerstand en het trillen. Voor
extra stevigheid is het high-tech pak
stretch-versterkt met aramidevezels. De
verwijderbare 100% polyestervoering zorgt
ervoor dat dit nieuwe IXON pak gemakkelijker
in topconditie blijft.
De nieuwe Race Carbotrack R1 Edition
handschoenen van Yamaha passen perfect
bij het nieuwe pak. Ze zijn gemaakt uit een
combinatie van koeienleer van topkwaliteit
aangevuld met keramide-verstevigingen. Zo
bent u optimaal beschermd, maar heeft u nog
steeds een goed gevoel.

Paddock Blue collectie
Als u een R-Serie rijder bent of gewoon een
verstokte Yamaha racefan moet u absoluut
de nieuwste Paddock Blue collectie bekijken.
Deze mooie vrijetijds- en motorkleding werd
speciaal ontworpen om u altijd en overal
goed te voelen. Ze is vervaardigd uit de
nieuwste sportstoffen. Er is een grote keuze
aan Paddock Blue T-Shirts, hoodies, polo’s en
sweaters met de blauw/zwarte kleuren van de
R-serie. Er zijn ook geweven broeken en shorts
die de racing teams dragen, beschikbaar.
Aangevuld met een keuze aan bagagespullen
zoals lichte rugzakken, een helmtas en
modieuze heuptassen, biedt de volledige
Paddock Blue collectie zowat alles wat u nodig
heeft om uw passie voor de Yamaha R World
te tonen.
Ontdek de volledige collectie op www.
yamaha-motor.eu/apparel/paddock-blue

Paddock Blue

Paddock Blue Outerwear-herenjas

Paddock Blue softshell voor heren

Paddock Blue hoodie voor heren

B20-FJ101-E1-0L

B20-FJ102-E1-0L

B20-FT116-E1-0L

Paddock Blue bodywarmer voor
heren

Paddock Blue stretchbroek voor
heren

Paddock Blue T-shirt met lange
mouwen voor heren

B20-FJ105-E1-0L

B20-FP100-B0-0L

B20-FT112-E1-0L

Paddock Blue softshell voor dames

Piqué polo Paddock Blue voor
dames

Paddock Blue T-shirt voor dames

B20-FJ202-E1-0M

B20-FT202-E1-0M

B20-FT209-E1-0M

Paddock Blue hybride jack voor
kinderen

Paddock Blue hoodie voor
kinderen

B20-FJ405-E1-12

B20-FT408-E1-12

Paddock Blue kinderpyjama
B20-FZ400-E1-12

Yamaha bLU cRU helpt de
nieuwe generatie racers
Met zijn rijke competitiegeschiedenis die
teruggaat naar de oprichting van het bedrijf,
vormt het begrip racing de basis van alle
activiteiten van Yamaha. De onderneming
zoekt altijd de beste middelen om de nieuwe
generatie van racers die het Yamaha bLU cRU
jeugdprogramma volgen, te vormen en aan te
moedigen.
Er zijn enorme inspanningen, vaardigheden,
moed, tijd en toewijding nodig om de top
te bereiken. Alleen de beste rijders slagen
daarin. Het is de droom van elke jonge racer
om de nieuwe MotoGP kampioen te worden.
Er is echter veel meer voor nodig dan gewoon
de snelste te zijn op de racebaan. Je moet
uitmunten in elk aspect van de sport om goed
genoeg te zijn om carrière te maken.
Daarom creëerde Yamaha het bLU cRU
programma. Het programma wordt gerund
door ervaren mensen die hun hele leven lang
op en rond het circuit hebben doorgebracht.
bLU cRU van Yamaha identificeert en helpt de
helden van morgen door een professionele
omgeving te bouwen die hen aanmoedigt en
begeleidt in elke mijlpaal van hun carrière. Als
u denkt te voldoen aan de voorwaarden, ga
dan naar www.yamaha-racing.com en ontdek
hoe het Yamaha bLU cRU programma u kan
helpen om snel op het podium te staan!

Stel u droomverzameling
samen met de gratis
MyGarage app
De MyGarage app is de beste manier om uw
droomverzameling van Yamaha motorfietsen
samen te stellen. Hij is bovendien volledig
gratis en beschikbaar voor iOS en voor
Android. Download de app en u kunt meteen
uw eigen gepersonaliseerde Yamaha maken.
Met MyGarage kunt u een uitgebreid gamma
van originele accessoires toevoegen of
verwijderen en de motorfiets bekijken vanuit
alle hoeken.
Zodra u uw droommotorfiets hebt
samengesteld, kunt u hem opslaan en delen
met uw vrienden. En als u uiteindelijk beslist
welke versie u wilt, kunt u die versie gewoon
naar uw Yamaha dealer sturen die ervoor zal
zorgen dat uw droom werkelijkheid wordt.

Get it on

MyRide: Til je rijervaringen
naar een hoger niveau!
De MyRide app werd exclusief ontwikkeld
door Yamaha en is gratis beschikbaar voor
iOS en voor Android. Met de MyRide app kan
elke rijder met om het even welk merk van
motorfiets of scooter zijn rijervaringen delen
en verbeteren.
Met de Yamaha MyRide app kunnen rijders
in real time hun rijgegevens zoals de
hellingshoek, de acceleratie, de snelheid,
het hoogteverschil en de remkracht volgen
en analyseren zodat elke reis of uitstap nog
interessanter wordt.
Elke rijervaring kan bovendien worden
gedeeld met andere MyRide gebruikers
of op sociale media en de route kan
worden geëxporteerd in een GPX-bestand.
Motorrijders kunnen op die manier nieuwe
routes en avonturen vinden en geconnecteerd
blijven met de wereldwijde gemeenschap van
de motorfans.

Yamaha introduceert You
YOU is een volledige reeks premiumservices
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij
willen ervoor zorgen dat u altijd geniet van uw
Yamaha-product.
YOU services maken de aankoop van elke
Yamaha toegankelijker. Yamaha-eigenaars
profiteren met elk YOU product van meer
gemoedsrust.
Als u goed naar de YOU services kijkt, ziet
u dat het meer is dan het kopen van een
Yamaha: het is het begin van een lange relatie.

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Yamaha Motor Verlengde garantie

Yamaha Motor Verzekering is speciaal ontworpen
voor Yamaha-eigenaars en vereenvoudigt het
verzekeringsproces voor uw Yamaha-voertuig.

Wanneer u een nieuwe Yamaha koopt, kunt u
erop vertrouwen dat hoogwaardige kwaliteit en
toonaangevende betrouwbaarheid standaard
zijn. U profiteert ook van extra gemoedsrust met
een volledige Yamaha Motor Fabrieksgarantie
die alle onderdelen- en arbeidskosten dekt in het
onwaarschijnlijke geval dat uw Yamaha onverwachte
reparaties nodig heeft. *

Wij willen dat u maximaal geniet van uw nieuwe
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop Yamaha
Motor Verlengde garantie, zodat u zorgeloos kunt
rijden met de gemoedsrust van 36 extra maanden
garantie! *

Yamaha Motor Pechhulp

Yamaha Motor Selected Occasion

Yamaha Motor Financiering

Als u ooit met pech langs de weg staat, zijn wij
met één telefoontje te bereiken. Elke Yamaha met
Fabrieksgarantie heeft automatisch dekking voor
Yamaha Motor Pechhulp. Wanneer u ons nodig hebt,
staan wij voor u klaar. *

Wij vinden dat elke rijder de extra gemoedsrust van
een fabrieksgarantie verdient. Daarom hebben wij
goed nieuws als uw Yamaha tussen 1 en 5 jaar oud is.
U komt dan namelijk in aanmerking voor tot wel 24
maanden extra garantiedekking met Yamaha Motor
Selected Occasion. Waarom niet? *

Yamaha biedt een selectie financiële diensten die
het bezitten van een Yamaha nu nog toegankelijker
maken. Yamaha Motor Financiering kan op uw
omstandigheden en levensstijl worden afgesteld, voor
maximale flexibiliteit. *

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat
alle aspecten van het eigenaar zijn van een Yamaha.
Het biedt een hoge mate van bescherming tegen
aantrekkelijke tarieven, zodat u zorgeloos kunt
genieten van het rijden.
Met Yamaha Motor Verzekering profiteert u van een
exclusief programma en krijgt u eersteklas service van
ons toegewijde team. *

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke verdeler.

Be Smart. Keep it Genuine.
Wij raden het gebruik van originele Yamaha
onderdelen aan om te verzekeren dat
uw Yamaha optimale prestaties levert in
combinatie met betrouwbaarheid op lange
termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn van
hoogstaande kwaliteit en voldoen aan onze
strenge veiligheidsnormen. Originele Yamaha
onderdelen passen perfect en zijn zeer
slijtvast, zodat uw gemoedsrust is verzekerd.
Als u de onderhoudswerkzaamheden door een
officiële Yamaha-dealer laat uitvoeren, weet
u zeker dat deze werkzaamheden worden
uitgevoerd door ervaren Yamaha monteurs
die originele onderdelen en Yamalube®
producten gebruiken.
De technici van Yamaha zijn volledig
opgeleid en beschikken over de modernste
middelen om u de allerbeste service voor
en het allerbeste advies te kunnen geven
over uw Yamaha product. Raadpleeg
voor meer informatie de Yamahadealer
bij u in de buurt of bezoek onze website:
www.yamaha-motor.eu

Onzichtbare techniek
Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt,
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste
manier om de hoge prestaties en lange
levensduur van uw Yamaha in stand te
houden, is door Yamalube® producten te
gebruiken.
Olie is het levenssap van de
verbrandingsmotor, en het Yamalube®
assortiment omvat volledig en semisynthetische oliën voor twee- en
viertaktmotoren, naast de speciale
minerale en raceoliën. Dit betekent dat
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en
gebruiksomstandigheden.
We produceren tevens een assortiment
onderhoudsproducten waarmee u uw
motorfiets in topconditie houdt. Als u voor
uw Yamaha zorgt, zorgt uw Yamaha tenslotte
voor u. Uw plaatselijke Yamaha-dealer kan u
adviseren over het beste Yamalube® product
voor uw Yamaha-motorfiets. Of bezoek onze
website: www.yamalube.be.

www.yamaha-motor.eu

Volg ons op:

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol, Nederland

Dealer

Tel.: +31 20 6546 001
Email: ymnlpv@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig, met respect voor
andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn professionele motorrijders weergegeven
die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De specificaties en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden.
Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.
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