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FASTER
Geïnspireerd op het verleden van Yamaha, ontworpen voor de toekomst.

De Sport Heritage modellen van Yamaha zijn 
geïnspireerd op tijdloze design-elementen 
en brengen hulde aan de iconische Yamaha 
modellen van weleer. Eigenaars genieten 
van de bijzondere rij-ervaring en het gevoel 
van trots dankzij de unieke en prachtig 
ontworpen onderdelen.  
 
De 3-cilinder XSR900 is beschikbaar in 
evocatieve nieuwe kleuren zoals het 
“80 Black” uit het klassieke Yamaha 
kleurenschema van de jaren 80, en 

combineert retro-cool met indrukwekkende 
prestaties en moderne technologie.

De compacte, lichte en wendbare XSR700 
wordt aangedreven door een krachtige 
689cc CP2 motor die een uitzonderlijk 
acceleratievermogen biedt bij alle 
snelheden. Met zijn iconische kleuren en zijn 
robuuste off-roadstijl huldigt de XSR700 
XTribute de legendarische XT-trailmotor die 
de allereerste Rally Raid events geïnspireerd 
heeft.

De vrijheid en de creativiteit die de XSR-
modellen bieden, zijn zichtbaar in de vele 
unieke en prachtige Yard Built-projecten 
die de afgelopen 7 jaar uit de groeiende 
customwereld zijn voortgekomen. Ze 
inspireren niet alleen rijders, maar ook 
Yamaha op het vlak van design.



 

Legend Reborn.



 

De XSR900 houdt stand op alle routes, of 
het nu gaat om prachtige bochtige wegen 
of open rechte stukken, hij voelt zich overal 
thuis. Hij is uitgerust met het modernste 
elektronicapakket dat elke rijder het hoogste 
niveau van bestuurbaarheid in elk type situatie 
biedt. En met zijn sportieve Quick Shifter en 
een ontspannen cruisecontrol kunt u met deze 
3-cilinder spierbundel gaan en staan waar u wilt.

Laat u niet misleiden door de tijdloze goede 
looks van de XSR900, want onder die looks van 
een sportmotor uit de jaren 80 schuilen enkele 
krachtige technologieën. Hij wordt niet alleen 
geleverd met de soepele EU5 890                      cc 
CP3-motor met een geweldig koppel, maar 
is ook uitgerust met een lichtgewicht chassis 
in Deltabox-stijl met een radiale Brembo-
hoofdcilinder, lichtgewicht Spinforged-wielen en 
een volledig instelbare vering.

Als keizer van de Sport Heritage-reeks is de 
XSR900 het ultieme bewijs van de Faster Sons-
filosofie in actie. Deze krachtige motorfiets 
is geïnspireerd op enkele legendarische 
historische motoren van Yamaha en is het 
levende bewijs van tientallen jaren intensief 
onderzoek en ontwikkeling.
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Historisch door Yamaha Racing beïnvloed 
ontwerp
Het pure en doelgerichte ontwerp van de XSR900 
biedt een unieke mix van tijdloze sportieve 
styling en verwijzingen naar legendarische 
racefietsen met Deltabox-frames van Yamaha uit 
de jaren 80. Details zoals de ruimte tussen het 
zadel in caféstijl en de op racing geïnspireerde 
brandstoftank en de minimalistische zijpanelen 
en verborgen achterverlichting onderstrepen zijn 
positie als de ultieme Faster Son.

Kenmerkende XSR Full LED-verlichting
De XSR900 gaat verder met de ronde koplamp die 
kenmerkend is voor elke Yamaha Sport Heritage-
motorfiets en is nu voorzien van Full LED-
verlichting met een splitprojector en halfronde 
contourverlichting. Het verborgen achterlicht 
heeft een gerookt uiterlijk dat de pure en tijdloze 
looks van de motorfiets versterkt, terwijl de 
compacte en heldere LED-knipperlichten het 
verlichtingspakket compleet maken.

Flexibele en ontspannen zitpositie
U zult merken dat de ergonomie van deze 
uitstekende Sport Heritage-motorfiets alle 
flexibiliteit en veelzijdigheid biedt die u voor 
verschillende soorten ritten nodig hebt; 
sportief, in de stad of ontspannen. De licht 
naar achteren gerichte rijpositie met het brede, 
goed controleerbare stuur geeft dat pure 
roadstergevoel en de ontspannen voetpositie 
en het ‘sit-in’-zadel (in plaats van ‘sit-on’) met de 
rugsteun achter zorgen voor een comfortabel en 
veilig rijgevoel.

Hoogwaardige details en materialen
De XSR900 is overal voorzien van hoogwaardige 
materialen. Van de sublieme cockpitdetails, 
geperforeerde vorkkappen en voetbedieningen 
van gesmeed aluminium tot het tweekleurige en 
dubbel gestikte zadel en op racing geïnspireerde 
details zoals de snelsluitingen en inklapbare 
voetsteunen voor de passagier: de looks en het 
gevoel van deze hoogwaardige Sport Heritage-
motorfiets inspireert een blijvende trots bij de 
eigenaar.

Moderne kijk op historische kleuren
De XSR900 brengt een eerbetoon aan het 
verleden door middel van kleuren en graphics 
die naar historische racemotorfietsen van 
Yamaha verwijzen. De Legend Blue-optie is 
een moderne interpretatie van een van de 
beroemdste racekleurstellingen van Yamaha. Dit 
benadrukt nog maar eens dat de prestatie- en 
ontwerpimplicaties van de jaren 80 nog steeds 
een grote invloed op de huidige tijd hebben, met 
het Deltabox-chassis als duidelijk bewijs.

Veelzijdige EU5 CP3 889 cc-motor met 
hoog koppel
De CP3-motor van 889 cc van Yamaha past perfect 
bij het sportieve en veelzijdige Deltabox-chassis 
van de XSR900. Deze soepele en controleerbare 
3-cilinder lijnmotor produceert een hoog 
lineair koppel en is klaar voor elke rijstijl waar 
u op dat moment zin in hebt. Geef vol gas voor 
opwindende prestaties vol adrenaline of laat 
de motor rustig met een lager toerental in een 
hogere versnelling optrekken als u het rustig aan 
wilt doen. En met het speciaal afgestemde in- en 
uitlaatgeluid klinkt elke rit als muziek in de oren. 
Vol gas of rustig toeren, de keuze is aan u!

Geavanceerde elektronische 
rijhulpsystemen
Wanneer u met de nieuwste XSR900 rijdt, ervaart 
u alle voordelen van de meest geavanceerde 
elektronische rijhulpsystemen. Het hart van 
dit systeem is de 6-assige IMU die van de R1 is 
afgeleid en waarmee het LSTC (Lean Sensitive 
Traction Control), het SCS (Slide Control 
System) en het LIFt Control System (LIF) van het 
voorwiel worden geregeld om in verschillende 
omstandigheden veilig te kunnen rijden. De 
modi kunnen via de TFT-kleurenmeter worden 
geselecteerd en bediend.

Krachtige remmen en vering
Er zijn geen compromissen gesloten op het vlak 
van de technische specificaties van de XSR900, 
waaronder een radiale Brembo-hoofdcilinder en 
dubbele remschijven vooraan van 298 mm voor 
een krachtig remvermogen en een nauwkeurige 
bestuurbaarheid. De volledig instelbare USD-
vorken en de achterwielophanging van het 
linktype kunnen eenvoudig aan uw behoeften 
worden aangepast en de nieuwste superlichte 
Spinforged-wielen van Yamaha minimaliseren 
het onafgeveerde gewicht voor responsieve 
rijprestaties.



 

Midnight Black
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XSR900 Accessoires

Racer pack - XSR900

Onderstreep het racererfgoed van de XSR900 en 
maak uw motorfiets klaar voor echt sportieve ritten. 
Met het Racer pack produceert de Akrapovic een 
indrukwekkend melodieus geluid. De volledig zwarte 
rem- en koppelingshendels geven uw stuur een stijlvolle 
look. Bescherm uw motor met de mooi ontworpen 
zijbeschermers en geef de voor- en achterkant een extra 
afwerking met het aluminium voorspatbord en de super 
sportieve kentekenplaathouder. Het ultieme pack om echt 
indruk te maken. 

Street pack - XSR900

Het stijlvolle Street pack biedt een eenvoudige manier om 
uw XSR900 een bijzonder strakke look te bezorgen. Het 
pack geeft uw XSR een hoogwaardige extra afwerking die 
daarmee vlot een “urban hero”-look krijgt. Het sportieve, 
geventileerde cockpitvizier, de koplampbescherming en 
het zwarte aluminium voorspatbord geven de voorkant 
een gestileerde vorm. Grip pads voor de knieën verbeteren 
uw grip op de tank voor snellere bochten en een ultieme 
rijcontrole. De kentekenplaathouder geeft de achterkant 
een nog sportievere look. 



 

Hierboven vindt 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.

Volledig Akrapovič uitlaatsysteem 
voor de XSR900
90798-34503-00

Cockpit vizier
BEA-F83J0-A0-10

XSR koplampgrille
BEA-84105-00-00

XSR radiatorgrille
BEA-FRADC-00-00

Aluminium voorspatbord
BEA-F15L0-00-00

GPS-houder
BEA-234A0-10-00

Zachte tasdrager voor rechterkant
BEA-F84M0-R0-00

Zachte tasdrager voor linkerkant
BEA-F84M0-L0-00

XSR zachte zijtas, rechts
BJV-FSSBH-R0-00

Motorbeschermer/beschermerskit
BEA-211D0-00-00

Sportieve kentekenplaathouder 
voor XSR
BEA-FLPH0-00-00

XSR zachte zijtas, links
BJV-FSSBH-L0-00

Bevestigingsrubber voor USB-
adapter
BEA-H21K0-00-00

XSR900 USB-montagebeugel
BEA-H21D0-00-00

XSR nummerplaat rechts
BEE-F3485-R0-00

XSR nummerplaat links
BEE-F3485-L0-00

Billet voetsteunen voor rijder
B7N-FRPEG-00-00

Voorasbescherming
B7N-FFAXP-00-00

Tankpad in XSR stijl
BEA-FTPAD-00-00

Tanktas voor stadsverkeer
YME-FTBAG-CT-02

Tanktas Sport
YME-FTBAG-SP-02

Achterasbescherming
B7N-FRAXP-00-00

Koppelingshendel zwart
B7N-RFFCL-00-00

Zwarte remhendel
B7N-RFFBL-00-00

XSR900 Accessoires



 

Ride the Legend.



 

Naast de duidelijke designreferenties van de 
XT500 in de XSR700 XTribute, delen beide 
motorfietsen een aantal belangrijke kenmerken, 
waardoor ze bij iedereen in het oog springen. 
De XT500 en de XTribute hebben een relatief 
eenvoudig ontwerp, bruikbaar vermogen en 
een allround veelzijdigheid. Gewoon puur en 
eerlijk rijplezier in combinatie met de hoge 
kwaliteitseisen van Yamaha.

Deze bijzondere combinatie van een tijdloos 
mooi uiterlijk en moderne technologie 
illustreert perfect de ware geest van de Faster 
Sons-filosofie. Met zijn unieke specificaties 
geeft de XSR700 XTribute een hele nieuwe 
generatie rijders de kans om het verleden te 
vieren en tegelijkertijd te profiteren van alle 
moderne technologie en een uitstekende 
rijervaring.

De speciale kenmerken van de XSR700 
XTribute zijn onder meer een vlak zadel en 
dikke voetsteunen in XT-stijl, een off-roadstuur 
en vorkkappen die de tijdloze Scrambler-stijl 
aanvullen. Dankzij zijn 689 cc 2-cilinder lijnmotor 
en lichtgewicht chassis beschikt de XSR700 
XTribute over het vermogen en de technologie 
om indruk te maken.

XSR700 XTribute
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Nieuwe XSR-familie LED-verlichting
De XSR700 XTribute is uitgerust met 
een historisch geïnspireerde ronde LED-
koplamp met een splitprojector en halfronde 
contourverlichting. Het LED-achterlicht heeft een 
klassiek gevormde ronde vorm en de compacte 
LED-knipperlichten zijn subtieler gevormd, maar 
bieden wel een uitstekende zichtbaarheid.

CP2 EU5-motor van 689 cc met een hoog 
koppel
Met de toenemende maturiteit van de XSR700 
XTribute zijn verschillende verbeteringen 
aangebracht, zowel op het vlak van prestaties 
als op het vlak van veiligheid. Net als zijn CP2-
broers is de XSR700 met de EU5-conforme 
karakteristieke 689 cc-motor uitgerust. De 
rijeigenschappen van de XSR700 zijn nog 
verder verfijnd, maar elke centimeter plezier 
blijft behouden dankzij de multigetalenteerde 
motorprestaties.

Kleuren en graphics in ‘1981’ retro XT-stijl
Een van de meest iconische kenmerken van 
de XT500 die aan zijn succesvolle periode van 
meer dan tien jaar heeft bijgedragen, was de 
gedurfde maar pure styling. Deze styling dient 
nu als inspiratie voor de XTribute. De aluminium 
tankafdekkingen zijn namelijk van soortgelijke 
emblemen voorzien. Witte spatborden en de 
beroemde goudkleurige velgen maken het 
historisch geïnspireerde ontwerp compleet.

Herziene lay-out van de cockpit met 
omgekeerde LCD-meter
De omgekeerde LCD-meter heeft een klassieke 
vorm met moderne functies en is in een 
voorwaartse positie geplaatst voor een betere 
helderheid en zichtbaarheid. De lijnen en de 
posities zijn speciaal ontworpen om bij de 
gloednieuwe koplamp en de steunen te passen 
waardoor de motorfiets een slankere look met 
een stompe neus aan de voorkant krijgt.

Licht en slank ruggengraatframe
Voor een gemakkelijke wendbaarheid en een 
scherpe respons heeft de XSR700 XTribute een 
slank, licht stalen ruggengraatframe dat dankzij 
het tweedelige subframe eenvoudig kan worden 
aangepast. In combinatie met de compacte 
wielbasis en het zachte veersysteem levert dit 
sterke en lichte chassis responsieve en plezierige 
rijeigenschappen op.

Speciaal plat zadel in XT-stijl, vorkkappen 
en geïntegreerde koplampsteunen
Uit respect voor de designprincipes van de XT500 
is de XTribute uitgerust met een zadel met 
plat profiel met op de achterkant een subtiel 
XTribute-logo in reliëf. Het resultaat is een echte 
crossmotorlook uit de jaren 80 met tegelijkertijd 
alle moderne comfort. Op de voorvorken zijn 
zwarte rubberen kappen gemonteerd om het 
Scrambler-gevoel te benadrukken. De compacte 
LED-koplamp met geïntegreerde steunen geven 
de voorkant een strakke look.

Pirelli MT 60 RS-banden met blokpatroon 
om op verharde en onverharde wegen te 
rijden
Voor zowel esthetische als praktische doeleinden 
zijn de 10-spaaks gegoten velgen van de XSR700 
XTribute uitgerust met blokpatroonbanden, 
wat bijdraagt aan de Urban Scrambler-look. De 
banden bieden een uitstekende grip en een 
eenvoudige besturing op zowel verharde als 
onverharde wegen.

Off-roadstuur, grepen en dikke 
voetsteunen
Om de crossmotorstijl van de XT500 aan te 
nemen, is de XTribute met een conisch stuur 
uitgerust. Dit stuur zorgt niet alleen voor de 
echte Urban Scrambler-look, maar ook voor een 
comfortabele en rechte rijpositie. Het bredere 
stuur zorgt voor een grotere hefboomwerking, 
waardoor de motorfiets ook bij lagere snelheden 
eenvoudig kan worden gemanoeuvreerd. De 
dikke voetsteunen en grepen zijn ontworpen om 
perfect bij de Scrambler-look te passen.
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Hierboven vindt 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. 

Hoog gemonteerd uitlaatsysteem
90798-33454-00

Vintech-achterlicht
YME-FYTL1-00-00

XSR zachte zijtas, links
BJV-FSSBH-L0-00

XSR zachte zijtas, rechts
BJV-FSSBH-R0-00

XSR nummerplaat links
BEE-F3485-L0-00

XSR nummerplaat rechts
BEE-F3485-R0-00

USB-opladerstopcontact
B5U-H6600-00-00

Bevestigingsrubber voor USB-
adapter
BEA-H21K0-00-00

Billet kettingwielafdekking
B34-FSPRC-00-00

Voorvorkafdekkingen
B34-FFAXC-00-00

Billet afdekkingen voor voetsteun 
passagier
B34-FPFRC-00-00

Handbeschermers
B34-F85F0-00-00

Sport Heritage tanktas
B34-FSMTB-00-00

Uitbreidingsset voet zijstandaard
B34-FSISI-00-00

Achterasafdekkingen
B34-FRAXC-00-00

Achterdrager
B34-F48D0-00-00

Tankpads zijkant
B34-F41D0-00-00

Vorkkappen
B34-F31K0-00-00

Stang-mount
YME-FMKIT-00-00

Valbeugel
B4T-F11D0-00-00

XSR koplampgrille
BEA-84105-00-00

Tas voor achterzadel
YME-REARB-AG-01

Solozadel
B34-F4710-00-00

Tankpad in XSR stijl
BEA-FTPAD-00-00

XSR700 / XSR700 XTribute Accessoires



 

Born for free spirits.



 

De nieuwe, modieuze XSR125 heeft alles in huis om u snel op uw bestemming te 
brengen. Door zijn tijdloze uitstraling en iconische kleuren valt de motor overal op. 
Het 125 cc/11 kW-motorblok met onbeperkt vermogen en de wendbare besturing 
maken de rit naar het werk of naar de les een stuk leuker dan met het drukke 
openbaar vervoer.

De XSR125 is de nieuwste motor in de Sport Heritage-reeks van Yamaha en 
beschikt over premiumspecificaties zoals LED-verlichting en volledig LCD-
instrumentenpaneel, net als de zwaardere XSR700 en XSR900. Daarnaast heeft de 
motor een lichtgewicht Deltabox-chassis en een upside-down voorvork die zorgen 
voor een zelfverzekerde en comfortabele rijervaring.

De nieuwe XSR125 past perfect bij het stijlvolle en unieke Faster Sons-gamma 
van Yamaha, een heel pakket aan kleding en accessoires die bij uw uitstraling 
passen. Het is dé manier om meer plezier en vrijheid te hebben en te genieten van 
spectaculaire prestaties.

* Afhankelijk van de lokale wetgeving van het land kunnen beperkingen gelden

Beste 125 cc Euro5-motorblok in zijn 
klasse
Het geavanceerde motorblok levert een 
vermogen van 11 kW, het maximumvermogen 
in de A1-categorie, en is hetzelfde als van de 
MT-125- en YZF-R125-modellen. Het motorblok 
is uitgerust met Yamaha’s exclusieve VVA-  l 
vermogen en koppel biedt voor krachtige 
prestaties en flitsende acceleratie. Het Euro5-
conforme ontwerp zorgt voor een minimale 
uitstoot.

Banden met een stoer noppenprofiel
De lichtgewicht tienspaaks lichtmetalen 
velgen zijn voorzien van banden met een 
fraai noppenprofiel die volop grip bieden. De 
combinatie van een 140/70-17 achterband 
en een 110/70-17 voorband zorgt voor een 
zelfverzekerde en voorspelbare rijervaring, 
waardoor deze wendbare lichtgewicht motor 
een van de beste manieren is om de stad te 
verkennen.

37-mm upside-down voorvork
De 37-mm upside-down voorvork heeft een 
gitzwarte afwerking die perfect bij het frame 
en de wielkleur past om de coole retrostijl 
te benadrukken. Deze voorvork staat garant 
voor soepel rijgedrag en zelfverzekerdheid. In 
combinatie met het Deltabox-chassis, 17-inch 
wielen, 1.330 mm wielbasis en de 815 mm 
zithoogte, is het chassis van de XSR125 bij uitstek 
geschikt voor motorrijders van elke lengte.

Pure, tijdloze XSR-vormgeving
De sterke horizontale lijnen van de XSR125 in de 
pure en tijdloze Faster Sons-stijl zijn geïnspireerd 
door Yamaha’s zwaardere XSR700 en XSR900 
Sport Heritage-modellen. Met retrokenmerken 
zoals de afgeronde brandstoftank, het lange, 
platte zadel en ronde lichten in combinatie met 
de allernieuwste motor- en chassistechnologie is 
de XSR125 een eerbetoon aan het verleden dat is 
ontworpen voor de toekomst.

Alle actiefoto’s zijn gemaakt op toegestaan terrein.
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XSR125 Accessoires

Racer-pakket - XSR125

Het RACER-pakket in retrostijl geeft uw XSR125 de 
ultieme finishing touch. Ontworpen in de geest van de 
Caferacer, bevat het Racer-pakket een Racer Cowl & Stays, 
zijtankpads, aluminium zijkappen en de extra stijlvolle 
kentekenplaathouder 2.0. 

Street-pakket - XSR125

De ultieme motor voor woon-werkverkeer gecombineerd 
met het perfecte pakket om door de straten te 
cruisen. Het Street-pakket omvat een vliegenscherm, 
motorbeschermers, onderkuipkappen, zijkappen 
voor radiatoren in XSR-stijl en de extra stijlvolle 
kentekenplaathouder 2.0. 



 

Hierboven vindt 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.

Volledige Akrapovic-uitlaat voor 
XSR125
90798-34201-00

Stijlvolle kentekenplaathouder
BFG-F16E0-00-00

Windscherm in retrostijl
B1V-F74A8-M2-SM

Set aluminium zijpanelen voor de 
onderkuip
B1V-SF835-M3-SV

Set radiateurkappen van gestanst 
aluminium
B1V-SGUAR-M3-BL

Set zijkappen
B1V-SF171-M3-SV

Tankpad in XSR stijl
BEA-FTPAD-00-00

Zijdelingse tankpads in retrostijl 
met YAMAHA-logo
B1V-SFUEL-M4-BL

Set zijkappen
B1V-SF171-M3-SV

Motorbeschermer voor 125cc, 
rechts
B7D-E5411-M3-SB

Reflecterende velgsticker voor 1 
wiel (vooraan)
YME-FSGEN-10-01

Racekuip in retrostijl
B1V-SH414-M2-BL

Houders in retrostijl voor het 
monteren van de racekuip
B1V-SSTAY-M1-BL

Motorbeschermer voor 125 cc, 
links
B7D-E5421-M3-SB

Reflecterende velgsticker voor 1 
wiel
YME-FSGEN-00-01

Tas voor achterzadel
YME-REARB-AG-01

LED-richtingaanwijzers Plus 
achterzijde
YME-FLB2R-10-00

Kabelboom voor LED-
richtingaanwijzers
BK6-FCABL-00-00

Aluminium ventieldop, gekarteld 
patroon

Aluminium ventieldop, schroef

LED-richtingaanwijzers
YME-H0789-00-20

Universele houder
YME-FUNVC-00-00

YEC-50 CHARGER EU SPEC
YME-YEC50-EU-10

YEC-9 acculader
YME-YEC08-UK-00

XSR125 Accessoires



 

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

 

Specificaties
XSR900 XSR700 XTribute XSR700

Motor
Motortype 4-kleppen, 3-cilinder, EURO5, 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC CP2, 4-kleppen, EURO5, 4-takt, 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, DOHC CP2, Tweecilinder, 4-kleppen, 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC

Cilinderinhoud 890 cc 689 cc 689 cc

Boring x slag 78,0 × 62,1 mm 80,0 × 68,6 mm 80,0 × 68,6 mm

Compressieverhouding 11,5:1 11,5:1 11,5:1

Max. vermogen 87,5kW (119,0 pk)/10.000 t/min 54,0 kW (73,4 pk)/8.750 t/min 54,0 kW (73,4 pk)/8.750 t/min

Versie met beperkt vermogen n/a 35kW (46.93 PS) 35kW (46.93 PS)

Max. koppel 93,0 Nm (9,5 kgfm)/7.000 t/min 67,0 Nm (6,8 kgfm)/6.500 t/min 67,0 Nm (6,8 kgfm)/6.500 t/min

Smeersysteem Oliecarter Oliecarter Oliecarter

Type koppeling Nat, Meervoudige platen Meervoudige platen Nat, Meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI TCI Electronic ignition (TCI)

Startsysteem Eleckrisch (E) TCI TCI

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Handmatig Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting Ketting Ketting

Brandstofverbruik n/a n/a 4,3 l/100 km

CO2 emission 116 g/km n/a 100 g/km

Carburator n/a Brandstofinjectie Brandstofinjectie

Chassis
Frame Diamantvormig Diamantvormig Diamantvormig

Casterhoek 25°00′ 24°30′ 24°30′

Spoor 108 mm 90 mm 90 mm

Wielophanging voor Telescoopvork Telescoopvork Telescoopvork

Wielophanging achter (type draagarmophanging), Swingarm (type draagarmophanging), Swingarm (draagarmophanging), Swingarm

Veerweg voor 130 mm 130 mm 130 mm

Veerweg achter 137 mm 130 mm 130 mm

Remmen voor 298 mm 298 mm 298 mm

Remmen achter 245 mm 245 mm 245 mm

Bandenmaat voor 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless 120/70 ZR 17M/C(58 W) Tubeless 120/70 ZR 17M/C(58 W) Tubeless

Bandenmaat achter 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless 180/55 ZR 17M/C(73 W) Tubeless 180/55 ZR 17M/C(73 W) Tubeless

Afmetingen
Totale lengte 2.155 mm 2.075 mm 2.075 mm

Totale breedte 860 mm 865 mm 820 mm

Totale hoogte 1.155 mm 1.120 mm 1.130 mm

Zithoogte 810 mm 855 mm 835 mm

Wielbasis 1.495 mm 1.405 mm 1.405 mm

Grondspeling 140 mm 140 mm 140 mm

Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle 
brandstoftank)

193 kg 190 kg 188 kg

Inhoud brandstoftank 14 l 14 l 14 l

Carterinhoud 3,50 l 3,00 l 3,00 l



  

XSR125

Motor
Motortype 4-takt, Vloeistofgekoeld, SOHC, 1-cilinder

Cilinderinhoud 124 cc

Boring x slag 52,0 x 58,6 mm

Compressieverhouding 11,2 : 1

Max. vermogen 11,0 kW bij 10.000 tpm

Versie met beperkt vermogen n/a

Max. koppel 11,5 Nm bij 8.000 tpm

Smeersysteem Oliecarter

Type koppeling Nat, Meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI

Startsysteem Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting

Brandstofverbruik 2.1 L/100 km

CO2 emission 47 g/km

Carburator Elektronische brandstofinjectie

Chassis
Frame Diamantvormig

Casterhoek 26º

Spoor 95 mm

Wielophanging voor Upside-down telescopische voorvork, Ø37 mm

Wielophanging achter Swingarm

Veerweg voor 130 mm

Veerweg achter 110 mm

Remmen voor Hydraulische enkele schijfrem, Ø 267 mm

Remmen achter Hydraulische enkele schijfrem, Ø 220 mm

Bandenmaat voor 110/70-17

Bandenmaat achter 140/70-17

Afmetingen
Totale lengte 1.960 mm

Totale breedte 800 mm

Totale hoogte 1.065 mm

Zithoogte 815

Wielbasis 1.330 mm

Grondspeling 160 mm

Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle 
brandstoftank)

140 kg

Inhoud brandstoftank 11 l

Carterinhoud 1,05 l



 

Yard Built

De Faster Sons-ideologie stelt vast dat wij als 
Yamaha moderne machines creëren die zijn 
ontworpen met respect voor het verleden, 
en een canvas vormen voor iedereen die de 
motoren volledig aan de eigen wensen wil 
aanpassen. 
 
De vrijheid en creativiteit die de Yamaha Sport 
Heritage-modellen bieden, is te zien in de 
vele unieke en stijlvolle Yard Built-projecten 
die de afgelopen 7 jaar uit de groeiende 
custom-scene zijn voortgekomen. Niet alleen 
inspirerend voor mederijders, maar ook qua 
design enorm inspirerend voor Yamaha.

XSR700 “King Kenny” door Mellow Motorcycles, Duitsland



XSR125 “Blue Surfer” gebouwd door Motodiktio 

voor Nikolas Plytas, professioneel watersportatleet, Griekenland

XSR125 “Vita Imperfetta” gebouwd door Oscar Tasso

voor Alteria, zangeres en songwriter, radio- en tv-presentatrice, Italië

 



  

Faster Sons Collectie 

Faster Sons T-Shirt 
B21-FS102-G0 

Faster Sons T-Shirt  
B21-FS201-B0 

Faster Sons Zip Sweater 
B21-FS103-B0



 



Get it on

 

Stel uw droomcoollectie 
samen met de gratis 
MyGarage app

De MyGarage app is de beste manier om uw 
droomcollectie 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 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.



 

MyRide: Til uw 
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 Verzekering is speciaal ontworpen 
voor Yamaha-eigenaars en vereenvoudigt het 
verzekeringsproces voor uw Yamaha-voertuig.

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. *

Yamaha Motor Pechhulp

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. *

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

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. *

Yamaha Motor Financiering

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. *

Yamaha Motor Extended Warranty

Wij willen dat u maximaal geniet van uw nieuwe 
Yamaha, daarom biedt Yamaha u de mogelijkheid om 
bij aankoop van een nieuwe motorfiets, de Yamaha 
Motor Extended Warranty aan te schaffen, zodat u 
zorgeloos kunt rijden met de gemoedsrust van 36 
extra maanden garantie! *

* 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 
offi  ciële 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.be



Drink of consumeer nooit motorolie.

  

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 semi-
synthetische 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.
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www.yamaha-motor.be Yamaha Motor Europe, branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol, Nederland

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 uw Yamaha dealer voor meer informatie.

Volg ons op:

Dealer


