
  

www.yamaha-motor.nl

2019 Sport Heritage

2019-01-17_sport-heritage_v03.indb   1 22/01/2019   11:48



 

2019-01-17_sport-heritage_v03.indb   2 22/01/2019   11:48



Elk Sport Heritage-model is ontwikkeld op
basis van onze ‘Faster Sons’ filosofie, een
benadering die iconisch ontwerp combineert
met geavanceerde technologie. Deze 
filosofie heeft ons in staat gesteld tijdloze 
motorfietsen te bouwen die niet alleen een 
eerbetoon aan ons verleden zijn, maar ook 
de beste prestaties en rijeigenschappen 
bieden.

De Sport Heritage-serie laat zien wat
motorrijden op z’n best inhoudt. Deze 
gevarieerde Sport Heritage-serie is specifiek 
ontworpen om berijders van alle leeftijden 
in staat te stellen en aan te moedigen hun 
motorfiets geheel naar eigen wens af te 
stemmen met originele accessoires. 

En met de coole, uitgebreide Faster Sons 
kledingcollectie kunt u zich geheel in uw 
eigen stijl kleden. Bekijk en bestel de Faster 
Sons kledingcollectie nu direct in de Yamaha 
webshop: www.yamaha-motor.nl.

FASTER
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Born to come back
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€ XXXX,XX

De XSR700 XTribute die op de afbeeldingen wordt getoond, is 
uitgerust met een optioneel hoogwaardig uitlaatsysteem van 
Akrapovič en een origineel Yamaha Vintech-achterlichtaccessoire.

 XSR700 XTribute 
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 Eind jaren zeventig veroorzaakte Yamaha met 
de XT500 een ware revolutie in de motorwereld. 
Dankzij het lichte, eenvoudige ontwerp en het 
grote rijplezier werd het model meteen een 
bestseller. De legendarische status van de XT is 
nog altijd springlevend.

De nieuwe XSR700 XTribute is voorzien van een 
iconisch kleurenschema en heeft een exclusieve 
scrambler uitrusting. Als zodanig brengt dit 
nieuwe model een eerbetoon aan de originele 
XT en combineert het alle sensationele en 
plezierige eigenschappen die u zoekt in een 
motor.

Speciale, aan de XT ontleende kenmerken 
zijn onder meer het vlakke zadel en de dikke 
voetsteunen, evenals het off -road stuur en de 
voorvorkhoezen die het tijdloze scrambler-
design complementeren. Dankzij de 689cc 
tweecilinder en het lichtgewicht chassis heeft 
de nieuwe XSR700 XTribute het vermogen en de 
technologie om diepe indruk te maken. 

De XSR700 XTribute is ook in een 35kW 
uitvoering leverbaar.
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Een scrambler in alle details
Het robuuste ontwerp en de speciale scrambler-
uitrusting zorgt ervoor dat de XSR700 XTribute 
een nieuwe coole look introduceert in de Sport 
Heritage klasse. Het model is ontworpen volgens 
de Faster Sons filosofie van Yamaha, waarbij 
tijdloos design en moderne technologie op unieke 
wijze worden verenigd. Dit maakt deze compacte, 
lichte en wendbare motor eenvoudig te besturen, 
en daarmee ideaal voor motorrijders die op zoek 
zijn naar maximaal rijplezier.

Kleuren en graphics in retro XT-stijl
De originele XT500, die in 1976 werd 
geïntroduceerd, was onmiddellijk een succes 
en werd een van de populairste Yamaha-
modellen aller tijden. Om zijn legendarische 
status te vieren, heeft Yamaha het beroemde 
kleurenschema van de XT aangehouden en 
doorontwikkeld voor de nieuwe XSR700 XTribute. 
Want tijdloos design raakt nooit uit de mode.

Stuur en voetsteunen in off-road design
De XSR700 XTribute is licht, wendbaar en 
compact, en heeft een krachtige, lineaire 
vermogensafgifte. Het off-road stuur zorgt 
voor een dominante rechte zitpositie en 
maakt manoeuvreren in krappe situaties veel 
gemakkelijker. De off-road design voetsteunen 
accentueren nog eens het stoere scrambler-
design.  

Geïnspireerd op de iconische XT500
Of u nu nieuw bent in de wereld van motoren 
of al de nodige rijervaring hebt, u hebt vast 
wel eens gehoord van de iconische XT500, het 
uiterst populaire Yamaha-model uit de jaren 
70 en 80. Net als de originele XT is de nieuwe 
XSR700 XTribute licht, krachtig en gemakkelijk 
bestuurbaar. Met het klassieke, aan de XT500 
ontleende kleurenpalet en de speciale off-
road uitrusting brengt het nieuwe model een 
eerbetoon aan zijn wereldberoemde voorganger.

Vlak zadel en voorvorkbescherming
De ontwerpers van Yamaha hebben veel 
aandacht besteed aan elk detail van de 
XSR700 XTribute, om ervoor te zorgen dat het 
oorspronkelijke karakter van de XT500 perfect 
tot uiting komt. Het lange, vlakke zadel is 
ontleend aan het originele ontwerp en biedt 
een uiterst comfortabel rijcomfort. Om het 
tijdloze retro-design extra te benadrukken is de 
voorvork voorzien van authentieke rubberen 
voorvorkhoezen en zwarte voorvorkbescherming.  

Krachtige prestaties en gemakkelijk te 
besturen
Dankzij de krachtige prestaties en eenvoudige 
bediening groeide de originele XT500 uit tot een 
van de populairste motoren ter wereld. Nu we 
40 jaar verder zijn, kunt u er zeker van zijn dat de 
XSR700 XTribute prestaties en rijeigenschappen 
levert die het model tot een van de meest 
opwindende en aangename motoren van dit 
moment maken.

Klassiek scrambler-design met moderne 
technologie 
De ware schoonheid van de nieuwe XSR700 
XTribute met retro-look zit hem in de combinatie 
van de klassieke scrambler-uitstraling 
met de meest geavanceerde motor- en 
chassistechnologie. Het krachtige en zuinige 
motorblok is een van de meest veelzijdige en 
aangename aandrijvingen van Yamaha. Tegelijk 
is het lichtgewicht chassis zeer compact en 
wendbaar, waardoor de ultieme mix van klassiek 
en modern ontstaat.

Pirelli MT60RS grof profielbanden
Voor optimale grip en wegligging op verharde 
én onverharde wegen is deze Sport Heritage-
motor uitgerust met Pirelli MT60RS grof 
profielbanden. De tienspaaks lichtmetalen velgen 
zijn voorzien van een 180/55-17-achterband 
en een 120/70-217-voorband, beide met een 
noppenpatroon dat de urban scrambler-look 
perfect accentueert. 
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 XSR700  / XSR700 Sport Edition

 Retro design met hoogwaardige 
componenten 
 Met zijn dubbel geprofi leerde lederen zadel en
eenvoudig aan te passen subframe, aluminium 
tank, vintage design koplamp en achterlicht, 
is de XSR700 een eerbetoon aan iconische 
motorontwerpen uit het verleden. Een super 
coole gaasafdekking, korte uitlaatdemper en 
gebruik van hoogwaardig aluminium op allerlei 
componenten, zoals bij de voorste spatbordsteun 
en de radiatorafdekking. Hierdoor heeft de 
XSR700 een nog indrukwekkender uiterlijk.

 Gebouwd voor optimaal rijplezier 
De eerste machine volgens de ‘Faster Sons’ 
fi losofi e levert een originele vintage look op, 
zonder in te leveren op rijprestaties. De chassis 
afmetingen en de gewichtsverdeling zijn 
zorgvuldig gekozen voor optimaal rijplezier, ook 
tijdens het accelereren, en geven de motorrijder 
het gevoel één te zijn met de machine.

 Licht en slank ruggengraat frame 
Voor optimaal stuurgemak en scherpe 
wendbaarheid is de XSR700 voorzien van een 
licht, slank, stalen en eenvoudig te customizen 
ruggengraat frame, waarbij het compacte 
‘CP2’ motorblok als dragend element dient. De 
compacte wielbasis en het doordachte
veersysteem, in combinatie met het sterke en 
lichte chassis, staat garant voor responsieve en 
plezierige rijeigenschappen.

 Buitengewoon krachtige tweecilinder
 Wat de XSR700 zo bijzonder maakt, is de
toonaangevende 689cc parallel-twin, ontwikkeld
op basis van Yamaha’s ‘crossplane’ fi losofi e.
De 270 graden krukas met zijn onregelmatige
ontstekingsinterval zorgt voor een hoog lineair 
koppel zorgt en uitstekende prestaties.

 Garage Metal 

 Tech Black 

 De Yamaha XSR700, ontworpen voor een tijdloos gevoel, geïnspireerd door 
historische iconen en voorzien van de allernieuwste technologie voor een 
pure, aangename rijervaring. Met een hoog koppel en een super wendbaar 
chassis is de XSR700 ideaal voor motorrijders die nostalgie wel kunnen 
waarderen. Dankzij de geavanceerde 689cc parallel-twin, voorzien van onze 
speciale ‘crossplane’ fi losofi e, beschikt u niet niet alleen over een lineair 
koppel maar ook een indrukwekkende acceleratie. De retro stijl van de 
XSR700 past goed bij het compacte, lichtgewicht chassis met uitstekende 
wendbaarheid en besturing. 

Naast de XSR700 is er ook de XSR700 Sport Edition: een machine 
ontwikkeld voor de motorrijder die een no-nonsense motorfi ets wil en 
die voorzien is van hoogwaardige accessoires, waaronder een volledig 
Akrapovič uitlaatsysteem en een fl y screen, die deze Sport Edition een 
extra vintage-uitstraling geven. En met het optionele Öhlins veersysteem, 
combineert deze no-nonsense motorfi ets een authentiek ontwerp met 
sportieve prestaties. Kijk voor meer informatie op www.yamahamotor.nl.

De XSR700-modellen zijn ook in een 35kW uitvoering leverbaar.
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Volledig Akrapovič uitlaatsysteem, 
laag model

Verstelbare remhevel

Billet hoofdremcilinder deksel, 
model Sport Heritage

Voetsteunen

Canvas zijtas, model Sport 
Heritage

Bagagerek

Radiateur zijafdekking Fly screen (smoke)

Buddyseat, model Solo Kettingbeschermer

Volledig Akrapovič uitlaatsysteem, 
hoog model

Voorvorkhoezen

Billet olievuldop Billet kettingspanners

Binnentas canvas zijtas, model 
Sport Heritage

Zijdeksels (aluminium)

Stickerset Sport Heritage Nummerplaat voor (aluminium)

Radiateurbeschermer

Verstelbare koppelingshevel Kettingwiel beschermer

Brandstoftank covers Stuurbeugels

Canvas gereedschaptas, model 
Sport Heritage

Stuurgewichten

Fly screen (transparant) Buddyseat, model Flat

Billet framebuis-einddoppen

Accessoires – XSR700 XTribute / XSR700 Sport Edition / XSR700 

Voor een overzicht van het volledige XSR700 XTribute, XSR700, XSR700 Sport Edition accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de officiële Yamaha-dealer of onze website. Het getoonde Akrapovič uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha product, deze is volledig 
ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič en is alleen bij montage van een Akrapovič katalysator set gehomologeerd.
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 XSR900  / XSR900 Sport Edition

 Tijdloos, puur ontwerp, een eerbetoon 
aan historische iconen 
De XSR900 toont zijn ware afkomst met een 
tijdloos, puur ontwerp als eerbetoon aan de 
iconische motorfi etsen uit het verleden. Deze 
geheel nieuwe Sport Heritage machine is afgeleid 
van de machines uit het verleden, maar dan 
met een toonaangevende coole uitstraling van 
vandaag.

 Lichtgewicht aluminium chassis en 
swingarm 
Het krachtige ‘CP3’ motorblok bevindt zich in 
een slim ontworpen lichtgewicht aluminium CF 
gegoten chassis met een korte wielbasis. De 
extern gemonteerde aluminium swingarm biedt 
de berijder een smallere voetsteunpositie en 
optimaal rijcomfort.

 Hoogwaardig 850cc driecilinder motor
 De XSR900 is voorzien van een krachtige
vloeistofgekoelde 850cc, viertakt driecilinder 
motor op basis van de ‘crossplane’ fi losofi e. 
De karakteristiek klinkende ‘CP3’ driecilinder is 
voorzien van Traction Control (TCS), een Assist 
en Slipper Clutch (A&S), Yamaha Chip Controlled-
Throttle (YCC-T) en Yamaha D-MODE.

 Retro stijl met hoogwaardige materialen 
 De XSR900 toont zijn ware afkomst dankzij het
gebruik van hoogwaardige materialen. Stijlvolle
aluminium brandstoftankcovers, aluminium
spatborden en spatbordsteunen en een 
rond retro design instrumentenpaneel. 
Dit als eerbetoon aan de toonaangevende 
motorontwerpen uit het verleden.

 Garage Metal 

 Midnight Black 

De XSR900 is een motorfi ets in de meest pure vorm. Adembenemende 
rijeigenschappen, geavanceerde technologie en beïnvloed door een 
ongeëvenaarde ‘racing’ geschiedenis. Het beste van Yamaha’s nieuwe technologie 
in retro stijl, als eerbetoon aan tijdloze klassiekers. 

Het nieuwste driecilinder 850cc ‘CP3’ motorblok op basis van de ‘crossplane’ 
fi losofi e zorgt voor een verbazingwekkend koppel en adembenemende 
acceleratie. Een super lichtgewicht aluminium chassis in combinatie met een 
natuurlijke rijhouding zorgt voor optimale wendbaarheid en meer rijplezier.

Naast de XSR900 is er ook de XSR900 Sport Edition: een high performance 
machine ontwikkeld voor de motorrijder die een no-nonsense motorfi ets wil en 
niet alleen een machine die gebouwd is voor de ‘looks’. Een lichtgewicht, hoog 
presterende special voorzien van hoogwaardige accessoires, waaronder een
aluminium seat cover en een fl y screen, die deze XSR900 Sport Edition een extra 
vintageuitstraling geven. En met een volledig Akrapovič uitlaatsysteem en het 
optionele Öhlins veersysteem, combineert deze high performance motorfi ets een 
authentiek ontwerp met sportieve prestaties. Kijk voor meer informatie op 
www.yamaha-motor.nl.
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Volledig Akrapovič uitlaatsysteem, 
laag model

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Aluminium seat cover, kleur 
Garage Metal

Kettingtandwiel beschermer

Design buddyseat, model Ultra Tank pad (brandstoftank covers)

Olievuldop Canvas zijtas, model Sport 
Heritage

Billet verstelbare koppelingshevel Sliders

Volledig Akrapovič uitlaatsysteem, 
hoog model

Radiateur zijafdekking

Radiateurbeschermer, kleur 
lichtgrijs

Kettingspanners

Kettingbeschermer Windscherm, model Sport

Voetsteunbeschermers (passagier) Binnentas canvas zijtas, model 
Sport Heritage

Paddock stand

Verstelbare rem/schakelset Stuur, model Low Fatbar

Voetsteunen Billet stuurgewichten

Billet stuurverhogers Fly screen

Zijstandaard verbreder Billet verstelbare remhevel

LED achterlicht

Accessoires – XSR900 / XSR900 Sport Edition

Voor een overzicht van het volledige XSR900 en XSR900 Sport Edition accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de officiële Yamaha-dealer of onze website. Het getoonde Akrapovič uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha product, deze is volledig ontwikkeld en 
geproduceerd door Akrapovič en is alleen bij montage van een Akrapovič katalysator set gehomologeerd.
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 SCR950 

Optimaal zitcomfort 
 De SCR950 is voorzien een zadel met vlak profi el 
en geeft de berijder een verhoogde zitpositie en 
volop bewegingsvrijheid. Dit in, combinatie met 
het 17-inch achterwiel met authentiek spaken, 
onderstreept de natuurlijke ergonomie van de 
SCR950 met een uitstekende handelbaarheid en 
een hoge mate van comfort.

Breed stuur met dwarsstang 
Eén van de belangrijkste kenmerken van de 
SCR950 is de comfortabele en rechte zitpositie, 
gecreëerd door de geometrie tussen zadel, stuur 
en voetsteunen. Niet alleen zorgt het brede 
stuur voor een natuurlijke zithouding, ook het 
sturen bij lage snelheden wordt er extra door 
vergemakkelijkt. Voor meer stevigheid is het
brede stalen stuur voorzien van een dwarsstang.

Heavy-duty profi elbandenen 
De Bridgestone TW grof profi elbanden 
versterken de klassieke ‘street scrambler’ look 
van de SCR950 en zijn zowel geschikt voor op de 
verharde weg als ook op de onverharde paden. 
Met een 100-90/19 voorband en een brede 140-
80/17 achterband is de SCR950 geschikt voor zeer 
uiteenlopende soorten wegdek.

Aluminium velgen met authentieke 
spaken 
 Aan alles ziet men dat de SCR950 een prachtig
afgewerkte ‘street scrambler’ is. Vervaardigd van
hoogwaardige materialen, die zijn tijdloze design
extra benadrukken. Om trouw te blijven aan het
oorspronkelijke ‘street scrambler’ design, is de 
SCR950 voorzien van lichtgewicht aluminium 
spaakvelgen, vóór met een diameter van 19 inch 
en achter met een diameter van 17 inch.

 Racing Red [VRC1] 

 Yamaha Black [YB] 

 In de jaren ‘60 was de ‘street scrambler’ bijzonder populair onder rijders die een
eenvoudige, stijlvolle maar toch stoere motorfi ets wilden. Deze motorfi etsen 
zijn typische vertegenwoordigers van de vrije en relaxte tijdgeest van de 
invloedrijke jaren ’60, en dat is duidelijk terug te vinden in de SCR950.

Een motor niet alleen voor de beginnende motorrijder, maar ook voor diegene 
die al jaren motor rijden. Hoe dan ook, de stoere uitstraling, de natuurlijke 
zitpositie en het tijdloze design maken de SCR950 onweerstaanbaar. Een ‘street 
scrambler’ voorzien van grof profi elbanden, die zowel geschikt zijn voor op de 
verharde weg als ook op de onverharde paden.

Met zijn in zwart afgewerkte, compacte luchtgekoelde 60 graden V-twin 
produceert deze motor een prettig pulserend vermogen en levert deze een zeer 
lineair koppel. Dit maakt van de SCR950 een geweldige allrounder die garant 
staat voor optimaal rijplezier.
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XV950R Performance Concept - Op maat gemaakt met optionele 
zwarte Akrapovič  slip-on uitlaatdemper, Bullet koplampkuip, verlaagd 
single zadel, RVS luchtfilterkap, custom handgrepen, aangepaste 
voetsteunen (berijder), aangepaste voetsteunen (passagier) en LED 
richtingaanwijzers vóór en achter.

XV950R Performance Concept - op aanvraag leverbaar
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Akrapovič slip-on uitlaatdemper 
(niet gehomologeerd)

Voorvorkbrug

Lederen zadeltassen, kleur zwart Billet stuurspiegel

Bobber zadel, model Solo Luchtinlaat (messing)

Custom voetsteunen Billet stuurgewichten (per set)

Motorblok spoiler Billet verstelbare koppelingshevel

Öhlins Performance schokdempers Achterzijde dashboard, kleur zwart

Lederen zadeltassen, kleur 
oxblood

Ruggesteun passagier, model M 
(compleet)

Bobber zadel, model Diamond Luchtinlaat (RVS)

Custom handgrepen Motorbeschermbeugel set

Zijdeksels (aluminium) Uitlaatdemper sierstuk, kleur 
zwart

Voorvorkhoezen Carterbescherming

Lederen windschermtas, kleur 
zwart

Ruggesteun passagier, model L 
(compleet)

Voetsteunen, model Adventure 
(berijder)

Stuur, hoog model

Lichtgewicht kentekenplaathouder Windscherm met snelsluiting

Billet verstelbare remhevel Billet olievuldop

Accessoires - SCR950

Het getoonde Akrapovič uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha-product en is volledig ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič. De getoonde Akrapovič uitlaatdemper is alleen bij montage van een 
Akrapovič katalysator set gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg. Voor een overzicht van het volledige accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de officiële Yamaha-dealer of onze website.

2019-01-17_sport-heritage_v03.indb   19 22/01/2019   11:48



Specificaties

XSR700 XTribute XSR700 / XSR700 Sport Edition XSR900 / XSR900 Sport Edition

Motor

Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 689cc 689cc 847cc

Boring x slag 80,0 mm x 68,6 mm 80,0 mm x 68,6 mm 78,0 mm x 59,1 mm

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

Max. vermogen 55,0 kW (74,8 pk) bij 9.000 tpm 55,0 kW (74,8 pk) bij 9.000 tpm 84,6 kW (115 pk) bij 10.000 tpm

Max. koppel 68,0 Nm (6,9 kg-m) bij 6.500 tpm 68,0 Nm (6,9 kg-m) bij 6.500 tpm 87,5 Nm (8,9 kg-m) bij 8.500 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen (Assist & Slipper Clutch)

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

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

Eindoverbrenging Ketting Ketting Ketting

Brandstofverbruik 4.3l/100 km 4.3l/100 km 5.2l/100km

CO2 uitstoot 100g/km 100g/km 120g/km

Chassis

Frame Staal, diamantvormig Staal, diamantvormig Aluminium, CF gegoten, diamantvormig

Veerweg, voor 130 mm 130 mm 137 mm

Balhoofdhoek 24º50 24º50 25º

Naloop 90 mm 90 mm 103mm

Wielophanging, voor Telescopische voorvork, Ø 41 mm Telescopische voorvork, Ø 41 mm Upside-down voorvork, Ø 41 mm, veervoorspanning en uitgaande 
demping instelbaar

Wielophanging, achter Monocross, horizontaal geplaatste schokdemper, veervoorspanning 
instelbaar

Monocross, horizontaal geplaatste schokdemper, veervoorspanning 
instelbaar

Monocross, horizontaal geplaatste schokdemper, veervoorspanning 
en uitgaande demping instelbaar

Veerweg, achter 130 mm 130 mm 130 mm

Remsysteem, voor Hydraulisch, twee remschijven, Ø 282 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 282 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 298 mm

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm

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

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

Afmetingen

Totale lengte 2.075 mm 2.075 mm 2.075 mm

Totale breedte 820 mm 820 mm 815 mm

Totale hoogte 1.130 mm 1.130 mm 1.135 mm

Zithoogte 835 mm 835 mm 830 mm

Wielbasis 1.405 mm 1.405 mm 1.440 mm

Grondspeling 140 mm 140 mm 135 mm

Rijklaargewicht 186 kg 186 kg 195 kg

Inhoud brandstoftank 14 liter 14 liter 14 liter

Motorolie hoeveelheid 2,7 liter 2,7 liter 3,4 liter

2019-01-17_sport-heritage_v03.indb   20 22/01/2019   11:48



Specificaties

SCR950

Motor

Type motor Luchtgekoeld, 4-takt, V-twin, 8 kleppen, SOHC

Cilinderinhoud 942cc

Boring x slag 85,0 mm x 83,0 mm

Compressieverhouding 9,0 : 1

Max. vermogen 40 kW (54,3 pk) bij 5.500 tpm

Max. koppel 79,5 Nm (8,1 kg-m) bij 3.000 tpm

Smeersysteem Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI

Startsysteem Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 5 versnellingen

Eindoverbrenging Riem

Brandstofverbruik 5l/100km

CO2 uitstoot 115g/km

Chassis

Frame Staal, dubbel wiegframe

Veerweg, voor 135 mm

Balhoofdhoek 29º

Naloop 130 mm

Wielophanging, voor Telescopische voorvork, Ø 41 mm

Wielophanging, achter Twee schokdempers, veervoorspanning instelbaar

Veerweg, achter 110 mm

Remsysteem, voor Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 298 mm

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 298 mm

Bandenmaat, voor 100/90 19M/C (57H)

Bandenmaat, achter 140/80R 17M/C (69H)

Afmetingen

Totale lengte 2.255 mm

Totale breedte 895 mm

Totale hoogte 1.170 mm

Zithoogte 830 mm

Wielbasis 1.575 mm

Grondspeling 145 mm

Rijklaargewicht 252 kg

Inhoud brandstoftank 13 liter

Motorolie hoeveelheid 4,3 liter

2019-01-17_sport-heritage_v03.indb   21 22/01/2019   11:48



XSR900 - Auto Fabrica P2
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Yamaha Yard Built

Overal ter wereld dromen motorrijders
over het bouwen van hun eigen motorfiets.
Yamaha wil dit mogelijk maken en vraagt
daarvoor getalenteerde customisers om
inspirerende ideeën te leveren om een
Yamaha Sport Heritage motorfiets te
transformeren naar ‘Yard Built’ specials.

Vervolgens, wanneer de customiser zijn ‘Yard
Built’ special heeft gemaakt, mag de bouwer
zijn of haar aftermarket kits produceren
en verkopen aan Yamaha klanten die daar
interesse in hebben. Dit kan online of via een
Yamaha-dealer. Op verzoek kan de Yamaha-
dealer uw nieuwe Yamaha-motor volledig
naar uw persoonlijke wens samenstellen en
opbouwen.

Het Yamaha Yard Built programma heeft
met zes custom bikes van bouwers uit heel
Europa een recordoogst aan geweldige
nieuwe customs voor Wheels & Waves
opgeleverd. Deze zes unieke Yard Built
motoren werden voor het eerst getoond
aan de in grote getalen aanwezigen Sport
Heritage fans en Yard Built fanaten tijdens
dit veelgeprezen evenement.
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XSR900 - Auto Fabrica P2

XSR700 - Workhorse XSR900 - DAB Motors

2018 PROJECTS
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XSR900 - Auto Fabrica P2 XSR900 - DAB Motors

XS750 - Auto Fabrica P3

2018 PROJECTS
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XSR900 - ‘Jumping Jack’
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XSR700 - Chronos’ Joyride
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My Ride app: Brengt uw rit 
naar een hoger niveau!

De nieuwe My Ride app is exclusief ontwikkeld 
door Yamaha en gratis beschikbaar voor elke 
motorrijder, ongeacht het merk motor of 
scooter. Met de app kunt u gedetailleerde 
informatie over elke rit verzamelen en 
opslaan. 

Met de nieuwe Yamaha My Ride app kunnen 
motorrijders alles registreren, van de 
hellingshoek, de acceleratie en de snelheid tot 
de hoogte en de remkracht, waardoor elke rit 
nog meer de moeite waard wordt. 

Motorrijders kunnen niet alleen hun eigen 
rijervaring bekijken en analyseren, ze kunnen 
ook hun persoonlijke GPS Exchange Format 
(GPX) -bestanden* delen met andere My 
Ride-gebruikers. Motorrijders kunnen ook 
informatie opslaan over elke motor waarop 
ze rijden en ze kunnen veel nieuwe routes 
bekijken door GPX-bestanden van andere My 
Ride-gebruikers te downloaden. 

* GPX is een bestandsformaat dat is ontworpen om GPS-gegevens 
over te brengen naar softwaretoepassingen zoals navigators en 
GPS-apparaten. Het kan worden gebruikt om routepunten en 
routes te beschrijven.
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Creëer de Yamaha van
uw dromen met de My
Garage app

My Garage is de 3D confi gurator van Yamaha,
een app waarmee u op een eenvoudige en
overzichtelijke manier uw ideale Yamaha
motorfi ets en/of motorscooter in een paar
klikken kunt samenstellen.

De My Garage app is met meer dan 800.000
downloads nu al de meest populaire app 
op de markt voor het customizen van 
motorfi etsen en motorscooters.

Stel online uw perfecte model samen en vraag
uw Yamaha-dealer om deze zo snel mogelijk
realiteit te maken!

De My Garage app is beschikbaar voor zowel 
iOS als Android.
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Yamaha introduceert YOU

YOU biedt een volledig assortiment 
premiumdiensten aan waarmee elk aspect van 
het kopen én het bezitten van een Yamaha 
motorfiets nog makkelijker wordt. We willen 
er voor zorgen dat u altijd een plezierige 
ervaring hebt wanneer u een Yamaha product 
tegenkomt. 

YOU diensten maken de aanschaf van elke 
Yamaha motorfiets eenvoudiger en
Yamaha bezitters kunnen profiteren van de 
gemoedsrust die elke YOU dienst u geeft. 
Bekijk het aanbod van YOU diensten eens en 
u zult zien dat het niet alleen het kopen is van 
een Yamaha product, maar ook het begin van 
een langdurige relatie.
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Yamaha Motor Insurance 

Yamaha Motor Insurance is speciaal ontworpen voor
Yamaha bezitters en vereenvoudigt het 
verzekeringsproces van uw Yamaha voertuig. Het 
assortiment hoogwaardige verzekeringsproducten 
beslaat alle aspecten van het hebben van een Yamaha. 
Het biedt u een hoge mate van bescherming voor een 
aantrekkelijk tarief, zodat u zorgeloos kunt genieten
van het rijden op uw Yamaha. Met Yamaha Motor 
Insurance profiteert u van een exclusief programma en 
krijgt u eersteklas service van ons toegewijde team. *

Yamaha Motor Road Assistance 

Als u ooit met uw Yamaha met pech langs de weg 
staat, zijn wij met één telefoontje te bereiken. Elke 
Yamaha met een officiële Yamaha fabrieksgarantie 
heeft een automatische dekking middels Yamaha 
Motor Road Assistance. Kortom, wanneer u ons nodig 
heeft, staan wij voor u klaar. *

Yamaha Motor Factory Warranty

Wanneer u een nieuwe Yamaha motorfiets koopt, 
kunt u er zeker van zijn dat de eersteklas kwaliteit en 
toonaangevende betrouwbaarheid standaard zijn. Dat 
u ook zult profiteren van de volledige Yamaha Motor 
Factory Warranty in het onwaarschijnlijke geval dat 
uw Yamaha onvoorziene reparaties vereist, is een hele 
geruststelling. *

Yamaha Motor Selected Occasion 

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

Yamaha Motor Extended Warranty

Wij willen dat u maximaal geniet van uw nieuwe 
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop de Yamaha 
Motor Extended Warranty, zodat u zorgeloos kunt 
rijden. Bekijk voor meer informatie onze website. *

Yamaha Motor Finance

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

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw Yamaha-dealer.
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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 Yamaha-
dealer bij u in de buurt of bezoek onze 
website: www.yamaha-motor.nl.
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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 motor-
fiets 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.nl.
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Yamaha Motor Europe,
branche Nederland

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol

Tel.: 020-654 6001
E-mail: ymnlpv@yamaha-motor.nl

www.yamaha-motor.nl Volg ons op:

Dealer

Disclaimer:
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met respect

voor uw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De specifi caties en 
het uiterlijk van Yamaha producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door 
gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de afgebeelde 

producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt 
zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar 

van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten 
en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en 

beschikbaarheid contact op met de offi  ciële Yamaha-dealer bij u in de buurt.
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