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Veertig jaar geleden gaven onze XT-
modellen duizenden motorrijders toegang 
tot de nieuwe wereld van avontuurlijk 
rijden en inspireerden vervolgens vele 
van hen tot deelname aan legendarische 
rally’s als bijvoorbeeld Le Dakar.
Op dit punt verpletterden de originele 
Ténéré rallymotoren van Yamaha de 
tegenstanders en zetten zichzelf neer als 
de ultieme Adventure-motorfietsen.

Vandaag de dag leeft de robuuste 
Ténéré-spirit voort in de volledig nieuwe 
Ténéré 700, de spannendste Yamaha 
Adventure-motorfiets in jaren. De Ténéré 
700, uitgerust met de succesvolle CP2 
689 cc parallel-twinmotor en een volledig 
nieuw chassis, is ontworpen om een 
toonaangevende hanteerbaarheid en 
wendbaarheid te bieden. 

Daarnaast leeft het krachtige karakter van
de Ténéré ook voort in de de XT1200Z 
Super Ténéré, de XT1200ZE Super Ténéré, 
de XT1200ZE Super Ténéré Explorer en de 
XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition. 

Dit is uw kans. Maak u droom waar.

Klaar voor het échte avontuur? Elk Adventure-model van Yamaha biedt u namelijk 
de vrijheid om uw horizon te verbreden.

NEXT HORIZON

 

2019-01-18_adventure_v02.indb   3 21/01/2019   12:17



 

2019-01-18_adventure_v02.indb   4 21/01/2019   12:17



 

2019-01-18_adventure_v02.indb   5 21/01/2019   12:17



The Next Horizon  
is Yours.
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€ XXXX,XX

 Wanneer u op de nieuwe Ténéré 700 rijdt, kunt 
u de toekomst inrichten zoals uzelf wilt. Omdat 
u alle kanten op kunt met deze motorfi ets, 
kunt u uw leven leiden zonder beperkingen, en 
een geheel nieuw gevoel van volledige vrijheid 
ervaren.

Dit avontuurlijke rallymonster wordt 
aangedreven door een tweecilinder motor van 
689cc met een hoog koppel, en is voorzien van 
een speciale geoptimaliseerde transmissie die u 
de ideale balans biedt tussen kracht en controle. 
Speciaal gemaakt voor lange afstanden en voor 
vele uiteenlopende rijomstandigheden, zowel 
off -road als op de weg.

Het compacte chassis is opgebouwd uit een 
solide dubbel wiegframe, dit in combinatie 
met de slanke carrosserie biedt een maximale 
behendigheid wanneer u op de motorfi ets 
staat of zit. En dankzij de lange veerweg en de 
lichtgewicht spaakwielen kunt u overal komen 
waar u maar wilt. Zorg dat er genoeg brandstof 
in de tank zit en u kunt gaan en staan waar u 
maar wilt. 

De Ténéré 700 is ook verkrijgbaar in een 35kW 
uitvoering.

The Next Horizon is Yours. 

 Ténéré 700 
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‘CP2’ 689cc tweecilinder viertakt
Rijden door de woestijn, over bergpaden of op 
de snelweg, de tweecilindermotor van 689cc 
met Crossplane-filosofie van de Ténéré geeft 
u meteen de kracht waarmee u elke situatie 
aankunt. En dankzij het krachtige lineare koppel 
en de geoptimaliseerde transmissie geeft deze 
lichte motorfiets alle avonturiers onder alle 
rijomstandigheden totale controle.

Op de rallysport geïnspireerde koplamp 
met 4 LED’s
Yamaha is al meer dan veertig jaar een van de 
toonaangevende leiders in de rallywereld. Mede 
hierdoor is het agressieve nieuwe uiterlijk van de 
Ténéré 700 geïnspireerd op de nieuwste Dakar-
motorfietsen van Yamaha. Met een krachtig 
en legendarisch koplampontwerp met 4 LED’s, 
die zelfs de donkerste oerwouden verlicht, 
onderstreept deze krachtige en kenmerkende 
look de pure rallytechnologie van deze 
motorfiets.

Slank, compact kuipwerk en vlak zadel
Voor een maximale wendbaarheid beschikt de 
nieuwe Ténéré 700 over een vlak zadel en een 
slanke carrosserie, zodat u uw lichaamsgewicht 
heel eenvoudig kunt verplaatsen - of u nu zit 
of op de voetsteunen staat. De ontspannen 
rijpositie zorgt dat u de gehele dag comfortabel 
kunt zitten, en mede door de slanke 16 liter 
brandstoftank hebt u een uitstekende grip met 
uw knieën voor een nauwkeurige controle.

Nieuw stalen dubbel wiegframe
Wanneer u zich in uitdagende off-road situaties 
bevindt, zult u de compacte afmetingen van het 
splinternieuwe, stevige stalen wiegframe van de 
Ténéré 700 zeker kunnen waarderen. De korte 
wielbasis en de slanke carrosserie geven u een 
superieure wendbaarheid in technisch uitdagende 
rijsituaties. En met een bodemvrijheid van maar 
liefst 240 mm is deze machine gebouwd voor de 
meest extreme terreinen.

Upside-down voorvork met lange 
veerweg
Kijk naar de geavanceerde upside-down 
voorvork en het wordt u al gauw duidelijk dat 
deze lichtgewicht motorfiets voor avonturiers 
is gemaakt voor de meest onaantrekkelijke 
terreinen! De motorfiets is voorzien van een 
ultrastijve stalen voorvork van 43 mm met een 
veerweg van 210 mm voor een probleemloze rit 
waarbij sturen bijna geen moeite kost. En deze 
instelbare upside-down voorvork kan alles aan 
wat u op uw avonturen tegenkomt!

21-inch-/18-inch spaakwielen
Net als de Yamaha Rally Raid fabrieksmotoren 
is ook de Ténéré 700 voorzien van een 21-inch 
voorwiel en een 18-inch achterwiel die een laag 
gewicht combineren met een immense sterkte 
en uitstekende schokbestendigheid. En voor 
een zeer goede tractie en duurzaamheid op 
zowel modder als op straat zijn de aluminium 
spaakwielen voorzien van Pirelli Scorpion-
rallybanden.

Rallystijl cockpit
Elk kenmerk van de Ténéré 700, waaronder 
de stuurinrichting in rallystijl met conische 
handgrepen, is uitvoerig getest op het 
prototype Ténéré 700 World Raid model en 
verder geëvalueerd op de ruigste terreinen. 
De motorfiets is ontwikkeld aan de hand van 
waardevolle bijdragen van avontuurlijke rijders 
over de hele wereld. En de cockpit biedt een 
uitstekende functionaliteit gecombineerd met 
een race-uiterlijk.

Instelbare achterschokdemper
De geavanceerde achterwielophanging is 
ontworpen om soepel en stabiel te kunnen rijden 
in verschillende omstandigheden, zoals in de 
modder of op de openbare weg – of u nu alleen 
rijdt of samen met een passagier en bagage. Met 
een veerweg van 200 mm is dit op de rallysport 
gebaseerde systeem voorzien van een handige 
knop voor de instelling, zodat u het veersysteem 
kunt instellen tijdens het rijden.
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Competition White Power Black
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Adventure travelling 
takes skill

2019-01-18_adventure_v02.indb   10 21/01/2019   12:17



Voor avontuurlijke reizen is vaardigheid, moed en doorzettingsvermogen nodig, 
maar ook het volste vertrouwen in uw motor. Het vertrouwen dat rotsachtige 
rivierbeddingen en rijden over onverharde geen obstakel zijn. Het vertrouwen 
dat een lange rit over snelwegen comfortabel zal zijn. Het vertrouwen dat uw 
motorfi ets alles in huis heeft om bochtige bergwegen te bedwingen.

De Yamaha XT1200Z Super Ténéré is de meest sensationele en avontuurlijke 
toermachine van dit moment, waarbij de ruige Dakar-stoerheid en de 
betrouwbaarheid van Yamaha worden gecombineerd met een hoge mate van 
wendbaarheid en geavanceerde besturingstechnologie.
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 XT1200Z Super Ténéré 

Parallel-twin met 270 graden 
krukastechnologie
 Met de beresterke 1.199cc parallel-twin raast u
eenvoudig over het asfalt en verplaatst u 
moeiteloos bergen zand. Dankzij het hoge koppel 
in het middengebied heeft de XT1200Z Super 
Ténéré een ongekend acceleratievermogen.

YCC-T met 3-staps Traction Control
 Kies hoe u wilt rijden en geef vol vertrouwen 
gas. De XT1200Z Super Ténéré is voorzien van de 
geavanceerde gastoevoertechnologie: Yamaha 
Chip Controlled-Throttle (YCC-T) met 3-staps 
Traction Control, die kan worden uitgeschakeld 
wanneer meer achterwielsturing op ruig terrein 
gewenst is. De motorfi ets is ook voorzien van een 
keuzeschakelaar voor de rijmodus die samenwerkt 
met de YCC-T en de Yamaha D-MODE.

 Intelligent Unifi ed Brake System
 Het slimme remsysteem, standaard voorzien van 
ABS, voelt aan wanneer de wielen gaan slippen 
en grijpt dan op een soepele manier in. Het 
Unifi ed Brake System voorziet de berijder van het 
gemak om de voor- en de achterrem met enkel 
het gebruik van de hendel van de voorrem te 
bedienen. Buiten deze comfortabele, elektronisch 
geregelde, functie behoudt de berijder altijd 
de mogelijkheid om de voor- en achterrem te 
bedienen zoals bij een conventioneel remsysteem.

Laag en centraal zwaartepunt
Het gecentraliseerde zwaartepunt was één van de
essentiële punten in het ontwerp van de XT1200Z
Super Ténéré. Het eff ect hiervan valt u 
meteen op. Ervaar de uitmuntende balans en 
wendbaarheid onder alle omstandigheden en 
voel hoe u moeiteloos scherpe bochten op hoge 
snelheid kunt nemen.

 Ceramic Ice 

 Tech Black 
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Unleash your spirit of 
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In iedere motorrijder schuilt het avontuur, het enige wat u moet doen is daaraan 
toegeven. En wanneer u de drang heeft om uit de dagelijkse sleur los te breken, 
brengt deze hightech ontdekkingsreiziger u waar u maar wilt.

Met de XT1200ZE Super Ténéré gaat de wens om de wijde wereld te ontdekken 
eenvoudig in vervulling. Deze bijzondere avontuurlijke motorfi ets is er helemaal 
op afgestemd om u verder te brengen dan u ooit voor mogelijk had gehouden. 
Met de krachtige 1.199cc parallel-twin en het oerdegelijke chassis met 
elektronisch instelbaar veersysteem, biedt de XT1200ZE Super Ténéré u onder alle 
omstandigheden opwindend veel rijplezier.

De 2019 XT1200ZE Super Ténéré Explorer is de meest verfi jnde en dynamische 
Adventure die er is. Standaard voorzien van een indrukwekkende reeks 
hoogwaardige componenten en gewoonweg gemaakt om met minimale 
inspanning enorme afstanden af te leggen. 

Kijk voor informatie op www.yamaha-motor.nl.
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 XT1200ZE Super Ténéré 

Vloeistofgekoelde 1.199cc parallel-twin 
 Dankzij het bruikbare vermogen van de compacte,
1.199cc vloeistofgekoelde, parallel-twin, beschikt 
u over een enorm koppel voor uitstekende 
acceleratie. Dankzij de geavanceerde inwendige 
constructie brengt deze all-road u overal waar u 
maar wilt.

 Intelligent remsysteem 
 Het Intelligent Unifi ed Brake Systeem (UBS) 
biedt de motorrijder totale controle. Wanneer 
u eerst de voorrem aantrekt, wordt het Unifi ed 
Brake Systeem ingeschakeld. Wanneer u eerst de 
achterrem bedient, hebt u afzonderlijk controle 
over de voor- en achterrem. En voor meer 
controle is de XT1200ZE Super Ténéré standaard 
uitgevoerd met ABS.

Elektronisch instelbaar veersysteem
De avontuurlijke motorrijder kan tijdens het rijden
het elektronisch instelbare veersysteem 
eenvoudig aanpassen. Dit gebruiksvriendelijke 
systeem wordt bediend met een op het stuur 
gemonteerde, multifunctionele schakelaar. U 
beschikt voor iedere onen off -road situatie over in 
totaal 84 instellingen.

Geruisloze cardanaandrijving 
Cardanaandrijving is essentieel voor de 
avontuurlijke motorrijder die echt lange 
afstanden afl egt. De XT1200ZE Super Ténéré 
is voorzien van een robuust en betrouwbaar 
systeem dat het enorme koppel effi  ciënt 
overbrengt naar het achterwiel. En voor optimaal
comfort en duurzaamheid is de XT1200ZE Super
Ténéré voorzien van rubberen koppelingsdempers 
voor gelijkmatig en soepel rijden.

 Ceramic Ice 

 Tech Black 
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Fill up with  
adventure
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€ XXXX,XX

De robuuste XT1200ZE Super Ténéré Raid 
Edition is een motorfi ets die zich nergens door 
laat tegenhouden.

Dankzij de opvallende nieuwe graphics, het hoge 
windscherm, de mistlampen en de lichtgewicht 
aluminium zijkoff ers, met een afsluitbare 
bagageruimte van totaal 74 liter, biedt deze 
avontuurlijke premium motorfi ets u de vrijheid. 
Ga op avontuur en ontdek wat er zich achter de 
horizon bevindt. 

Met de daadkrachtige 1199cc tweecilinder, het 
robuuste chassis en de elektronisch instelbare 
vering met uitgebreide instelmogelijkheden 
voor optimale ergonomie, is de XT1200ZE Super 
Ténéré Raid Edition klaar om uw horizon te 
verbreden.

 XT1200ZE Super Ténéré 
Raid Edition 

 X
T

12
0

0
Z

E
 S

u
p

er
 T

én
ér

é 
R

ai
d

 E
d

it
io

n
 

2019-01-18_adventure_v02.indb   15 21/01/2019   12:18



1199cc vloeistofgekoelde parallel-twin
De 1199cc vloeistofgekoelde parallel-twin 
staat garant voor uitstekende acceleratie en 
beschikt over een groot koppelbereik. Dankzij de 
geavanceerde inwendige constructie waarmee 
het vermogen wordt opgevoerd, 82,4 kW (112 pk) 
bij 7.250 tpm, brengt deze Adventure motorfiets 
u overal waar u maar wilt.

Exclusieve XT1200ZE Super Ténéré Raid 
Edition
Voor optimale bescherming tegen 
weersinvloeden is de exclusieve XT1200ZE Super 
Ténéré Raid Edition voorzien van een hoog 
windscherm en windgeleiders. En dankzij de 
standaard gemonteerde mistlampen heeft deze 
exclusieve motorfiets hetzelfde vooraanzicht als 
de Rally Raid motoren van Yamaha.

Elektronisch instelbaar veersysteem
Tijdens het rijden kunt u de elektronisch 
instelbare vering via een gebruiksvriendelijke 
manier aanpassen. Dit geavanceerde 
veersysteem wordt bediend met een op het stuur 
gemonteerde, multifunctionele schakelaar.
U beschikt voor iedere on- en off-road situatie 
over in totaal 84 instellingen.

Duurzame aluminium zijkoffers met een 
totale inhoud van 74 liter
De Super Ténéré Raid Edition is voorzien van 
nieuw ontworpen aluminium zijkoffers, elk met 
een inhoud van 37 liter, waardoor u over een 
afsluitbare en weerbestendige bagageruimte 
beschikt van 74 liter totaal. Voor nog meer 
duurzaamheid zijn deze robuuste en lichtgewicht 
aluminium zijkoffers in de hoeken versterkt met 
techno polymeer.

Intelligent Unified Brake Systeem (UBS)
Het Intelligent Unified Brake Systeem biedt de 
motorrijder totale controle op uiteenlopende 
wegdekken en oneffen terrein. Wanneer u eerst 
de voorrem aantrekt, wordt het Unified Systeem 
geactiveerd. Wanneer u eerst de achterrem 
bedient, hebt u afzonderlijk controle over de 
voor- en achterrem.

Optimale instelmogelijkheden 
Dankzij het elektronisch instelbare veersysteem, 
de Yamaha D-MODE keuzeschakelaar voor de 
rijmodus en de 3-staps Traction Control kan 
elke motorrijder voor iedere situatie de beste 
modus selecteren. De Raid Edition is bovendien 
uitgevoerd met een in vier standen verstelbaar 
hoog windscherm en een tussen 845 mm en 870 
mm instelbare zithoogte.

Robuuste componenten 
De Super Ténéré Raid Edition is een echte 
Adventure, klaar voor extreme uitdagingen. 
De slanke, diepe brandstoftank heeft met 23 
liter voldoende tankinhoud voor een grote 
actieradius. Daarnaast zijn de robuuste aluminium 
spaakwielen voorzien van heavy-duty velgen en 
tubeless banden.

Yamaha D-MODE en Cruise Control
Yamaha D-MODE biedt u de keuze uit twee opties 
voor de rijmodus. De “T” modus (stadsmodus) 
zorgt voor relaxter en comfortabeler rijden bij 
minder snelle rijomstandigheden. De “S” modus 
(sportmodus) daarentegen levert opwindende 
rijprestaties wanneer u dat wenst. En om relaxter 
lange afstanden te kunnen afleggen, is de motor 
standaard uitgevoerd met een geavanceerd 
Cruise Control systeem.
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Tech Black

XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition
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Ceramic Ice
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Aluminium zijkoffer, linkerzijde 
(zwart)

Aluminium zijkoffer, linkerzijde

Windgeleiderset Zijpanelen (carbon)

Montageset zijkoffers Remschijfbescherming, achter

Hoog windscherm Verlaagd zadel (grijs/zwart)

Akrapovič titanium uitlaatdemper Handgrepen (duo-passagier)

Aluminium zijkoffer, rechterzijde 
(zwart)

Aluminium zijkoffer, rechterzijde

Aluminium beschermplaat LED mistlampen (per set)

Bagagedrager Aluminium beschermplaat

Middenbok Tankpad

Voorvorkbescherming (carbon) Tanktas

Aluminium topkoffer (zwart) Aluminium topkoffer

Carbon uitlaatafdekking Koplampunit bescherming

Carterbescherming Framebescherming (carbon)

Verlaagd zadel (zwart) Handvatverwarming

Motorbeschermbeugel (set) Tanktas montage ring

Accessoires XT1200-modellen

Voor een overzicht van het volledige Adventure accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de officiële Yamaha-dealer of onze website. De getoonde Akrapovič uitlaatdemper is geen origineel Yamaha product en is volledig ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič.

 

2019-01-18_adventure_v02.indb   19 21/01/2019   12:18



Specifi caties

 Ténéré 700 XT1200Z Super Ténéré XT1200ZE Super Ténéré 
Motor    
Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 689cc 1.199cc 1.199cc 

Boring x slag 80,0 mm x 68,6 mm 98 mm x 79,5 mm 98 mm x 79,5 mm 

Compressieverhouding 11,5:1 11,0 : 1 11,0 : 1 

Max. vermogen 54,0 kW bij 9.000 tpm 82,4 kW (112 pk) bij 7.250 tpm 82,4 kW (112 pk) bij 7.250 tpm 

Max. koppel 68,0 Nm bij 6.500 tpm 117,0 Nm (11,9 kg-m) bij 6.000 tpm 117,0 Nm (11,9 kg-m) bij 6.000 tpm

Smeersysteem Wet sump Dry sump Dry sump 

Type koppeling Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen 

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI 

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch 

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

Eindoverbrenging Ketting Cardan Cardan

Brandstofverbruik N.N.B. 6.0l/100km 6.0l/100km 

CO2 uitstoot N.N.B. 138g/km 138g/km 

Brandstofsysteem Elektronische brandstofi njectie Elektronische brandstofi njectie Elektronische brandstofi njectie

Chassis    
Type chassis Staal, dubbel wiegframe Staal, dubbel wiegframe Staal, dubbel wiegframe

Veerweg, vóór 210 mm 190 mm 190 mm 

Balhoofdhoek N.N.B. 28º 28º 

Naloop N.N.B. 126 mm 126 mm 

Wielophanging, vóór
Upside-down voorvork, Ø 43 mm, veervoorspanning
en in- en uitgaande demping instelbaar

Upside-down voorvork, Ø 43 mm, veervoorspanning
en in- en uitgaande demping instelbaar

Upside-down voorvork, Ø 43 mm, veervoorspanning
en in- en uitgaande demping volledig elektronisch instelbaar

Wielophanging, achter Link-type, veervoorspanning en in- en uitgaande demping instelbaar Link-type, veervoorspanning en in- en uitgaande demping instelbaar
Link-type, veervoorspanning en in- en uitgaande demping volledig 
elektronisch instelbaar

Veerweg, achter 200 mm 190 mm 190 mm 

Remsysteem, vóór Hydraulisch remsysteem, twee remschijven, Ø 282 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 310 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 310 mm

Remsysteem, achter Hydraulisch remsysteem, enkele remschijf, Ø 245 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm

Bandenmaat, vóór 90/90 R21 M/C 54V M+S - Spaakwielen met Pirelli Scorpion Rally STR 110/80 R19M/C (59V) 110/80 R19M/C (59V)

Bandenmaat, achter 150/70 R18 M/C 70V M+S - Spaakwielen met Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R17M/C (69V) 150/70 R17M/C (69V) 

Afmetingen    
Totale lengte 2.365 mm 2.250 mm 2.255 mm 

Totale breedte 915 mm 980 mm 980 mm 

Totale hoogte 1.455 mm 1.410 - 1.470 mm  (handmatig verstelbaar) 1.410 - 1.470 mm  (handmatig verstelbaar)

Zithoogte 880 mm 845- 870 mm  (handmatig verstelbaar) 845- 870 mm  (handmatig verstelbaar)

Wielbasis 1.590 mm 1.540 mm 1.540 mm 

Grondspeling 240 mm 190 mm 190 mm 

Rijklaargewicht N.N.B. 257 kg 265 kg 

Inhoud brandstoftank 16 liter 23 liter 23 liter 

Motorolie hoeveelheid N.N.B. 4,2 liter 4,2 liter 
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Specifi caties

 XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition 
Motor  
Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 1.199cc 

Boring x slag 98 mm x 79,5 mm 

Compressieverhouding 11,0 : 1 

Max. vermogen 82,4 kW (112 pk) bij 7.250 tpm 

Max. koppel 117,0 Nm (11,9 kg-m) bij 6.000 tpm

Smeersysteem Dry sump 

Type koppeling Nat, meervoudige platen 

Ontstekingssysteem TCI 

Startsysteem Elektrisch 

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen 

Eindoverbrenging Cardan

Brandstofverbruik 6.0l/100km 

CO2 uitstoot 138g/km 

Brandstofsysteem Elektronische brandstofi njectie

Chassis  
Type chassis Staal, dubbel wiegframe

Veerweg, vóór 190 mm 

Balhoofdhoek 28º 

Naloop 126 mm 

Wielophanging, vóór
Upside-down voorvork, Ø 43 mm, veervoorspanning
en in- en uitgaande demping volledig elektronisch instelbaar

Wielophanging, achter 
Link-type, veervoorspanning en in- en uitgaande demping volledig 
elektronisch instelbaar

Veerweg, achter 190 mm 

Remsysteem, vóór Hydraulisch, twee remschijven, Ø 310 mm

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm

Bandenmaat, vóór 110/80 R19M/C (59V)

Bandenmaat, achter 150/70 R17M/C (69V) 

Afmetingen  
Totale lengte 2.255 mm 

Totale breedte 980 mm 

Totale hoogte 1.410 - 1.470 mm  (handmatig verstelbaar)

Zithoogte 845- 870 mm  (handmatig verstelbaar)

Wielbasis 1.540 mm 

Grondspeling 190 mm 

Rijklaargewicht 265 kg 

Inhoud brandstoftank 23 liter 

Motorolie hoeveelheid 4,2 liter 
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Adventure jack (heren)

Adventure handschoenen

Adventure broek (heren)

Adventure jack (dames)

Adventure broek (dames)

Adventure riding gear
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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.

2019-01-18_adventure_v02.indb   25 21/01/2019   12:18



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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Uw zoektocht naar avontuur begint hier

In iedereen schuilt een avontuurlijke geest
en een brandend verlangen om te weten wat
er na de volgende bocht komt. En met zo’n
aangeboren ontdekkingsdrang staat er geen
limiet op wat u kunt bereiken en hoe ver u
kunt gaan.

Met alle verschillende producten van Yamaha
deelt u en geniet u van eindeloos uitgebreide
ervaringen op land, water of sneeuw. En om u
te helpen ontdekken wat uw hart sneller laat
kloppen, heeft Yamaha een gespecialiseerd
avonturenportal gemaakt waarmee u
direct toegang hebt tot een bruisende en
verbazende nieuwe wereld die de moeite
waard is.

Destination Yamaha Motor is een wereldwijd,
online reisplatform dat alle avonturiers
de mogelijkheid geeft om adrenaline te
laten gieren en nieuwe, onvergetelijke
herinneringen te maken. Destination Yamaha
Motor werkt samen met goedgekeurde
reispartners en zorgt ervoor dat u online
kunt zoeken naar het ultieme avontuur
op een motor, vierwieler, boot of zelfs
sneeuwscooter.

Met een zeer brede selectie reizen in ons
aanbod vind u een nieuwe ervaring die u
horizon verbreedt en u de wijde wereld in
neemt. En u kan er zeker van zijn dat elke
aanbieder is gecontroleerd en goedgekeurd
door Destination Yamaha Motor, wat betekent
dat u vol vertrouwen kunt boeken. 

Bezoek nu https://destination-yamaha-motor.eu/ 
en plan met ons een spannende nieuwe morgen.
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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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