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DNADNA
“Racing isn’t simply something we do, racing is who we are.”

Al zeven decennia lang zijn we winnaars. En 
dankzij deze praktijkervaring kan Yamaha 
de meest exclusieve serie high-performance 
supersportmotoren bouwen: de R-serie.

Van de YZF-R1M tot de YZF-R125: elke 
motorfiets in de R-serie profiteert van onze 
ongeëvenaarde kennis van het racen. Voor 
het jaar 2019 toont Yamaha met trots de 

volledig nieuwe YZF-R3 en YZF-R125, die 
beide niet alleen zijn voorzien van een aantal 
spannende technische verbeteringen, maar 
ook van een op de YZR-M1 geïnspireerd 
ontwerp voor een nog scherpere uitstraling.

Beide beschikken over een reeks nieuwe 
eigenschappen die de prestaties, kwaliteit 
en stijl versterken. De YZF-R3 krijgt een 

verbeterde ophanging en een betere 
ergonomie voor de berijder dankzij een 
opnieuw ontworpen brandstoftank en stuur. 

De compleet nieuwe YZF-R125 krijgt een 
volledig nieuwe motor die voor een snellere 
acceleratie en een hogere topsnelheid zorgt.
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 De YZF-R1M is de meest geavanceerde 
productiemotor van Yamaha. Door zijn
geraffi  neerde wegracetechnologie kan elke 
coureur zijn of haar grenzen gaan ontdekken
en verleggen.

Het centraal zenuwstelsel wordt gevormd door 
een ‘Inertial Measurement Unit’, die precies
alle bewegingen van het chassis continu in 3D 
meet. Traction Control, onder- en overstuur,
Wheelie Control en remmen worden hierdoor 
beter controleerbaar gemaakt. Daarnaast
kunt u met de communicatie regeleenheid 
rijgegevens analyseren via uw telefoon of tablet. 
Ook de verfi jnde Electronic Racing Suspension 
(ERS), met een verbeterde dempingsregeling, 
draagt bij aan de perfecte controle.

Met de 200 pk sterke crossplane viercilinder, het 
verbeterde Quick Shifter Systeem, de nieuwe 
ECU en het gerestylede carbon kuipwerk, maakt 
de 2018 YZF-R1M de technologie van de YZR-M1 
MotoGP® Factory Racing motorfi ets nu ook 
bereikbaar voor particulieren.
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Electronic Racing Suspension (ERS)
De geoptimaliseerde Electronic Racing 
Suspension (ERS) is het meest geavanceerde 
systeem dat ooit door Öhlins voor een 
Productiemotor is ontwikkeld. Het geavanceerde 
elektronische veersysteem gebruikt gegevens 
van de ‘Inertial Measurement Unit’, waardoor 
de ophangingsregeleenheid (SCU) de voorvork 
dempingsinstellingen eenvoudig kan aanpassen.
Door het duiken van de upside-down voorvork te
verminderen, levert de vernieuwde ERS nog meer
stabiliteit tijdens het aanremmen en meer tractie 
bij het uitkomen van bochten.

Van de YZR-M1 afgeleide viercilinder
De YZF-R1M wordt aangedreven door een 998cc
crossplane viercilinder met vier kleppen 
per cilinder en ontwikkeld zonder ‘ram air’ 
drukvulling 200 pk. De crossplane technologie, 
afgeleid van onze YZR-M1 MotoGP® Factory 
Racing motorfiets, levert een onregelmatig 
ontstekingsinterval op van 270° - 180° - 90° - 180° 
en genereert een hoog lineair koppel.

Lichtgewicht carbon kuipdelen
Eén van de vele exclusieve kenmerken van de 
Yamaha YZF-R1M zijn de lichtgewicht carbon 
kuipdelen. En om de nadruk te leggen op de 
exclusiviteit van de R1M, zijn de graphics voor 
2018 zodanig aangepast, waardoor er meer van 
dit ultralichte materiaal zichtbaar is.

Communication Control Unit (CCU)
De ‘Communication Control Unit’ (CCU) heeft een
data logging functie. Hierdoor kan men een grote
reeks gegevens registreren: rondetijden, snelheid,
gasklepstand, GPS locatie, hellingshoek en nog 
veel meer. Ook kan de eenheid worden gebruikt 
voor communicatie met het ‘Yamaha Ride Control’ 
(YRC) systeem, bij het bekijken, downloaden of 
wijzigen van de rijmodus.

Inertial Measurement Unit (IMU)
De uiterst geavanceerde 6-assige Inertial 
Measurement Unit (IMU) stuurt precieze 
gegevens naar de ECU. Dit activeert het 
verbeterde Lift Control Systeem (LIF), het van 
MotoGP® afgeleide dwarshellingshoekgevoelige 
Slide Control Systeem (SCS) op het achterwiel en 
het Traction Control Systeem (TCS) voor meer 
controle en kortere rondetijden.

Compact Deltabox chassis
Het aluminium Deltabox chassis is voorzien van 
een lange, opwaarts gerichte swingarm en een 
magnesium achterframe, waardoor de afkomst 
van de YZF-R1M uit de MotoGP® YZR-M1 
nogmaals wordt onderstreept. Het chassis met 
de korte wielbasis van 1.405 mm en het lage 
rijklaargewicht van slechts 200 kg geven de 
YZF-R1M een hoge mate van wendbaarheid en 
respons voor uitstekende prestaties op asfalt en 
circuit.

ABS met Unified Brake Systeem
De twee Ø 320 mm schijfremmen vóór en de 
monoblock remklauwen van de YZF-R1M, evenals 
de Ø 220 mm schijfrem achter, zijn voorzien 
van een geavanceerd dwarshellinggevoelig 
ABS en een Unified Brake Systeem van Yamaha, 
die de rijder onder uiteenlopende circuit- of 
wegomstandigheden een hoge mate van controle 
bieden.

Geavanceerd Quick Shifter Systeem (QSS)
Dankzij het geavanceerde Quick Shifter Systeem 
(QSS), nu met betere specificaties, kunt u op- en 
terugschakelen zonder koppeling. Hierdoor blijft 
het chassis stabiel en hoeft de rijder zich zowel 
fysiek als mentaal minder in te spannen. Door 
gebruik te maken van de functie Yamaha Ride 
Control (YRC), kunnen rijders van de YZF-R1M ook 
hun gewenste Quick Shifter Systeem (QSS) modus 
selecteren.

2019-01-18_supersport_v02.indb   6 21/01/2019   17:11



YZF-R1M

Y
Z

F
-R

1M

Silver Blu Carbon
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Yamaha Racing Experience

De Yamaha Racing Experience (YRE) wordt 
gehouden op 's werelds beste racecircuits 
en biedt u de kans van uw leven: een kijkje 
nemen in de legendarische wereld van 
Yamaha Racing. Net zoals de YZF-R1M is de 
Yamaha Racing Experience (YRE) op-en-top 
Yamaha Racing. U krijgt de unieke kans om te 
zien wat racen nu echt betekent voor Yamaha, 
met inzichten van het succesvolste MotoGP® 
wegraceteam van de wereld.

Niet iedereen mag naar de Yamaha Racing 
Experience (YRE)! Dit exclusieve evenement 
is toegankelijk voor een paar geluksvogels die 
beter willen omgaan met hun YZF-R1M en die 
hun rijvaardigheden naar een hoger niveau 
willen tillen met behulp van de besten uit de 
sport.

Tijdens dit unieke, meerdaagse evenement 
kunt u het volledige potentieel van uw 
geweldige Yamaha Supersport motorfiets 
ontdekken. U neemt deel aan fascinerende 
workshops onder leiding van ware race-
iconen, technici van het Yamaha MotoGP® 
team, om uw YZF-R1M tot in de puntjes 
te leren kennen. Onder gecontroleerde 
omstandigheden gaat u samen met officiële 
Yamaha-rijders het racecircuit op en neemt 
u de bochten zoals u deze nog nooit hebt 
genomen.
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De YZF-R1 zet met zijn innovatieve ‘CP4’ 
krachtbron, zijn aluminium chassis met korte
wielbasis en zijn hightech elektronica de nieuwe 
standaard neer.

De R1 is ontwikkeld met toepassing van 
hightech MotoGP® technologie van de YZR-M1, 
en is gemaakt voor het circuit! 200 pk, 199 kg en 
een wielbasis van 1.405 mm geven een idee van
wat deze high performance motorfi ets kan. 
Maar vooral hetgeen u niet kunt zien, maakt
deze doelgerichte superbike zo bijzonder.

Het centrale zenuwstelsel wordt gevormd door 
een ‘Inertial Measurement Unit’, die alle
bewegingen van het chassis continu in 3D meet. 
Waardoor onder andere Traction Control,
Wheelie Control en het aanremmen meer 
controleerbaar worden gemaakt. Daarnaast
maakt het vernieuwde Quick Shift Systeem 
(QSS) zowel het terug- als opschakelen zonder
koppelen mogelijk. Yamaha YZF-R1, We R1.
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Van de YZR-M1 afgeleide 200 pk ‘CP4’ 
krachtbron
De YZF-R1 wordt aangedreven door een hightech
998cc viercilinder met 4 kleppen per cilinder 
en levert zonder ‘ram air’ drukvulling 200 
pk. Afgeleid van onze bekroonde YZR-M1 
MotoGP® motorfiets, met een onregelmatig 
ontstekingsinterval van 270° - 180° - 90° - 180°, 
genereert dit geavanceerde motorblok een hoog
lineair koppel.

Lichtgewicht titanium uitlaatsysteem
De R1 is voorzien van een lichtgewicht 
titanium 4-2-1 uitlaatsysteem voor een hoog 
piekvermogen, krachtig lineair koppel en een 
gecentraliseerd zwaartepunt. Een EXUP klep 
regelt de gasstroom voor krachtig lineair koppel 
en een hoge mate van bruikbaar vermogen, 
terwijl het centraal laag gemonteerde titanium 
uitlaatsysteem bijdraagt aan het gecentraliseerde 
zwaartepunt en een uniek geluid produceert.

Central geplaatste luchtinlaat
De op de YZR-M1 gebaseerde centraal geplaatste
luchtinlaat heeft een inhoud van 10,5 liter, dat 
garant staat voor optimale inlaatefficiëntie. 
De ‘Yamaha Chip Controlled-Intake’ (YCC-I) 
past de lengte van de intake kanalen aan 
op het motortoerental voor een optimaal 
vermogenskarakteristiek, krachtig lineair koppel 
en een hoge mate van bruikbaar vermogen.

Hoge compressie en lichtgewicht 
inwendige constructie
Voor optimale prestaties is de ‘CP4’ krachtbron
voorzien van een cilinderkop voor een hoge
compressie, met een speciale verbrandingskamer 
vorm en grote in- en uitlaatkleppen. Titanium 
drijfstangen en smeedaluminium zuigers zorgen 
voor een onmiddellijke maar controleerbare 
gasreactie, resulterend in veel vermogen en een 
krachtig lineair koppel.

Compact Deltabox chassis
Het aluminium Deltabox chassis is voorzien van 
een lange, opwaarts gerichte swingarm en een 
magnesium achterframe, waardoor de afkomst 
van de R1 nogmaals wordt onderstreept. Het 
chassis met de korte wielbasis van 1.405 mm en 
het lage rijklaargewicht van slechts 199 kg, geven 
de YZF-R1 een hoge mate van wendbaarheid 
en respons voor uitstekende prestaties op de 
openbare weg en op het circuit.

ABS met ‘Unified Brake System’
De twee 320 mm schijfremmen vóór en de 
monoblock remklauwen van de YZF-R1, evenals 
de enkele 220 mm schijfrem achter, zijn voorzien 
van een geavanceerd dwarshellinggevoelig ABS 
en Unified Brake System, die de rijder onder 
uiteenlopende circuit- of wegomstandigheden 
een hoge mate van controle bieden.

Race geïnspireerde wielophanging
De volledig instelbare Ø 43 mm KYB upside-down 
voorvork, voorzien van een Ø 25 mm vooras, zorgt 
voor een solide weggevoel. Door het nauwkeurig 
op elkaar afstemmen van de swingarm lengte, - 
stijfheid en vering set up zorgt in combinatie met 
de voorvork voor betrouwbare en voorspelbare 
rijeigenschappen bij optrekken, remmen en het 
nemen van bochten.

Kuipdelen geïnspireerd op de YZR-M1
Het aerodynamische kuipwerk heeft een centraal 
geplaatste geforceerde-luchtinlaat, een hoog 
windscherm en laag geplaatste koplampen, 
en daardoor het onmiskenbare silhouet van 
een echte YZR-M1 MotoGP® wegracer. De 
compacte LED koplampen, aan beide zijden van 
de luchtinlaat, versterken de krachtige uitstraling 
van de R1M, terwijl de LED contourverlichting 
deze superbike zijn kenmerkende aanzicht geeft.
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Billet voetsteunen (duo-passagier)

Valbescherming

Billet Racing Cover Kit (duo-
passagier voetsteunen)

Billet verstelbare koppelingshevel

Billet voetsteunen (berijder)

Communication Control Unit (CCU)

Verlengingsset zijspiegels

Kuipruit, model Sprint

Billet Racing Cover Kit (zijspiegels)

Billet verstelbare rem/schakelset

Billet verstelbare remhevel

Kuipruit, model Endurance

 

De getoonde Akrapovič uitlaatsystemen zijn geen originele Yamaha-producten en zijn volledig ontwikkeld en geproduceerd door 
Akrapovič. Sommige getoonde Akrapovič uitlaatsystemen zijn niet gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de officiële Yamaha-dealer of onze website www.yamaha-motor.nl.

YZF-R1M / YZF-R1 Accessoires
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YZF-R1M / YZF-R1 Accessoires

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Billet motorolie vuldop

Billet carterbescherming 
(linkerzijde)

Billet remhevel bescherming

Racing paddock stand

Voorremhevel verstelunit 
(montage linkerzijde stuur)

Billet kettingstellers

Wielas beschermer (vóór)

Billet koppelingshevel 
bescherming

Billet paddock stand adapter
(achterzijde)

Billet carterbescherming
(rechterzijde)

Kettingbeschermer

Wielas beschermer (achter)

Seat cover (Race Blu)

Tankpad

Voor een overzicht van het volledige accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de officiële Yamaha-dealer of onze website. 
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Refined. Redesigned. 
Remarkable.
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 YZF-R6 

Nieuwste generatie R-serie design
 De YZF-R6 is vormgegeven volgens het R-serie 
ontwerp van de nieuwste generatie, met een 
agressief front met verborgen, verzonken 
koplampen en dubbele LED contourverlichting. 
Dit alles geeft de machine een radicale nieuwe 
look. Het strakke kuipwerk en de vloeiende 
horizontale lijnen benadrukken dat er pure R-serie 
DNA door de aderen van deze 600 supersport 
stroomt.

 Volledig instelbare upside-down voorvork 
Vanaf het moment dat Yamaha de eerste YZF-R6
lanceerde, is deze extreme supersport motorfi ets
toonaangevend geweest door zijn wendbaarheid 
en sublieme rijeigenschappen. Om er zeker van 
te zijn dat de YZF-R6 toonaangevend blijft, is de 
machine uitgerust met een volledig instelbare 
Ø 43 mm upside-down voorvork, die perfect is 
afgesteld om zowel op de weg als op het circuit 
superieur weggedrag te leveren.

Geavanceerde elektronische 
regelsystemen
 Het brede scala aan geavanceerde elektronische
systemen maakt de R6 tot een van onze meest
technologisch vooruitstrevende supersport 600
motorfi ets ooit. De R6 biedt u ultieme controle
dankzij het Traction Control Systeem (TCS) met 6
verschillende standen, het Quick Shifter Systeem 
(QSS), de geavanceerde ABS, de Yamaha Chip 
Controlled-Throttle, de Yamaha Chip Controlled- 
Intake en de Yamaha D-MODE.

 Aerodynamisch en effi  ciënt 
 We hebben de motorfi ets genomen die de laatste
jaren op een overtuigende manier vijf Supersport
600 wereldtitels wist te behalen en hebben deze 
nog effi  ciënter gemaakt door de weerstand 
te verminderen. De dynamische kuip en het 
opnieuw ontworpen windscherm onderstrepen 
het krachtige R-serie DNA. Dit alles maakt de 
aerodynamica van de machine liefst acht procent 
effi  ciënter.

 Yamaha Blue 

 Tech Black 

De nieuwste generatie YZF-R6 is zowel op de weg als op het circuit al een 
legende. Want deze extreme supersport veroverde de laatste jaren maar liefst vijf 
Supersport 600 wereldtitels.

De nieuwste generatie YZF-R6, met zijn grensverleggende aerodynamische 
waarden en agressieve uitstraling, heeft alle kenmerken van Yamaha’s volbloed 
R-serie DNA in zich. Eén rit op deze uit de MotoGP® afkomstige motorfi ets brengt 
u in de sensationele wereld van Yamaha. R WORLD.

Dankzij het Traction Control Systeem met 6 verschillende standen, het Quick 
Shifter Systeem (QSS) en de ABS kunt u met de nieuwste generatie YZF-R6 nog 
harder pushen.
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Akrapovič slip-on titanium 
uitlaatdemper

Billet voetsteunen (berijder)

Billet Racing Cover Kit (zijspiegels)

Seat cover (Matt Black)

Billet verstelbare remhevel

Akrapovič Racing uitlaatsysteem 
met slip-on titanium uitlaatdemper

Billet voetsteunen (duo-passagier)

Billet verstelbare rem/schakelset

Radiateur bescherming

Billet verstelbare remhevel 
(titanium)

Akrapovič MotoGP slip-on
uitlaatdemper

LED richtingaanwijzers

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Voorremhevel verstelunit 
(montage linkerzijde stuur)

Billet remhevel bescherming

De getoonde Akrapovič uitlaatsystemen zijn geen originele Yamaha-producten en zijn volledig ontwikkeld en geproduceerd door 
Akrapovič. Sommige getoonde Akrapovič uitlaatsystemen zijn niet gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website www.yamaha-motor.nl.

YZF-R6 Accessoires
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YZF-R6 Accessoires

Billet verstelbare koppelingshevel

Kettingwiel bescherming (achter)

Billet carterbescherming
(rechterzijde)

Wielas beschermer (vóór)

Wielas beschermer (vóór)

Billet verstelbare koppelingshevel
(titanium)

Billet motorolie vuldop

Billet carterbescherming 
(linkerzijde)

Wielas beschermer (achter)

Tankklep becherming

Billet koppelingshevel 
bescherming

Bllet remcilinder afdekking 
(achter)

Kuipruit, model Smoke

Billet paddock stand adapter
(achterzijde)

Tankpad

Voor een overzicht van het volledige accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website. 
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R-World is calling
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 YZF-R3 

 Radicaal nieuwe, op de YZR-M1 MotoGP® 
geïnspireerde uiterlijk
 Met nieuw kuipwerk, geïnspireerd op de 
MotoGP® YZR-M1, is de 2019 YZF-R3 slanker, 
aerodynamischer en verfi jnder dan ooit tevoren. 
Deze compacte Supersport heeft een racing-look 
dankzij een luchtinlaatkanaal in YZR-M1 stijl. Met 
zijn gloednieuw kuipwerk, herziene ergonomie en 
verbeterde wielophanging is de nieuwe YZF-R3 
helemaal klaar voor het circuit.  

 Lichtgewicht Supersportmotor 
 Of u nu een rijder bent met A2 motorrijbewijs of 
uw zinnen heeft gezet op de ultieme lichtgewicht 
Supersport, de YZF-R3 biedt de technologie, 
prestaties en stijl die u zoekt. Deze motorfi ets is 
ontwikkeld met dezelfde compromisloze fi losofi e 
van elk model uit de R-serie. Zijn racing-DNA is 
gemaakt voor pure sensatie. 

 Hoogtoerige 321cc motor 
 Met een compressieverhouding van 11,2:1, 
dubbele bovenliggende nokkenassen (DOHC) 
en vierkleppen per cilinder, is de YZF-R3 
tweecilinder ontworpen voor perfecte prestaties 
en effi  ciëntie bij hoge toerentallen. Met een 
maximumvermogen van 30,9 kW / 42 DIN-pk bij 
10.750 tpm levert deze krachtige tweecilinder 
een geweldige acceleratie en een spannende 
rijervaring met brede vermogensverdeling. 

 Agressief nieuw op YZF-R1 geïnspireerd 
uiterlijk 
 Het opvallende uiterlijk van deze motor is 
puur R-serie, uitgerust met een voorkuip en 
een windscherm die op de iconische YZF-R1 
geïnspireerd zijn. Dubbele LED koplampen en 
een centraal luchtinlaatkanaal bewerkstelligen 
samen met de kruislings gelaagde kuipdelen een 
maximale luchtstroom naar de motor, waardoor 
dit de beste Supersport is in de 300cc klasse voor 
rijders met een A2 motorrijbewijs. 

 Yamaha Blue 

 Power Black 

De nieuwe YZF-R3 is uitgerust met een reeks nieuwe features die betere 
prestaties, hogere kwaliteit en meer stijl garanderen, wat hem tot het meest 
opwindende model maakt voor alle motorrijders met een A2 motorrijbewijs.

Deze lichtgewicht Supersport is voorzien van een volledig nieuw op MotoGP® 
geïnspireerd uiterlijk, wat hem tot de meest radicale 300 op de weg of op het 
circuit maakt. 

De nieuwe Ø 37 mm upside-down voorvork met een hoge specifi catie zorgt voor 
een verbeterde feedback, terwijl de lagere brandstoftank en herziene stuurpositie 
de ergonomie de rijder nog meer comfort en controle bieden. Treed nu de 
fascinerende R-World binnen met de nieuwe YZF-R3. 
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Re-define your reality
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 De totaal nieuwe YZF-R125 is, geïnspireerd 
door de legendarische YZF-R1 en ontwikkeld 
met zuiver R-serie DNA, ontwikkeld om meer 
vermogen, nauwkeurigheid en controle te 
geven.

De nieuwe YZF-R125 motor is ons meest 
geraffi  neerde 125cc ontwerp ooit. Het nieuwe 
Variable Valve Actuation (VVA) systeem en 
de nieuwe cilinderkop leveren een krachtiger 
koppel bij lage toerentallen en meer 
vermogen bij hoge toerentallen. Hierdoor 
accelereert de motor sneller, heeft deze een 
hogere topsnelheid en een aanzienlijk lager 
brandstofverbruik.

Door het, op de YZF-R1 geïnspireerde kuipwerk 
en de dubbele LED koplampen, krijgt de motor 
een krachtige en agressieve uitstraling. En het 
geraffi  neerde Deltabox frame in combinatie 
met de nieuwe aluminium swingarm en de 
bredere 140 mm achterband, zorgen ervoor dat 
de nieuwe YZF-R125 de ultieme lichtgewicht 
Supersport blijft. Stap in een nieuwe realiteit. 
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Nieuwe 125cc motor met VVA systeem
De nieuwe YZF-R125 motor maakt gebruik van 
een innovatief nieuw Variable Valve Actuation 
(VVA) systeem dat de kleppositie optimaliseert,  
voor hoger koppel bij lage toerentallen en meer 
vermogen bij hoge toerentallen. En het komt 
het brandstofverbruik ook nog eens ten goede. 
Een gasklephuis met een grotere diameter 
zorgt voor een soepelere en betere gasrespons. 
Daarnaast produceert het nieuwe uitlaatsysteem 
een sportief geluid, een geluid waar de echte 
liefhebber haast emotioneel van wordt.

Nieuw ontworpen aluminium swingarm
De Yamaha R-serie is ontworpen om het 
allerbeste te bieden op het gebied van stijl, 
prestaties en technologie. Om deze positie 
als premium 125 Supersport nog eens te 
onderstrepen, is de nieuwe YZF-R125 uitgerust 
met een nieuwe aluminium swingarm. De 
compacte afmetingen, het lagere gewicht en de 
geoptimaliseerde stijfheid, van de met Yamaha’s 
geavanceerde giettechnologie geproduceerde 
aluminium swingarm, zorgen voor sportieve 
rijprestaties. 

Verfijnd Deltabox chassis
De YZF-R125 staat bekend als een van de meest 
wendbare motoren in zijn klasse. Om de motor 
nog soepeler en makkelijker wendbaar te 
maken – met beter comfort bij hogere snelheden 
– gebruikt het verfijnde Deltabox chassis 
geoptimaliseerde voor- en achtergeometrie. De 
nieuwe YZF-R125 biedt met de nieuwe kortere 
aluminium swingarm en de Ø 41 mm upside-down 
voorvork, de ultieme 125 Supersport configuratie.

Verbeterde verbrandingsefficiëntie
Voor een betere efficiëntie is de nieuwe 
YZF-R125 krachtbron uitgerust met grotere 
inlaat- en uitlaatkleppen, en een compactere 
verbrandingskamer. In combinatie met de 
hightech VVA, het grotere gasklephuis en het 
nieuwe uitlaatsysteem, biedt deze configuratie 
betere prestaties vanuit stilstand tot en met 
topsnelheid.

Assist en Slipper clutch (A&S) 
Om te zorgen dat jij optimaal kunt profiteren 
van de verbeterde motorprestaties is de nieuwe 
YZF-R125 uitgerust met een verbeterde Assist 
en Slipper (A&S) clutch, die lichter is en daardoor 
nauwkeuriger en beter te bedienen is. Het 
nieuwe ontwerp maakt een soepele en efficiënte 
acceleratie mogelijk, en tijdens vaart minderen 
helpt de Assist en Slipper clutch (A&S) blokkeren 
van het achterwiel te voorkomen.

Op de MotoGP® geïnspireerde cockpit
Alles aan de nieuwe YZF-R125 is bedoeld 
om de ultieme sportieve beleving te bieden. 
De cockpit, geïnspireerd op de Yamaha 
YZR-M1 MotoGP® motor, is uitgerust met 
een hoogwaardige kroonplaat en een goed 
leesbaar LED instrumentenpaneel en een 
remhendelbeschermer, zodat de rijder zowel op 
het circuit als op de weg de volledige controle 
heeft. 

Nieuw ontworpen 11 liter brandstoftank
Het agressieve racing design van de YZF-R125 
wordt afgemaakt met een nieuw ontworpen 
brandstoftank, die de Supersport afkomst van 
de motor nog eens extra benadrukt. De 11 
liter brandstoftank, die bestaat uit een stalen 
binnentank beschermd door lichtgewicht 
strak aansluitende hoogwaardig afgewerkte 
buitenbekleding, kan makkelijk worden 
verwijderd voor routinematig onderhoud.

Nieuw R-serie ontwerp met twin-eye LED 
koplampen 
De zelfverzekerde en agressieve voorkant, 
geïnspireerd op de iconische YZF-R1, is voorzien 
van twin-eye LED koplampen die de familieband 
van de R-serie nog eens extra benadrukken. 
De voorkant in YZR-M1 MotoGP® design 
onderstreept de racing specificatie en met zijn 
LED achterlicht en hoogwaardige afwerking, is 
het zuivere R-serie DNA onmiskenbaar aanwezig 
in het nieuwe kuipwerk van de YZF-R125.
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YZF-R125 Accessoires

 

Akrapovič slip-on uitlaatdemper
(carbon omhulsel)

Kettingbeschermer

Motorbeschermers

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Tankpad

Kuipruit, model Endurance

Custom voetsteunen, kleur 
titanium

Billet wielas beschermer (achter)

Custom voetsteunen (duo-
passagier), kleur titanium

Seat cover, kleur zwart

Kuipruit, model Endurance

Tankpad

Billet voetsteunen (berijder)

Motorbeschermers

YZF-R125 Sport pakket bestaat uit lichtgewicht kentekenplaathouder, LED richtingaanwijzers, billet 
voetsteunen, velgenstickers, seat cover en kettingbeschermer.

YZF-R3 Sport pakket bestaat uit een Akrapovič slip-on uitlaatdemper, kuipruit, model Endurance, 
lichtgewicht kentekenplaathouder, LED richtingaanwijzers, billet voetsteunen, seat cover, billet 
olievuldop en kettingbeschermer.

YZF-R3 Accessoires

De getoonde Akrapovič producten zijn geen originele Yamaha-producten, deze zijn volledig ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič. 
Sommige getoonde Akrapovič Racing uitlaatsystemen zijn niet 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. 
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Yamaha Racing milieumat Tanktas, model Sport

Paddock stand, achterbrug Yamaha T-sleutel (incl. doppen)

LED richtingaanwijzers, model Plus
(voorzijde)

17” velgstickers, in verschillende
variaties

Yamaha veertrekker Yamaha beschermhoes, model 
Indoor

Yamaha spanbanden (met ratel) YEC acculader indicator

Zadeltas (achterzitting) Zijtassen

Racing paddock stand, achterbrug Yamaha olietrechter

LED richtingaanwijzers, model Plus
(achterzijde)

Handvatverwarming

Yamaha borgdraad tang Yamaha beschermhoes, model
Outdoor

YEC-50 acculader YEC outlet Plug & Play acculader

Tanktas montageset Tanktas, model City

Yamaha gereedschapset Yamaha Exhaust Plug

LED richtingaanwijzers Yamaha Swingarm Spools

Yamaha borgdraad (RVS) Yamaha spanbanden

YEC-9 acculader YEC indicator 150 paneel

Accessoires algemeen

Voor een overzicht van het volledige Supersport accessoires assortiment, verwijzen wij u naar de officiële Yamaha-dealer of onze website www.yamaha-motor.nl.

2019-01-18_supersport_v02.indb   27 21/01/2019   17:13



Specificaties

YZF-R1M YZF-R1 YZF-R6

Motor

Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4 cilinder, 16 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4 cilinder, 16 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4 cilinder, 16 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 998cc 998cc 599cc

Boring x slag 79,0 mm x 50,9 mm 79,0 mm x 50,9 mm 67,0 mm x 42,5 mm

Compressieverhouding 13,0 : 1 13,0 : 1 13,1 : 1

Max. vermogen 147,1 kW (200 pk) bij 13.500 tpm 147,1 kW (200 pk) bij 13.500 tpm 87,1 kW (118,4 pk) bij 14.500 tpm

Max. koppel 112,4 Nm (11,5 kg-m) bij 11.500 tpm 112,4 Nm (11,5 kg-m) bij 11.500 tpm 61,7 Nm (6,3 kg-m) bij 10.500 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen (slipper clutch) Nat, meervoudige platen (slipper clutch) Nat, meervoudige platen (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 7,2l/100km 7,2l/100km 6,6l/100km

CO2 uitstoot 168g/km 167g/km 154g/km

Brandstofsysteem Elektrische brandstofinjectie Elektrische brandstofinjectie Elektrische brandstofinjectie

Chassis

Type chassis Aluminium gegoten, Deltabox Aluminium gegoten, Deltabox Aluminium gegoten, Deltabox

Veerweg, vóór 120 mm 120 mm 120 mm

Balhoofdhoek 24º 24º 24º

Naloop 102 mm 102 mm 97 mm

Wielophanging, vóór Upside-down voorvork, Ø 43 mm, elektronisch instelbaar 
veersysteem (Öhlins)

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

Wielophanging, achter Link-type, elektronisch instelbaar veersysteem (Öhlins) Link-type, veervoorspanning en in- en uitgaande demping instelbaar Link-type, veervoorspanning en in- en uitgaande demping instelbaar

Veerweg, achter 120 mm 120 mm 120 mm

Remmen, vóór Hydraulisch, twee remschijven, Ø 320 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 320 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 320 mm

Remmen, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 220 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 220 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 220 mm

Bandenmaat, vóór 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 

Bandenmaat, achter 200/55 ZR17M/C (78W) 190/55 ZR17M/C (75W) 180/55 ZR17M/C (73W)

Afmetingen

Totale lengte 2.055 mm 2.055 mm 2.040 mm

Totale breedte 690 mm 690 mm 695 mm

Totale hoogte 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm

Zithoogte 860 mm 855 mm 850 mm

Wielbasis 1.405 mm 1.405 mm 1.375 mm

Grondspeling 130 mm 130 mm 130 mm

Rijklaargewicht 201 kg 200 kg 190 kg

Inhoud brandstoftank 17 liter 17 liter 17 liter

Motorolie hoeveelheid 4,9 liter 3,9 liter 3,4 liter
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Specificaties

YZF-R3 YZF-R125

Motor

Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 4 kleppen, SOHC

Cilinderinhoud 321cc 124,7cc

Boring x slag 68,0 mm x 44,1 mm 52,0 mm x 58,6 mm

Compressieverhouding 11,2 : 1 11,2 : 1

Max. vermogen 30,9 kW (42 pk) bij 10.750 tpm 11,0 kW (15 pk) bij 9.000 tpm

Max. koppel 29,6 Nm (3 kg-m) bij 9.000 tpm 12,4 Nm (1,25 kg-m) bij 8.000 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen

Ontstekingssysteem TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting Ketting

Brandstofverbruik 3,8l/100km 2,13l/100km

CO2 uitstoot 89g/km 49g/km

Brandstofsysteem Elektrische brandstofinjectie Elektronische brandstofinjectie

Chassis

Type chassis Staal, diamantvormig Staal, Deltabox

Veerweg, vóór 130 mm 130 mm

Balhoofdhoek 25º 25º

Naloop 95 mm 89 mm

Wielophanging, vóór Telescopische voorvork, Ø 41 mm Upside-down voorvork, Ø 41 mm

Wielophanging, achter Link-type, veervoorspanning instelbaar Link-type, veervoorspanning instelbaar

Veerweg, achter 125 mm 114 mm

Remmen, vóór Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 298 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 292m

Remmen, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 220 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 230 mm

Bandenmaat, vóór 110/70-17M/C 54H 100/80-17 M/C

Bandenmaat, achter 140/70-17M/C 66H 130/70-17 M/C

Afmetingen

Totale lengte 2.090 mm 1.955 mm

Totale breedte 730 mm 680 mm

Totale hoogte 1.140 mm 1.065 mm

Zithoogte 780 mm 825 mm

Wielbasis 1.380 mm 1.355 mm

Grondspeling 160 mm 155 mm

Rijklaargewicht 169 kg 142 kg

Inhoud brandstoftank 14 liter 11,5 liter

Motorolie hoeveelheid 2,4 liter 1,15 liter
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Paddock Blue jack (heren)

Paddock Blue softshell jack 
(dames)

Paddock Blue polo (heren)

Paddock Blue jack (kids)

Paddock Blue sporttas

Paddock Blue long sleeve shirt 
(heren)

Paddock Blue long sleeve shirt
(dames)

Paddock Blue joggingbroek 
(heren)

Paddock Blue T-shirt (kids)

Paddock Blue cap

Paddock Blue hoodie (heren)

Paddock Blue hoodie (dames)

Paddock Blue bodywarmer (heren)

Paddock Blue beanie (kids)

Paddock Blue trolley

Yamaha Lifestyle – Paddock Blue collectie

Voor een overzicht van de volledige Lifestyle collectie en het accessoires assortiment verwijzen wij u naar de
officiële Yamaha-dealer of onze website www.yamaha-motor.nl.
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Yamaha bLU cRU 
programma

De absolute focus van Yamaha op de 
motorsport stopt niet bij de productie van
de meest exclusieve high performance
supersportmotoren ter wereld. Door middel 
van ons bLU cRU programma ondersteunen we 
de volgende generatie wegracers.

bLU cRU creëert een veilige en professionele
omgeving die toekomstige sterren stimuleert,
vormt en ontwikkelt, door hen de begeleiding
en ongeëvenaarde ervaring van Yamaha Racing
te bieden.

Voor het bLU cRU programma van 2019 zijn
een aantal wegracers geselecteerd die hun
potentieel al hebben laten zien bij nationale
kampioenschappen. Deze sterren van de
toekomst krijgen in de World SSP300 klasse
volledige ondersteuning via een bLU cRU
rijderspakket.

Ga voor alle informatie over dit unieke bLU cRU
programma naar www.yamaha-racing.com.
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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_supersport_v02.indb   35 21/01/2019   17:13



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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