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Crazy for racing, raving for
fun!
Aangedreven door een krachtige 998cc driecilindermotor
en uitgevoerd met een beschermend hightech chassis met
een wielophanging met lange veerwegen en remschijven
rondom, is de Yamaha YXZ1000R met zijn agressieve
vormgeving de meest ultieme Side-by-Side supersport
machine.

Klim in de cockpit, volledig in stijl van een
gevechtsvliegtuig, nestel u in de ergonomisch gevormde
kuipstoel, bereid u voor op supersportief accelereren en
ervaar de meest toonaangevende rijeigenschappen in zijn
klasse.

De baanbrekende YXZ1000R en de YXZ1000R SE brengen
off-road Side-by-Side naar het volgende niveau. Door dit
supersport Side-by-Side model, met zijn geavanceerde
specificaties en uitstekende prestaties, zal de off-road
wereld voor altijd veranderd zijn.

De meest innovatieve sportieve
Side-by-Side

Agressief en radicaal ontwerp

Extreem hoge motor- en
chassisprestaties

Eerste driecilinder 998cc DOHC-
motor in zijn klasse

Toonaangevende acceleratie en
topsnelheid

Sequentiële transmissie met 5
versnellingen

On-Command® 2WD/4WD/4WD
met Diff. Lock

Licht en wendbaar, puur
sportchassis

Fox Podium schokdempers met
ultralange veerweg

Geavanceerde Yamaha elektrische
stuurbekrachtiging (EPS)

Cockpit volledig in stijl van een
gevechtsvliegtuig, inclusief
overzichtelijk dashboard

Solide rolkooi en zonnedak
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Ongeëvenaarde
prestaties

Met als inspiratiebron de succesvolle Yamaha
Racing DNA, hebben onze designers een
compleet nieuw off-road voertuig ontworpen
die de Side-by-Side wereld optimaal veel
plezier biedt.

Technici van Yamaha gingen daarbij
vooruitstrevend te werk en hebben een
innovatieve driecilindermotor en
handgeschakelde vijfversnellingsbak
ontworpen, deze in een beschermend chassis
ondergebracht en uitgerust met de meest
geavanceerde wielophanging in zijn klasse,
met extra lange veerwegen.

En door het pakket compleet te maken met
On-Command® aandrijving, een
ergonomische cockpit in stijl van een
gevechtsvliegtuig, kuipstoelen en een
agressieve styling, levert de YXZ1000R
ongeëvenaarde prestaties.
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Krachtige en unieke driecilindermotor
Ontworpen en gebouwd als een puur sportief off-road
voertuig, introduceert de YXZ1000R een nieuw niveau van
supersport motorprestaties. Met de ultracompacte
driecilinder, 998cc DOHC-motor kunt u adembenemend snel
accelereren, tot aan het maximale toerental van 10.500 tpm.
Hierdoor ontstaat een compleet nieuwe klasse in de Side-by-
Side wereld.

Elektronisch brandstofinjectiesysteem (EFI)
Het brandstofinjectiesysteem met drie Ø 41 mm gasklephuizen
voorziet de motor via viergats brandstofverstuivers van
brandstof. Dankzij de directe gasrespons beschikt u direct over
het gewenste vermogen en beleeft u meer opwindend rijplezier.

Sequentiële versnellingsbak met 5 versnellingen
De sequentiële vijfversnellingsbak, inclusief achteruitversnelling,
sluit perfect aan bij het sportieve karakter van de motor. Dankzij de
sequentiële schakeling kunt u ultrasnel schakelen en mede hierdoor
verbluffend snel accelereren. Dat betekent dat u het vermogen en
koppel kunt inzetten waar en wanneer u wilt - en de duurzame
aandrijflijn levert optimaal vermogen met een minimaal
transmissieverlies.

Puur sportief chassis
Het lichte en compacte, speciaal ontworpen stalen buizenchassis staat
borg voor ongeëvenaard weggedrag en voor uitstekende
duurzaamheid. Een solide rolkooi met zonnedak behoort tot de
standaarduitrusting en deze doordachte buisconstructie biedt niet
alleen optimale veiligheid, maar ook goed zicht voor u als bestuurder en
uw passagier

Agressief ontwerp
Met de haaivormige neus en de aan de voorzijde naar buiten
stekende Fox Podium RC2 schokdempers, de lage voorkant en de
hoge achterkant heeft het bodywork de agressieve look van een
roofdier. Dankzij de lage voorkant hebben u en uw passagier
uitstekend zicht op het terrein vóór de machine en kunt u kunt dus
goed zien waar u naar toe wilt voor de ultieme off-road ervaring.

Geavanceerde wielophanging
Dankzij een lange veerweg vóór (406 mm) en een extreem lange
veerweg achter (432 mm) staan de Fox 2,5" Podium RC2 schokdempers
met apart gasreservoir garant voor unieke rijeigenschappen en precieze
besturing. Dit systeem met volledig verstelbare veervoorspanning en in-
en uitgaande demping kan op praktisch iedere situatie worden
afgestemd.
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Motor YXZ1000R / SE
Motortype Driecilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, dubbel bovenliggende nokkenas, 4-

kleppen

Cilinderinhoud 998 cc

Boring x slag 80,0 mm x 66,2 mm

Compressieverhouding 11,3 : 1

Smeersysteem Dry sump

Brandstofsysteem Triple Mikuni 41 mm

Ontstekingssysteem TCI

Startsysteem Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 5 versnellingen

Aandrijfsysteem On-Command® 2WD / 4WD / Diff Lock

Eindoverbrenging Aandrijfas

Type YXZ1000R / SE
Wielophanging, voor Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 412 mm wheel travel

Wielophanging, achter Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 432 mm wheel travel

Remmen, voor Hydraulisch bediende remschijven

Remmen, achter Hydraulisch bediende remschijven, As gemonteerde handremsysteem

Bandenmaat, voor Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels)

Bandenmaat, achter Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels)

Afmetingen YXZ1000R / SE
Totale lengte 3.121 mm

Totale breedte 1.626 mm

Totale hoogte 1.834 mm

Wielbasis 2.300 mm

Grondspeling 330 mm

Draaicirkel 6,0 m

Gewicht rijklaar (inclusief alle
vloeistoffen en volle
brandstoftank)

685 kg / 699 kg

Tankinhoud 34,0 l

Olie hoeveelheid 3,4 l

Maximaal laadvermogen YXZ1000R / SE
Laadruimte 136 kg

Extra kenmerken YXZ1000R / SE
Stuursysteem Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtigingssysteem (EPS)

Instrumentenpaneel Analog Tachometer, Digital Speedometer w/ Shift Indicator, LCD Display w/
Odometer, Dual Trip Meters, Battery Voltage, Hour Meter, Fuel Meter, Clock,
Water Temp, Gear Position Indicator, 4WD/Diff-Lock Status, EPS and Engine
Trouble
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YXZ1000R € 24.299,00
Prijzen vanaf 1 januari 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen inclusief
BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O

YXZ1000R SE € 25.799,00
Prijzen vanaf 1 januari 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen inclusief
BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O
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Racing Blue Satin Black

 Accessoires

Volledig titanium
Racing-
uitlaatsysteem

Hervullingsset
demper

Rekluse®
koppeling

GYTR®
Roestvrijstalen
achterremleidinge
n

GYTR®
Roestvrijstalen
voorremleidingen

4-punts gordel

Voor alle YXZ1000R / SE accessoires ga naar www.yamaha-motor.nl/accessories of vraag advies bij uw locale Yamaha-dealer

De naam Yamaha staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en

prestaties.
De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid en beschikken over de modernste middelen om u de allerbeste service

en advies te geven voor uw Yamaha-product. Om die reden raadt Yamaha ten zeerste aan om altijd naar een officiële

Yamaha-dealer te gaan voor de benodigde service.

Yamaha Genuine Parts & Accessories zijn speciaal ontwikkeld, ontworpen en getest voor onze Yamaha-productserie.

Yamaha raadt ook het gebruik van Yamalube® aan: ons eigen assortiment hightech smeermiddelen die het levenssap

voor Yamaha-motoren vormen. Deze zijn speciaal ontwikkeld om hun werk doeltreffend te blijven doen, waar u ook

rijdt.

Naast functionele en modieuze accessoires biedt Yamaha kwalitatief hoogwaardige, innovatieve motorkleding die u

comfort en bescherming biedt. Er is ook een uitgebreid assortiment vrijetijdskleding verkrijgbaar. Ga voor meer

informatie naar:

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de

Yamaha YXZ1000R / SE met uw mobiel

Yamaha Motor Europe, branche Nederland

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Nederland


