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Crazy for racing, 2.0
performance and fun!
De originele YXZ1000R heeft de Recreational Off-road
Vehicle wereld voorgoed veranderd. Met zijn
superagressieve styling, motor met hoog vermogen en
geavanceerde chassis is deze krachtpatser het begin van
het tijdperk van de pure sport Side-by-Side.

De YXZ1000R Sport Shift met de hoogste Side-by-Side
specificaties ooit biedt nu nog hogere off-road prestaties!
Het geavanceerd schakelpaddle systeem zorgt voor
supersnelle schakelbediening zonder koppeling en met
volgas. En met het nieuwe YCC-S Launch Control systeem
zorgt de YXZ1000R Sport Shift voor razendsnelle starts.

Dankzij de 14-inch gietaluminium beadlock velgen en de
lange veerwegen is zowel de YXZ1000R Sport Shift als de
SE gebouwd om het meest extreme terrein te trotseren.

De meest geavanceerde
supersport Side-by-Side

Sport Shift schakelpaddle systeem
biedt totale controle

Intelligente Yamaha Chip
Controlled Shift

Snel en efficiënt schakelen zonder
koppeling

Naadloos opschakelen, zelfs met
volgas

Compacte, krachtige 998cc
driecilindermotor

Vijfversnellingsbak met achteruit

Gebruiksvriendelijk launch control
systeem

Motorrem controlesysteem voor
soepele afdalingen

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

14-inch gietaluminium beadlock
velgen

Multifunctioneel digitaal
instrumentenpaneel
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Racen op nog hoger
niveau

Wij betraden de markt van de ROV's als 's
werelds grootste fabrikant van Sport ATV's,
en dit unieke perspectief gaf ons de
mogelijkheid om de nieuwe generatie
adembenemende Side-by-Side modellen te
ontwikkelen.

Pure race DNA. Met onze indrukwekkende
staat van dienst in het maken van high
performance ATV's, is het waarschijnlijk geen
verrassing dat we de Side-by-Side wereld
compleet hebben omgevormd. Allereerst met
de YXZ1000R en nu met de revolutionaire
YXZ1000R Sport Shift.

Het Sport Shift model in combinatie met de
uitstekende controle die het nieuwe,
geavanceerde schakelpaddle systeem biedt,
staat garant voor een totaal nieuw niveau van
pure sportprestaties, en popelt om uw manier
van racen te veranderen.
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Sport Shift systeem
Het Sport Shift systeem is vergelijkbaar met de systemen die in
moderne rally- en racewagens worden gebruikt, en maakt
gebruik van paddles die zich aan weerszijden van de
stuurkolom bevinden. Met de linkerpaddle terugschakelen en
met de rechterpaddle opschakelen. Met beide handen aan het
stuur hebt u volledige controle tijdens het accelereren en
afremmen!

Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S)
Het intelligente Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S) is de sleutel
naar het Sport Shift systeem. Het geavanceerde YCC-S is
afkomstig van het hightech ontwerp van de Yamaha Sport Touring
motorfietsen. Het systeem bewaakt een aantal sensoren en
ontkoppelt en koppelt onmiddellijk wanneer dit nodig is voor een
soepele en naadloze acceleratie.

Launch control systeem
Met het launch control systeem (LCS) kunt u vanuit stilstand met
volgas door de vijf versnellingen accelereren wanneer de
omstandigheden dit toelaten. Dit door YCC-S geregelde systeem
wordt ingeschakeld door de paddles, die zich aan weerszijden van de
stuurkolom bevinden, tegelijk naar achteren te trekken terwijl de
voetrem is ingetrapt, en kan worden geactiveerd door de rem en
vervolgens beide paddles los te laten.

Automatische terugschakelen en motorrem controlesysteem
Voor nog meer gemak is deze high performance Side-by-Side voorzien
van Auto Shift Down Control. Door een automatische
terugschakelfunctie schakelt deze een lage versnelling in wanneer het
voertuig is gestopt en voorkomt afslaan. En bij afdalingen zonder gas te
geven en te remmen, regelt de motorrem automatisch de koppeling om
de snelheid op ongeveer 10 km/h te houden.

Ergonomische cockpit in stijl van een gevechtsvliegtuig
De bestuurder en passagier zitten in een cockpit in de stijl van een
gevechtsvliegtuig, met stoelen die bijdragen aan het gevoel van
optimale veiligheid. Dankzij de ergonomische indeling zijn alle
bedieningselementen goed binnen handbereik geplaatst, en zijn de
analoge toerenteller, digitale snelheidsmeter en een complete reeks
waarschuwingslampjes goed zichtbaar.

On-Command 2WD/4WD/4WD met Diff. Lock
Deze supersportieve Side-by-Side is ontworpen om extreem terrein te
trotseren en u naar plaatsen te brengen die maar weinig andere
voertuigen aandurven. De On Command-schakelaars bevinden zich in de
middenconsole. Hiermee kunt u kiezen uit 2WD, 4WD of 4WD met Diff.
Lock. Zo kunt u altijd de juiste modus voor de rijomstandigheden kiezen.
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Motor YXZ1000R SS
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 NOG NIET BESCHIKBAAR

Startsysteem Elektrisch

Transmissie Constant mesh, 5-speed.forward, 1-speed.reverse

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

Eindoverbrenging Aandrijfas

Type YXZ1000R SS
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 SS
Totale lengte 3.121 mm

Totale breedte 1.626 mm

Totale hoogte 1.834 mm

Wielbasis NOG NIET BESCHIKBAAR

Grondspeling 330 mm

Draaicirkel 6,0 m

Gewicht rijklaar (inclusief alle
vloeistoffen en volle
brandstoftank)

685 kg / 699 kg

Inh. brandstoftank 34,0 l

Olie hoeveelheid 3,4 l

Maximaal laadvermogen YXZ1000R SS
Laadruimte NOG NIET BESCHIKBAAR

Extra kenmerken YXZ1000R SS
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 Sport Shift € 26.299,00
Prijzen vanaf 1 januari 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen inclusief
BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O

YXZ1000R Sport Shift SE € 27.799,00
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 Blaze Orange Satin Black Satin Grey

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 adviseert eveneens het gebruik van Yamalube®, ons eigen, speciaal voor Yamaha-motoren ontwikkelde

assortiment hightech smeer- en reinigingsmiddelen. Deze zijn speciaal ontwikkeld om hun werk doeltreffend te

blijven doen, waar u ook rijdt.

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de

Yamaha YXZ1000R SS met uw mobiel

Yamaha Motor Europe, branche Nederland

Koolhovenlaan 101
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