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VICTORY
2-Takt offroad-evolutie

De legendarische YZ125 is altijd de slimste keuze 
geweest voor toekomstige kampioenen, en voor het 
raceseizoen van 2022 heeft Yamaha de meest precieze 
en meest competitieve YZ125 ooit ontwikkeld! Deze 
iconische crosser is uitgerust met een geheel nieuwe 
krachtige motor, een Keihin powerjet-carburateur en een 
zeer efficiënt luchtinlaatsysteem voor veel krachtigere 
prestaties. Dankzij het slanke nieuwe kuipwerk en de 
verbeterde ergonomie heb je nu nog meer controle.

Bijna 50 jaar geleden won de originele YZ250 Yamaha’s 
allereerste motorcross wereldkampioenschap en werd 
onze naam gevestigd als één van de toonaangevende 
merken in de motorsport. Aan de toewijding van Yamaha 

voor motorcross is nooit ingeboet, en de evolutie van 
de YZ250 zet zich in 2022 voort met nieuw superslank 
kuipwerk, krachtigere remmen, een verfijnde KYB-
wielophanging, een zeer efficiënte luchtinlaat en 
lichtgewicht componenten.

De YZ85 is nu uitgerust met slank nieuw kuipwerk dat 
het erfgoed van de YZ-familie versterkt. Ook heeft hij 
nu uniforme linker/rechter radiatorschermen en een 
lichtgewicht aluminium achterframe met een nieuwe 
achterbrug. De krachtige prestaties van deze volledig 
aangepaste YZ85 zijn voldoende om je naar het podium te 
brengen. 
Met talloze raceoverwinningen in het MXGP- en MX2-

wereldkampioenschap, zijn de YZ450F en YZ250F 
bewezen winnaars. Deze hightech racemotoren 
met omgekeerde cilinderkoppen zijn uitgerust met 
gewichtsbesparende componenten en verfijnde 
wielophangingsinstellingen. Ze zijn verkrijgbaar in Icon 
Blue en Monster Energy Yamaha Racing Edition-kleuren.

Yamaha biedt het meest opwindende en diverse 
assortiment motoren, geschikt voor alle leeftijden 
en ervaringsniveaus, van de high-tech YZ450F tot 
de legendarische PW50. De PW50 is verkrijgbaar 
met een optionele Little Champ kit die bestaat uit 
zijwielen, een racezadelhoes en stickers in lijn met de 
fabrieksracemotoren.



 

Tune in to victory.



 

Met zijn ultra-compacte lay-out, uitstekend vermogen en wendbaarheid in bochten 
levert de YZ450F de technologie en prestaties die nodig zijn om je naar de 
victorYZone te brengen. 
De motor met omgekeerde cilinderkop en de naar achteren hellende cilinder 
zorgen voor een optimale inlaatefficiëntie voor fenomenale prestaties - en voor 
2022 wordt de YZ450F geleverd met een toonaangevende ophanging met herziene 
dempingsinstellingen bij lage snelheid voor een nog betere wegligging, evenals een 
lichtere achternaaf en een nieuwe ketting waardoor het onafgeveerde gewicht wordt 
verlaagd.

De ultracompacte lay-out van de motor met omgekeerde cilinderkop houdt de 
chassisafmetingen tot een minimum beperkt - en het gecentraliseerde ontwerp voor 
het zwaartepunt maakt dit een scherp ogende crossmotor met een ongeëvenaarde 
wendbaarheid, remkracht en springvermogen. Terwijl je met de Power Tuner-app echt 
voordeel kunt behalen door het motorkarakter af te stemmen op totale controle in 
wisselende omstandigheden. Afgewerkt in Icon Blue duotoon kleuren met nieuwe 
‘in-mould’ graphics is de YZ450F klaar voor de overwinning. Daarnaast is deze 
indrukwekkende crossmotor ook beschikbaar in de YZ450F Monster Energy Yamaha 
Racing Edition met een exclusief zwart kleurenschema en fabrieksgraphics.

Verbeterde instellingen voor ophanging
Yamaha’s vering biedt één van de beste 
standaardinstellingen voor een productiemotor, 
en voor 2022 leveren de best-in-class SSS (Speed 
Sensitive System)-voorvork en de beproefde 
monocross-achtervering optimale herziene 
dempingsinstellingen bij lage snelheden - voor 
een beter weggedrag en uitstekende feedback.

Launch Control Systeem
Het Launch Control Systeem (LCS) van de YZ450 
optimaliseert het vermogen van de motor en 
de loopkarakteristieken tijdens de eerste paar 
seconden van de race, ideaal als het starthek 
valt. Door een efficiëntere overbrenging van het 
vermogen biedt het Launch Control Systeem je 
vanaf de start meer controle en kun je telkens 
weer razendsnel starten.

Ultracompacte hightech 450 cc-motor
De 450 cc motor met de omgekeerde cilinderkop 
van de YZ450F is een bewezen MXGP-racewinnaar 
die de prestaties levert waarmee de hoogste 
trede van het podium wordt bereikt, zelfs met de 
beste coureurs ter wereld als concurrent. De naar 
voren gerichte inlaat zorgt voor een optimale 
inlaatefficiëntie en de compacte afmetingen 
helpen om de massa te centraliseren voor een 
scherpere handling.

Nieuwe lichtgewicht chassiscomponenten
Elke verlaging van het onafgeveerde gewicht 
zorgt voor een aanzienlijke verbetering van 
de prestaties van de ophanging, en de 2022 
YZ450F is uitgerust met een nieuwe lichtgewicht 
achternaaf en een ketting die 0,2 kg minder 
weegt.
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YZ450F / YZ450F Monster Energy Yamaha 
Racing Edition



 

Tune. Race. Win.



 

Met een uitstekende staat van dienst, waaronder talloze overwinningen in de MX2 
Grand Prix en een reeks van 250 Supercross-titels in de VS, is de YZ250F geboren om 
te winnen. En met zijn lager onafgeveerd gewicht en verfijnde veringprestaties is deze 
hightech crossmotor scherper, sneller en soepeler dan ooit - klaar om het podium te 
veroveren.

Een belangrijk kenmerk van de YZ250F is de hightech 250 cc-motor met omgekeerde 
cilinderkop. De unieke naar voren gerichte inlaat forceert verse lucht in de 
brandstofinjector voor een winnende acceleratie en direct vermogen wanneer je het 
nodig hebt. En de compacte motorlay-out draagt aanzienlijk bij aan het wendbare 
rijgedrag van de motorfiets door een uitgebalanceerd, centraal zwaartepunt.

Wanneer het circuit of het weer verandert, kun je met de Power Tuner-app direct 
de motorinstellingen van jouw YZ250F aanpassen van soepel tot agressief. De SSS-
voorvork (Speed Sensitive System) en de bewezen monocross-ophanging zijn voorzien 
van nieuwe dempingsinstellingen bij lage snelheden, terwijl het geavanceerde 
aluminium chassis met zijn ingebouwde stijfheidsbalans voor veel feedback zorgt. 
Deze indrukwekkende crossmotor is beschikbaar in Icon Blue duotoon kleuren 
met nieuwe ‘in-mould’ graphics of Monster Energy Yamaha Racing Edition met een 
exclusief zwart kleurenschema en fabrieksgraphics.

Verbeterde instellingen voor ophanging
De SSS (Speed Sensitive System)-voorvork van 
de YZ250F behoort tot de beste in zijn klasse en 
is voorzien van nieuwe dempingsinstellingen bij 
lage snelheid voor een responsiever rijgedrag. De 
nieuwe instellingen voor de ophanging worden 
ook toegepast in het Monocross-systeem voor 
het achterwiel, voor betere tractie en directe 
feedback.

Bredere achtervelg en band
De YZ250F is uitgerust met een nieuwe, bredere 
achtervelg van 2,15 inch die is uitgerust met een 
bredere 110/90-19 achterband die effectiever 
aansluit voor meer tractie en meer winnende 
prestaties.

MX2-winnend motorontwerp
Met zijn zeer efficiënte naar voren gerichte inlaat 
heeft deze superkrachtige motor technologisch 
één van de meest geavanceerde ontwerpen in 
zijn klasse. De formidabele staat van dienst omvat 
talloze raceoverwinningen en titels - dus je kunt 
er zeker van zijn dat de motor met omgekeerde 
cilinderkop van de YZ250F alle prestaties, 
bruikbaarheid en duurzaamheid biedt die nodig 
zijn om te winnen.

Nieuwe lichtgewicht chassiscomponenten
Er zijn verschillende maatregelen genomen om 
het onafgeveerde gewicht zo laag mogelijk te 
krijgen voor nog responsievere chassisprestaties. 
Een nieuwe lichtgewicht achternaaf en een 
opnieuw ontworpen ketting dragen bij aan de 
gewichtsvermindering van het nieuwste model.
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YZ250F / YZ250F Monster Energy Yamaha 
Racing Edition



 

Yamaha Power Tuner

Met de Yamaha Power Tuner kun je de 
motorinstellingen personaliseren en het 
vermogenskarakter van de YZ450F en YZ250F 
onmiddellijk aanpassen aan veranderende 
circuit- en weersomstandigheden. Je 
smartphone gebruiken met de gratis Yamaha 
Power Tuner-app is heel eenvoudig: stem 
gewoon de brandstof-/luchtmix en het 
ontstekingstijdstip af om de motorprestaties 
van je motor soepeler of agressiever te 
maken, zodat deze passen bij je rijstijl en de 
tractieniveaus op het circuit.

Je kunt beide instellingen opslaan en 
tijdens het racen omschakelen via de knop 
die op het stuur is gemonteerd. En met de 
Yamaha Power Tuner kun je ook nog eens 
race-informatie vastleggen en de looptijd, 
systeemdiagnose en onderhoud bijhouden. Je 
kunt deze instellingen ook delen. Waardevol 
voor als je jouw rondetijden wilt verkorten 
en om je motorfiets efficiënt te laten rijden 
onder alle voorwaarden.



GYTR® Performance Parts

Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR®) 
is de interne afdeling voor gespecialiseerde 
onderdelen en accessoires. Deze afdeling 
zet zich volledig in voor de ontwikkeling 
van geavanceerde prestatieonderdelen, 
kits en accessoires voor jouw Yamaha. 
GYTR is meer dan 40 jaar geleden opgericht 
en werkt nauw samen met de technische 
afdeling van Yamaha, raceteams en Yamaha-
fabriekscoureurs.

Deze nauwe relatie zorgt ervoor dat elk GYTR 
Performance Part is ontwikkeld volgens de 
hoogste technische normen. Je kunt erop 
vertrouwen dat elk GYTR-onderdeel niet 
alleen perfect past, maar ook gegarandeerd 
je prestaties verbetert, zonder concessies 
te doen aan de betrouwbaarheid en 
rijeigenschappen van jouw Yamaha.



 

2 Strokes. First place.



 

Licht, wendbaar en gebouwd om als geen ander uit bochten te versnellen: deze 
crossmotor is de ultieme sensatiemachine. De YZ250 heeft door zijn kenmerken 
en veelzijdigheid op het hoogste niveau gewonnen in motorcross, supercross 
en freestyle MX. Deze 2-takt wordt geleverd met een radicaal nieuw uiterlijk, 
strakkere plastics en belangrijke upgrades in het chassis.

De geheel nieuwe plastic delen verbeteren de ergonomie voor een nog 
hogere mate van controle en wendbaarheid, en de toonaangevende KYB-
ophanging is voorzien van herziene demping bij lage snelheden voor een betere 
wegligging, terwijl de remprestaties naar een hoger niveau worden getild 
met een nieuwe remklauw voor. En de nieuwe, efficiëntere luchtinlaat en het 
herziene uitlaatsysteem scherpen het vermogen van de explosieve 250 cc 
vloeistofgekoelde YPVS-motor aan, terwijl het nieuwe, krachtigere remsysteem 
vooraan en de herziene demping van de ophanging helpen om de rondetijden in te 
korten. 

Deze indrukwekkende crossmotor is beschikbaar in Icon Blue duotoon kleuren 
met nieuwe ‘in-mould’ graphics of Monster Energy Yamaha Racing Edition met een 
exclusief zwart kleurenschema en fabrieksgraphics. YZ250 2-takt: The legend lives 
on!

Nieuw ontworpen slanke body plastics
De YZ250 2-takt wordt geleverd met een 
nieuw ontworpen slanke carrosserie die deze 
legendarische fiets een strakke en atletische 
uitstraling geeft. De brandstoftank en 
radiateurkappen zijn smaller dan bij het vorige 
model, wat zorgt voor een veel compactere 
rijpositie met meer mobiliteit en nog meer 
wendbaarheid in bochten.

Zeer efficiënte luchtinlaat
Door de zijpanelen, het achterspatbord, de 
zadelbasis en het achterframe opnieuw te 
ontwerpen, hebben de ingenieurs van Yamaha 
de luchtweerstand voor de inlaat sterk 
verminderd. Samen met een opnieuw ontworpen 
uitlaatsysteem zorgt dit voor een efficiëntere 
motorwerking en nog betere prestaties.

Toonaangevende KYB-wielophanging
De Yamaha SSS (Speed Sensitive System) KYB-
voorvork is de beste ter wereld, en op het nieuwe 
model zijn de dempingsinstellingen voor lage 
snelheid aan de voor- en achterkant herzien voor 
nog betere rijeigenschappen.

Krachtig remsysteem
De remprestaties worden naar een hoger niveau 
getild met een krachtig nieuw voorremsysteem 
met een stijvere twin-pot remklauw met 25,4 
mm zuigers die een veel groter contactoppervlak 
opleveren voor de remblokken. En de nieuwe 
240 mm schijfrem achter vermindert het gewicht 
terwijl de remkracht gelijk blijft.
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YZ250 / YZ250 Monster Energy Yamaha Racing 
Edition



 

2 Stroke evolution.



 

De nieuwe YZ125 is de snelste, lichtste en meest wendbare 125 cc 
productiecrossmotor die Yamaha ooit heeft gebouwd. Deze winnende tweetaktmotor 
is volledig opnieuw ontworpen om je sterker en meer bruikbaar vermogen te 
geven - en het ultradunne chassis is uitgerust met krachtige remmen en verfijnde 
vering die de prestaties leveren die je nodig hebt om op het podium te komen. Deze 
indrukwekkende crossmotor is beschikbaar in Icon Blue duotoon kleuren of Monster 
Energy Yamaha Racing Edition met een exclusief zwart kleurenschema. 

Met geheel nieuwe interne onderdelen van de motor, een opnieuw ontworpen YPVS 
(Yamaha Power Valve System) en een nieuwe Keihin powerjet-carburateur voor 
explosieve acceleratie, ontwikkelt de YZ125 een hoger piekvermogen waardoor je de 
andere coureurs ver achter je kan laten. De soepeler schakelende 6-versnellingsbak 
en herziene overbrengingsverhoudingen helpen om kostbare seconden van je 
rondetijden te scheren.

De strakke nieuwe plastics zijn slanker dan ooit, waardoor je meer controle hebt op de 
grond en in de lucht - en het plattere zadel en de nieuwe zijpanelen zorgen ervoor dat 
je je gemakkelijk kunt verplaatsen tijdens het remmen en hard accelereren. De YZ125 
geeft je meer kracht en meer behendigheid - met jouw vaardigheden erbij ben je klaar 
voor de victorYZone!

Meer kracht en betere bruikbaarheid
De geheel nieuwe 125 cc-tweetaktmotor is 
de krachtigste motor die ooit op de YZ125 is 
gebruikt, en ontwikkelt hogere prestaties in 
het midden tot hoge toerentalbereik naast een 
verbeterde bruikbaarheid. Dit is bereikt door de 
ontwikkeling van een geheel nieuwe cilinderkop, 
zuiger en cilinder, drijfstang, krukas en YPVS, en 
het opnieuw ontwerpen van andere belangrijke 
componenten.

Soepel schakelende 6-versnellingsbak
De transmissie is opnieuw ontworpen en heeft 
een nieuwe set interne onderdelen om het 
dramatisch verhoogde maximale vermogen 
van de YZ125 aan te kunnen, en een opnieuw 
ontworpen schakelmechanisme zorgt voor 
een soepeler schakelgevoel. De secundaire 
reductieverhouding is iets verhoogd door het 
gebruik van een 13/49 voor-/achtertandwielset, 
en voor betere rijeigenschappen werkt 
de transmissie met iets lagere 5e en 6e 
versnellingsverhoudingen.

Keihin Powerjet-carburateur
De YZ125 is uitgerust met een Keihin PWK 38,1 
mm carburateur met een solenoïde gestuurde 
Powerjet die onmiddellijk zijn brandstof/lucht-mix 
levert voor nog explosievere prestaties, wat echt 
voordelen oplevert bij het starten en bij het hard 
uit de bocht versnellen. De nieuwe TPS (Throttle 
Position-sensor) en 3D-kaartgestuurde CDI zorgen 
voor een geoptimaliseerd ontstekingstijdstip, 
terwijl de nieuwe V-Force-membraanklep zorgt 
voor een optimale inlaatefficiëntie bij alle 
motortoerentallen.

Atletische nieuwe ultradunne plastics
De plastics zijn de slankste ooit, de afstand 
tussen de knieën van de rijder is 36 mm smaller 
dan bij het vorige model, en de atletische en 
moderne bodypanelen onderstrepen de lichtheid 
en compactheid van de YZ125. De kleinere 
afmetingen verbeteren de algehele mobiliteit 
van de coureur en versterken het gevoel van 
wendbaarheid.
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Victory. Never given, 
always earned.



 

Ready to raise your game? Deze crossmotor is klaar om je naar een hoger niveau 
te tillen. Uitgerust met dynamisch nieuwe slanke plastics en met een verbeterd 
chassis, verbeterde rijpositie en een verfijnd remsysteem, is de strakke nieuwe 
YZ85LW (Large Wheel) gebouwd voor de victorYZone.

Veel van de hedendaagse profcoureurs begonnen hun carrière op de YZ85LW. 
En als je kijkt naar wat het nieuwe model te bieden heeft, begrijp je waarom. De 
hoogwaardige vloeistofgekoelde tweetaktmotor van 85 cc is uitgerust met de 
beproefde Yamaha YPVS-motor voor racewinnende prestaties. En de verstelbare 
ophangsystemen zijn gebouwd om de zwaarste tracks onder de knie te krijgen.

De YZ85LW wordt ook geleverd met een nieuw, lichtgewicht aluminium 
achterframe, een herziene aluminium swingarm, een nieuw achterremsysteem 
en een herziene, zeer efficiënte luchtinlaat - net als de grotere YZ125. Voor 
maximale controle van de rijder is er een nieuw, vlakker zadel, slankere plastics 
en een opnieuw ontworpen brandstoftank. En met een tweekleurig Icon Blue-
kleurenschema en herziene graphics die het uiterlijk compleet maken, is de 
YZ85LW klaar om je naar een hoger niveau te tillen.

Slanke nieuwe plastics
De nieuwe YZ85LW is uitgerust met dynamische 
en nieuwe slanke plastics geïnspireerd 
op de YZ125. Nieuwe uniforme en smalle 
radiatorschermen verbeteren de controle 
van de rijder en geven een agressievere en 
evenwichtigere look.

Nieuwe aluminium swingarm met 
uitgebalanceerde stijfheid
De nieuwe YZ85LW is uitgerust met een opnieuw 
ontworpen aluminium swingarm met een 
herziene stijfheidsbalans, die de stabiliteit van het 
chassis verbetert en meer tractie mogelijk maakt.

Nieuw lichtgewicht aluminium 
achterframe
Een geheel nieuw afneembaar aluminium 
achterframe vervangt de stalen eenheid van 
het vorige model en vermindert het gewicht 
met 570 gram, wat bijdraagt aan een optimaal 
gebalanceerd zwaartepunt van de crossmotor.

Plattere zitting en opnieuw ontworpen 
brandstoftank
Een vlakkere zitting en opnieuw ontworpen 
brandstoftank zorgen voor een verbeterde 
ergonomie voor gemakkelijk verschuiven van 
het gewicht naar voor en naar achter. De nieuwe 
zitting heeft een nieuwe stoelbevestiging 
met één bout, waardoor routineonderhoud 
eenvoudiger en sneller wordt.
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De MX-kampioenen van morgen beginnen jong. En als je een droom hebt en je 
bereid bent om te doen wat nodig is om te winnen, dan staat de Yamaha YZ65 
klaar om het circuit op te gaan met winnende prestaties.

De YZ65 is gebouwd volgens dezelfde hoge normen als Yamaha’s aanbod 
aan racemotoren voor volwassenen. De krachtige 65 cc vloeistofgekoelde 
zesversnellingsbak is voorzien van Yamaha’s voor races ontwikkelde YPVS 
voor racewinnend vermogen en het lichte semi-dubbele stalen wiegframe 
met aluminium subframe biedt een stabiele wegligging en een hoge mate van 
wendbaarheid.

De instelbare 36 mm upside-down voorvork en link-less Monocross-
achterwielophanging zorgen voor stabiel rijgedrag op ruw terrein. Door 
het verstelbare stuur kan de YZ65 met je meegroeien. Uitgerust met wave-
remschijven voor krachtig remmen, een lang gewatteerd zadel en voetsteunen 
met hoge grip voor comfortabel rijden, evenals de dynamische YZ-graphics en Icon 
Blue plastic delen, is de YZ65 klaar om je naar de VictorYZone te brengen!

Soepel, beheersbaar vermogen
De krachtige vloeistofgekoelde 65 cc-motor 
is één van de meest geavanceerde motoren 
in deze klasse en heeft een speciaal voor 
racetoepassingen ontwikkelde, krukas-
aangedreven membraanklep, die borg staat 
voor een directe gasrespons. Net zo belangrijk 
is het eveneens voor de racesport ontwikkelde 
YPVS (Yamaha Power Valve System), dat voor de 
vloeiende koppel- en vermogensafgifte zorgt die 
YZ65 zo geschikt maakt voor jonge coureurs.

Vol vertrouwen door de bocht
Aan de KYB upside-down voorvork van 36 mm is 
duidelijk te zien dat de YZ65 hetzelfde race-
DNA heeft als de andere YZ-modellen. Door zijn 
enorme stijfheid voelt deze voorvork strak aan en 
geeft vertrouwen in de bocht; de lange veerweg 
volstaat om probleemloos over het hobbeligste 
circuit te komen.

Soepele zesversnellingsbak
De zesversnellingsbak heeft zorgvuldig gekozen 
overbrengingsverhoudingen, die speciaal 
zijn ontwikkeld om de kracht van het 65 cc-
blok optimaal te benutten voor nog snellere 
rondetijden. Yamaha technici hebben bovendien 
de koppelingsplaten en veren zo gemaakt dat ze 
superlicht te bedienen zijn.

Licht en stabiel
De YZ65 is opgebouwd rondom een semi-
dubbel stalen wiegframe met een aluminium 
subframe, waardoor de motor licht, stabiel en 
wendbaar is. Om zelfs de zwaarste schokken op te 
kunnen vangen, beschikt deze toonaangevende 
crossmotor over een KYB upside-down voorvork 
van 36 mm, een aluminium swingarm en een 
link-less Monocross achterwielophanging. 
Deze primaire componenten staan garant voor 
stabiliteit in de lucht en consistente rondetijden.
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Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste 
accessoirepakket voor jouw Yamaha. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

GYTR® radiateurbescherming
BR9-E24C0-V0-00

GYTR® cilinderkop met 
geoptimaliseerde poorten
B2W-E11B0-V0-00

GYTR® Billet ontstekingsdeksel
BR9-E54G0-V0-00

Olievuldop
1SR-F0901-0B-L0

Slip-on uitlaatdemper Titanium
90798-31910-00

GYTR® Billet koppelingsdrukgroep
GYT-2S256-20-00

GYTR® zuigerset voor hoge 
compressie
B2W-E16A0-V0-00

GYTR® Remleidingklem
GYT-1P818-15-00

GYTR® vliegwiel.
B7B-H13A0-V0-00

GYTR® High Performance Kit
B7B-HIPER-KT-21

GYTR®-uitlaatsysteem
B7B-E48A0-S0-00

GYTR® MX carterplaat
B09-F14B0-E0-00

GYTR®-set voor hoge luchtstroom
B7B-E41E0-V0-00

Lage zittingassemblage
BR9-F47C0-T0-00

Factory Racing zadelhoes
BR9-F4731-0G-00

Zadelfoam (hogere zitpositie)
B7B-F47C0-T0-EU

Olievuldop
1SR-F0901-0B-L0

Grote brandstoftank
GYT-0SS56-31-66

Lagerset achterwiel
5XC-F3091-40-BK

Twin Air® High-Flow luchtfilter
4XM-E4451-00-01

GYTR®-ontstekingsdeksel
BCR-E54G0-V0-00

GYTR® Remleidingklem
GYT-1P818-15-00

MXGP achterwiel replica (2,15” x 
19’’)
5XC-F2050-9R-P1

MXGP voorwiel replica (1,60” x 
21’’)
1SR-F2050-7R-P1

YZ450F Accessoires YZ250F Accessoires YZ250 Accessoires



 

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste 
accessoirepakket voor jouw Yamaha. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

GYTR® MX glijplaat
1SR-F14B0-E0-00

GYTR®-ontstekingsdeksel
B4X-E54G0-V0-00

Olievuldop
1SR-F0901-0B-L0

GYTR® slip-on uitlaatdemper
B4X-E4753-0E-00

MXGP voorwiel replica (1,60” x 
21’’)
1SR-F2050-7R-P1

GYTR® Remleidingklem
GYT-1P818-15-00

Lagerset voorwiel 20 mm
1SR-F3091-30-BK

GYTR® Billet koppelingsdeksel
GYT-1C335-10-AL

MXGP voorwiel replica (1,60” x 
19’’)
5PA-F2075-7R-P1

Olievuldop
1SR-F0901-0B-L0

GYTR® Heavy Duty Koppelingskit
BR8-E63HD-KT-00

Hoogwaardige GYTR® prestatie 
kit voor YZ85
B0G-HIPER-KT-20

GYTR® kit voor YZ65
BR8-FCIKT-00-00

GYTR® Billet koppelingsdeksel
GYT-5PA35-10-AL

GYTR® uitlaatdemper
B0G-E4753-0E-00

Yamaha Racing handvatringen
GYT-5XD22-00-00

Hoogwaardige GYTR® race-set
BR8-HIPER-KT-10

Plastic Body Kit
BR8-W003A-00-00

GYTR® Billet koppelingsdeksel
GYT-5PA35-10-AL

Billet GYTR® koppeling binnenhuis
BR8-E63C0-V0-00

GYTR® inklapbare remhendel
BR8-H39A0-V0-00

GYTR® Inklapbare 
koppelingshendel
BR8-H39B0-V0-00

GYTR® Inklapbare voorremhendel
2GB-H39A0-V0-00

GYTR® MX glijplaat
BR8-F14B0-E0-00

YZ125 Accessoires YZ85 Accessoires YZ65 Accessoires



 

Yamaha bLu cRU-
jeugdprogramma

Yamaha’s YZ bLu cRU FIM Europe Cup is een 
uniek raceprogramma waarbij YZ-jeugdrijders 
lokaal strijden om zich te kwalificeren voor 
hun plaats in de Superfinale bij de Monster 
Energy FIM Motocross of Nations. De 
toprijders van de Superfinale verdienen een 
plaats in de prestigieuze bLu cRU Masterclass: 
een exclusief evenement waar toekomstige 
kampioenen deskundige begeleiding krijgen 
van bLu cRU-ambassadeurs, waaronder 
officiële Yamaha-coureurs en Yamaha Racing-
professionals.

Na enkele dagen training krijgt één gelukkige 
YZ125-rijder een contract met Yamaha Motor 
Europe om als onderdeel van het Yamaha-
team deel te nemen in de EMX125-klasse van 
het volgende seizoen. De winnaars van de 
YZ65- en YZ85-klassen worden beloond met 
waardevolle race-ondersteuning van Yamaha.

Elke jeugdige coureur krijgt zo een ‘once-in-
a-lifetime’ kans om van amateurracer door te 
groeien tot lid van het Yamaha Racing Team. 
Het bLu cRU-jeugdprogramma ondersteunt de 
motorcrosssport door de volgende generatie 
racers in staat te stellen hun potentieel te 
benutten en hun dromen waar te maken. 

Meer details zijn te vinden op www.yamaha-
racing.com/yz-blu-cru-cup/news/





 

Born to ride.



 

De WR450F is de snelste en wendbaarste zware enduro-motorfiets die ooit 
door Yamaha is geproduceerd. Met behulp van de zeer geavanceerde motor- en 
chassistechnologie van de nieuwste YZ450F-crossmotor en uitgerust met speciaal 
ontwikkelde enduro-instellingen is deze bewezen winnaar geboren om te rijden.

De ingenieurs van Yamaha hebben de compacte en lichtgewicht motor van de 
YZ450F genomen en er een geheel nieuwe enduro-krachtbron van gemaakt 
voor de nieuwste WR450F. De ‘op maat gemaakte’ ECU, de cilinderkop met 
hoge compressie en de speciaal ontworpen heavy-duty transmissie staan klaar 
om winnende prestaties te leveren. En de beste ophanging in zijn klasse en 
het lichtgewicht aluminium wiegframe met een fijn afgestelde stijfheidsbalans 
zorgen voor gemakkelijke manoeuvreerbaarheid en nauwkeurige feedback op alle 
ondergronden.

Yamaha’s digitale Power Tuner en de op het stuur gemonteerde 
motormodusschakelaar geven je volledige controle wanneer de condities op het 
circuit veranderen. Het compacte multifunctionele display toont alle informatie 
die je nodig hebt om je rivalen voor te blijven. De machtige WR450F is afgewerkt 
met dynamische Icon Blue in-mould graphics en is klaar voor elk gevecht.

Compacte, lichte en krachtige 450 cc 
motoren
De WR450F is uitgerust met Yamaha’s meest 
geavanceerde OffRoad Competion motorblok 
van de nieuwste generatie van de YZ450F. De 
lichte en compacte krachtbron met een speciaal 
op enduro gerichte ECU biedt uitzonderlijke 
prestaties en levert een breed bereik aan 
winnend vermogen.

Toonaangevende wielophanging
De toonaangevende, snelheidsgevoelige 
KYB-voorvork heeft hetzelfde ontwerp als op 
de YZ450F en is voorzien van speciale enduro-
instellingen. Ze kunnen volledig worden 
afgesteld, zodat je de verbeterde motorprestaties 
optimaal kunt benutten. De lichtgewicht 
ophanging achter maakt ook gebruik van speciale 
enduro-instellingen voor uitstekende tractie en 
uitmuntende schokdemping.

Lichtgewicht aluminium wiegframe
De WR450F is uitgerust met de nieuwste 
generatie van het dubbele aluminium wiegframe 
van het YZ450F-type, dat speciaal is afgesteld 
voor enduro-prestaties. Vervaardigd met dunne 
hoofdprofielen en dikke onderbuizen, naast 
speciaal ontwikkelde motorplaten, geeft dit 
nieuwe enduro-frame nauwkeurige feedback 
wanneer je over hobbels rijdt en een sterk gevoel 
van contact met het baanoppervlak.

Zeer efficiënte cilinderkop en 
lichtgewicht zuiger
De cilinderkop van de WR450F is uitgerust met 
lichtgewicht magnesiumafdekkingen en zorgt 
voor een uitstekende verbrandingsefficiëntie. De 
naar voren gerichte inlaat draagt bij aan de ideale 
zwaartepuntcentralisatie van de motorfiets. 
De lichtgewicht zuiger geeft een onmiddellijke 
gasrespons bij alle toerentallen, en de in- en 
uitlaatnokkenassen zijn zo geplaatst dat de 
afmetingen van deze compacte hightech-motor 
tot een minimum worden beperkt.

De 2022 WR450F zal alleen beschikbaar zijn in de racecategorie, voor gebruik op gesloten circuits, privéterreinen en specifieke evenementen waar inzet van niet-geregistreerde voertuigen toegestaan is. 

Icon Blue
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Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste 
accessoirepakket voor jouw Yamaha. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Slip-on titanium uitlaatdemper
90798-31822-00

Uitlaatbocht volledig titanium
90798-31913-00

GYTR® Billet koppelingsdeksel
B7B-E54E0-V0-00

GYTR® Billet koppeling binnenhuis
B7B-E63C0-V0-00

GYTR® koppelingshouder
B7B-E63A0-V0-00

GYTR®-zuiger voor hoge 
compressie 
B7B-E16A0-V0-00

GYTR® Inklapbare 
koppelingshendel
2GB-H39B0-V0-00

Voorremreservoirdeksel
1SR-F1704-50-00

MXGP voorwiel replica (1,60” x 
21’’)
1SL-F2053-7R-P1

Zadelfoam (hogere zitpositie)
B7B-F47C0-T0-EU

Twin Air® High-Flow luchtfilter
BR9-E4451-T0-00

GYTR® MX carterplaat
B09-F14B0-E0-00

MXGP achterwiel replica (2,15” x 
19’’)
5XC-F2050-9R-P1

GYTR® Roestvrijstaal-omvlochten 
achterremleiding
5XC-F58A0-V0-00

GYTR® radiateurkooi
B3J-E24D0-V0-00

GYTR® Billet ontstekingsdeksel
B7B-E54G0-V0-00

Magnetische olieaftapbout
BR9-E51C0-EU-00

Ontluchters met snelsluiting
DBY-ACC56-34-66

Holeshot-systeem
1SL-F1825-0B-L0

Pitmat Yamaha Racing
YME-ENVIR-HQ-01

Pitbord Yamaha Racing
YME-PITBD-00-00

GYTR®-handgreepbeschermer
GYT-F6241-C0-00

GYTR® Kunststof kettinggeleider
17D-F21E0-V0-00

Handbeschermers Off-Road
B11-F0748-00-BK

WR450F Accessoires



 

Fun for one, fun for all.



 

De robuuste TT-R125 LWE (Large Wheel & Electric start) beschikt over 
wielophanging met lange veerweg, een schijfrem voor en robuust kuipwerk in 
motorcross-stijl. Het is de ideale motorfiets voor jonge en volwassen motorrijders 
die een leuke en gemakkelijk te onderhouden motor willen die elk terrein aankan.

De kern van deze duurzame offroader is een compacte luchtgekoelde 125 cc 
viertaktmotor die veel soepel en regelbaar vermogen levert. Een elektrische 
starter maakt het gemakkelijk te vertrekken en met de vijfversnellingsbak kun je 
maximaal genieten van de TT-R125 LWE, waar je ook heen gaat.

De opwindende specificaties omvatten ook voor- en achtervering met een lange 
veerweg voor soepel en zelfverzekerd rijgedrag, naast een 220 mm schijfrem 
voor, slagvast kuipwerk van polypropyleen en een 19 inch voorwiel en 16 inch 
achterwiel met noppenbanden. Laat het plezier beginnen!

125 cc viertaktmotor met 
vijfversnellingsbak
Aangedreven door een 125 cc viertaktmotor 
levert de TT-R125 LWE veel soepel vermogen 
waarmee je vol enthousiasme offroad kunt rijden. 
Aangezien deze pittige kleine motor luchtgekoeld 
is, vereist hij relatief eenvoudig onderhoud. Met 
een vijfversnellingsbak en handmatige koppeling 
bereiden beide modellen berijders voor op de dag 
dat ze overstappen op een grotere motorfiets.

Licht en stoer op YZ geïnspireerd Icon 
Blue-kuipwerk
Het strakke kuipwerk van de TT-R125 LWE is 
geïnspireerd op onze MXGP-winnende YZ-
motoren. De spatborden, tankpanelen en 
zijpanelen zijn gebouwd om tegen een stootje 
te kunnen. Ze zijn gemaakt van duurzaam 
polypropyleen dat een laag gewicht combineert 
met een hoge sterkte. En met zijn afwerking in 
Icon Blue heeft de TT-R125 LWE het imago van 
een echte racemotor.

Schijfrem voor en trommelrem achter
Om de pittige prestaties van de TT-R125 
LWE aan te kunnen, is de motorfiets aan de 
voorzijde voorzien van een efficiënte schijfrem 
met een diameter van 220 mm waarmee de 
rijder de snelheid met minimale inspanning kan 
verminderen. Een trommelrem van 110 mm zorgt 
voor soepele remkracht achter. Voor goede grip 
op losse bodem staat de TT-R125 LWE op dikke 
achterbanden met 90 secties.

Robuuste voor- en achterwielophanging 
met lange veerweg
Bekijk het compacte stalen frame en de 
robuuste veersystemen en je ziet meteen 
dat dit een offroad motorfiets is die serieus 
wat kan. De robuuste voorvork biedt een 
indrukwekkende veerweg van 180 mm, terwijl de 
achterwielophanging een veerweg van 168 mm 
biedt. Daardoor kan de TT-R125 LWE zeer moeilijk 
terrein aan.

Icon Blue
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De TT-R110 is de middelste motorfiets in de viertakt funbike-familie van Yamaha 
en is de perfecte opstap voor rijders die overstappen van een PW50 - en ook een 
ideale keuze voor beginnende rijders. Functies zoals de elektrische starter, het 
lage zadel en de natuurlijke rijpositie maken hem perfect voor jonge rijders, en het 
dynamische Icon Blue kuipwerk is geïnspireerd op Yamaha’s grotere crossmotoren.

Voor stuurgemak en een hoog rijcomfort beschikt deze fantastisch uitziende 
jeugdmotor over een voorvork met een lange veerweg en Monocross-
achterwielophanging. Het voorwiel van 14 inch en het achterwiel van 12 inch zijn 
voorzien van duurzame, brede noppenbanden voor offroad terrein.

Zowel beginnende als ervaren offroad rijders zullen genieten van de soepele en 
sterke prestaties van de stille 110 cc viertaktmotor. En met zijn automatische 
koppeling is de vierversnellingsbak zeer eenvoudig te gebruiken. Het contactslot 
met sleutel voor extra veiligheid en de onderhoudsarme eigenschappen maken 
de TT-R110 niet alleen bijzonder leuk om mee te rijden, maar ook gemakkelijk te 
bezitten.

110 cc viertaktmotor met 
halfautomatische versnellingsbak
De pittige en betrouwbare 110 cc viertaktmotor 
van de TT-R110 is ontworpen voor soepele en 
sterke prestaties. Daardoor is deze middelgrote 
jeugdmotor een genot om mee te rijden. En met 
zijn halfautomatische vierversnellingsbak is de TT-
R110 een ideale keuze voor zowel beginnelingen 
als gevorderde motorrijders.

Strak en lichtgewicht kuipwerk in 
motorcross-stijl
Bekijk het kuipwerk van de TT-R110 en het is 
duidelijk dat de strakke lijnen van deze stijlvolle 
viertakt geïnspireerd zijn op onze MXGP-
winnende YZ-racemotoren. De spatborden 
en brandstoftankpanelen zijn gemaakt van 
ultrasterk polypropyleen voor minimaal gewicht 
en maximale sterkte. Ze zijn afgewerkt in de 
dynamische Icon Blue-kleurstelling van Yamaha.

Soepel werkende trommelremmen en 
offroad banden
Voor betrouwbare remkracht heeft de TT-R110 
trommelremmen voor en achter. Het eenvoudige 
ontwerp ervan zorgt voor gemakkelijk onderhoud. 
Speciale banden met een offroad profiel zorgen 
ervoor dat deze middelgrote jeugdmotor sterk 
presteert in de modder, terwijl het voorwiel 
en achterwiel van respectievelijk 14 en 12 inch 
helpen ongelijkmatig terrein te trotseren.

Voor- en achterwielophanging met lange 
veerweg
De TT-R110 is uitgerust met robuuste 
veersystemen die zijn ontworpen om rijcomfort 
en gebruiksgemak te garanderen bij offroad 
rijden. Aan de voorkant zorgt de stevige 
telescopische voorvork voor volop wielbeweging, 
terwijl de Monocross-achterwielophanging met 
enkele demper een vloeiende en progressieve 
veerweg biedt.

Icon Blue

TT-R110



 

Small package - big fun!
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Al meer dan 40 jaar heeft de geliefde PW50 minibike kinderen en hun ouders 
laten kennismaken met de vreugde en opwinding die horen bij offroad rijden. En 
gaandeweg heeft deze kleine Yamaha bijgedragen aan het maken van fantastische 
familieherinneringen die een leven lang meegaan. Daardoor is de PW50 zoveel 
meer dan alleen een leuke kindermotor.

Alles aan de legendarische PW50 is ontworpen voor veilig, gemakkelijk en 
plezierig rijden. Met de snelheidsbegrenzer kun je de topsnelheid aanpassen. En 
het compacte chassis zorgt in combinatie met de zachte vering en lage zithoogte 
voor een comfortabele rit en soepel rijgedrag.

De pittige, volautomatische 50 cc motor zorgt voor een soepele acceleratie en 
de cardanaandrijving en het afzonderlijke tweetaktoliereservoir vereenvoudigen 
het onderhoud. De compacte en lichtgewicht PW50 is ontworpen om achter in 
een auto of kleine bestelwagen te passen en is gemakkelijk te vervoeren. En met 
zijn Yamaha bouwkwaliteit zorgt deze eersteklas kindermotor voor jarenlang 
familieplezier!

Volautomatische 50 cc tweetaktmotor
De lichtgewicht, luchtgekoelde 50 cc 
tweetaktmotor van de PW50 is speciaal 
ontworpen om te voldoen aan de behoeften van 
beginnende motorrijders. De volautomatische 
versnellingsbak is soepel, reageert snel en zorgt 
voor gebruiksvriendelijke prestaties: gewoon gas 
geven en wegrijden. Door de ongecompliceerde 
technologie is deze minibike gemakkelijk in 
onderhoud.

Lichtgewicht wendbaarheid en compacte 
afmetingen
Met een gewicht van slechts 41 kg is de PW50 
de lichtste en meest compacte minibike in het 
Yamaha-assortiment. Het compacte chassis is 
voor en achter voorzien van 10 inch banden 
met uitstekende grip en heeft een veerweg van 
60 mm voor en 50 mm achter. Daardoor is deze 
minimotorfiets gemakkelijk en wendbaar, ideaal 
om kennis te maken met offroad motorrijden.

Lage zithoogte en gebruiksvriendelijke 
bediening
Met zijn lage zithoogte van slechts 475 mm 
en een comfortabele en ontspannen rijpositie 
zullen beginnende motorrijders zich meteen 
vertrouwd voelen op de PW50. De stuurindeling 
is vergelijkbaar met die van een fiets, met een 
achterrem die bediend wordt met de linkerhand 
en de voorrem met de rechterhand. Zo wordt 
motorrijden zelfs voor de allerjongsten een een-
tweetje. Gewoon gas geven en genieten maar!

Eenvoudig instelbare snelheidsbegrenzer
Om ouders de volledige controle te geven over 
de prestaties van de PW50, is er een eenvoudig 
snelheidsbegrenzingsmechanisme. Door een 
schroef te verstellen, kun je de gastoevoer 
verminderen of verhogen, afhankelijk van de 
ervaring en vaardigheden van de rijder.

Icon Blue
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Lithium-ion acculader met EU-
specificatie
YME-YECTM-29-EU

Handbeschermers Off-Road
B11-F0748-00-BK

GYTR® Remleidingklem
GYT-1P818-15-00

Asblokken
1SL-F1932-3B-L0

GYTR® Achterremgaffel
5XC-F72A0-V0-00

GYTR®-handgreepbeschermer
GYT-F6241-C0-00

Uren- en toerenteller
ENG-METER-4C-01

Radiatorgaas
YME-17775-90-00

Accessories & Garage Items

 

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste 
accessoirepakket voor jouw Yamaha. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Borgdraadbeugel
MTS-TLSKT-01-BR

Aluminium ventieldop met 
spiraalvormig patroon
90338-W1018-BU

Yamaha Racing handvatringen
GYT-5XD22-00-00

Assortiment bandenlichters
MTS-TLSKT-07-07

Metrische gereedschapsset
ABA-METRC-00-00

Yamaha off-road-werkmat
YME-ENVIR-00-BL

Yamaha olievultrechter
DBY-ACC50-50-46

Yamaha T-sleutelset met 
schuifgreep

Stickerset PW50
2SA-PGF42-40-40

PW50 zadelhoes
2SA-PGF47-31-40

PW50 Little Champ-pakket
2SA-40THP-CK-00

Yamaha spanbanden met gesp
ACC-0SS58-40-28

Yamaha-spanbanden met ratel
ACC-0SS58-40-30

Yamaha T-sleutelset met 
schuifgreep

Yamaha olievultrechter
DBY-ACC50-50-46

Training Wheels
2SA-TRNWH-00-00

TT-R125 / TT-R110 Accessoires PW50 Accessoires



 

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.

Specificaties
YZ450F / YZ450F Monster Energy 

Yamaha Racing Edition
YZ250F / YZ250F Monster Energy 

Yamaha Racing Edition
YZ250 / YZ250 Monster Energy 

Yamaha Racing Edition
YZ125 / YZ125 Monster Energy 

Yamaha Racing Edition

Motor
Motortype 4-takt, Vloeistofgekoeld, Achterover hellende 

ééncilinder, DOHC, 4-kleppen
4-takt, Vloeistofgekoeld, Achterover hellende 

ééncilinder, DOHC, 4-kleppen
Vloeistofgekoeld, 1-cilinder, Membraaninlaat met 

YPVS, 2-takt
Vloeistofgekoeld, 1-cilinder, Membraaninlaat met 

YPVS, 2-takt

Cilinderinhoud 450 cc 250 cc 249 cc 125 cc

Boring x slag 97,0 × 60,8 mm 77,0 × 53,6 mm 66,4 × 72,0 mm 54,0 x 54,5 mm

Compressieverhouding 13,0 : 1 13,8 : 1 8,9 - 10,6 : 1 8,2-10,1 : 1

Smeersysteem Wet sump Wet sump Mengsmering Mengsmering

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

Ontstekingssysteem TCI TCI CDI CDI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Kickstarter Kickstarter

Transmissie 5 versnellingen, Constant mesh 5 versnellingen, Constant mesh 5 versnellingen, Constant mesh Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging Ketting Ketting Ketting Ketting

Carburator Brandstofinjectie Brandstofinjectie Keihin PWK38S/1 Keihin PWK38S/1

Chassis
Type chassis Semi-dubbel wiegframe Semi-dubbel wiegframe Semi-dubbel wiegframe Semi-dubbel wiegframe

Balhoofdhoek 26° 55 26° 50 27° 40 26º

Naloop 120 mm 119 mm 122 mm 109 mm

Wielophanging, voor Upside-down telescopische voorvork Upside-down telescopische voorvork Telescopische voorvork Upside-down voorvork

Wielophanging, achter Achterbrug, (Link-type veersysteem) Achterbrug, (Link type veersysteem) Achterbrug, (Link type veersysteem) Achterbrug, (Link-type veersysteem)

Veerweg, voor 310 mm 310 mm 300 mm 300 mm

Veerweg, achter 317 mm 317 mm 315 mm 315 mm

Remmen, voor Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 267 
mm

Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 267 
mm

Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 267 
mm

Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø270 mm

Remmen, achter Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 240 
mm

Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 240 
mm

Enkele schijf, Ø 240 mm Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø240 mm

Bandenmaat, voor Bandtype 80/100-21 51M Bandtype 80/100-21 51M Bandtype 80/100-21 51M 80/100-21 51M

Bandenmaat, achter Bandtype 120/80-19 63M Bandtype 110/90-19 62M Bandtype 110/90-19 62M 100/90-19 57M

Afmetingen
Totale lengte 2.185 mm 2.175 mm 2.185 mm 2.135 mm

Totale breedte 825 mm 825 mm 825 mm 825 mm

Totale hoogte 1.285 mm 1.285 mm 1.290 mm 1.295 mm

Zithoogte 965 mm 970 mm 975 mm 975 mm

Wielbasis 1.485 mm 1.475 mm 1.485 mm 1.440 mm

Grondspeling 330 mm 335 mm 360 mm 365 mm

Rijklaargewicht 111 kg 106 kg 103 kg 95 kg

Inhoud brandstoftank 6,2 liter 6,2 liter 70 liter 7,0 liter

Motorolie hoeveelheid 0,9 liter 0,95 liter 0,7 liter 0,7 liter





Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.

Specificaties
YZ85LW YZ65 WR450F TT-R125 LWE

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, 1-cilinder, Membraaninlaat met 

YPVS, 2-takt
Vloeistofgekoeld, 1-cilinder, Membraaninlaat met 

YPVS, 2-takt
4-takt, Vloeistofgekoeld, 1-cilinder, DOHC, 

4-kleppen
4-takt, SOHC, 1-cilinder, 2-kleppen, Luchtgekoeld

Cilinderinhoud 85 cc 65 cc 450 cc 124 cc

Boring x slag 47,5 × 47,8 mm 43,5 × 43,6 mm 97,0 × 60,8 mm 54,0 x 54,0 mm

Compressieverhouding 8,2 - 9,6 : 1 8,1-9,6 : 1 13,0 : 1 10,0 : 1

Smeersysteem Mengsmering Mengsmering Wet sump Wet sump

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

Ontstekingssysteem CDI CDI TCI CDI

Startsysteem Kickstarter Kickstarter Elektrisch Elektrisch en kickstarter

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen 5 versnellingen, Constant mesh 5 versnellingen, Constant mesh

Eindoverbrenging Ketting Ketting Ketting Ketting

Carburator Keihin PWK28/1 Keihin PWK28/1 Brandstofinjectie Mikuni VM20/1

Chassis
Type chassis Semi-dubbel wiegframe Semi-dubbel wiegframe Aluminium wiegframe Diamantvormig

Balhoofdhoek 26° 00 26° 25 27º10 28º30

Naloop 99 mm n/a 116 mm 107 mm

Wielophanging, voor Telescopische voorvork Telescopische voorvork KYB®-vork, volledig instelbare omgekeerde 
dubbele kamer met snelheidsgevoelige veerweg

Telescopische voorvork

Wielophanging, achter Achterbrug, (Link type veersysteem) Achterbrug Achterbrug, (Link type veersysteem) Achterbrug, (Link-type veersysteem)

Veerweg, voor 275 mm 215 mm 310 mm 180 mm

Veerweg, achter 287 mm 270 mm 317 mm 168 mm

Remmen, voor Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 220 
mm

Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 198 
mm

Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 270 
mm

Hydraulisch bediend, remschijf, Ø220 mm

Remmen, achter Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 190 
mm

Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 190 
mm

Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 245 
mm

Trommelrem, Ø110 mm

Bandenmaat, voor Bandtype 70/100-19 42M Bandtype 60/100-14 30M Bandtype 90/90-21 54R 70/100-19 42M

Bandenmaat, achter Bandtype 90/100-16 52M Bandtype 80/100-12 41M Bandtype 140/80-18 70R 90/100-16 52M

Afmetingen
Totale lengte 1.895 mm 1.615 mm 2.175 mm 1.885 mm

Totale breedte 760 mm 760 mm 825 mm 795 mm

Totale hoogte 1.175 mm 1.000 mm 1.270 mm 1.085 mm

Zithoogte 885 mm 755 mm 955 mm 805 mm

Wielbasis 1.285 mm 1.140 mm 1.480 mm 1.270 mm

Grondspeling 360 mm 265 mm 320 mm 295 mm

Rijklaargewicht 75 kg 61 kg 119 kg 90 kg

Inhoud brandstoftank 5,0 liter 3,5 liter 7,9 liter 6,0 liter

Motorolie hoeveelheid 0,5 liter 0,5 liter 0,9 liter 1,2 liter



TT-R110 PW50

Motor
Motortype 4-takt, SOHC, 1-cilinder, 2-kleppen, Luchtgekoeld Membraaninlaat, 1-cilinder, 2-takt, Luchtgekoeld

Cilinderinhoud 110 cc 49 cc

Boring x slag 51,0 × 54,0 mm 40,0 x 39,2 mm

Compressieverhouding 9,3 : 1 6,0 : 1

Smeersysteem Wet sump Gescheiden smering

Type koppeling Nat, meervoudige platen Centrifugaal automatisch, Nat

Ontstekingssysteem CDI CDI

Startsysteem Elektrisch Kickstarter

Transmissie 4 versnellingen, Constant mesh n/a

Eindoverbrenging Ketting Aandrijfas

Carburator Mikuni VM16/1 Mikuni VM12/1

Chassis
Type chassis Stalen ruggengraatframe Stalen ruggengraatframe

Balhoofdhoek 26° 00 25°30

Naloop 60 mm 50 mm

Wielophanging, voor Telescopische voorvork Telescopische voorvork

Wielophanging, achter Achterbrug Achterbrug

Veerweg, voor 115 mm 60 mm

Veerweg, achter 110 mm 50 mm

Remmen, voor Mechanisch oplopende en aflopende trommelrem, 
Ø95 mm

Trommelrem

Remmen, achter Mechanisch oplopende en aflopende trommelrem, 
Ø110 mm

Trommelrem

Bandenmaat, voor Bandtype 2,50-14 4PR 2,50-10 4PR

Bandenmaat, achter Bandtype 3,00-12 4PR 2,50-10 4PR

Afmetingen
Totale lengte 1.565 mm 1.245 mm

Totale breedte 680 mm 610 mm

Totale hoogte 920 mm 705 mm

Zithoogte 670 mm 475 mm

Wielbasis 1.080 mm 855 mm

Grondspeling 180 mm 95 mm

Rijklaargewicht 72 kg 41 kg

Inhoud brandstoftank 3,8 liter 2,0 liter

Motorolie hoeveelheid 1,0 liter 0,30 liter



 

MX-rijkleding collectie

Yamaha’s MX rijkleding is ontworpen in samenwerking met de toonaangevende fabrikant 
Alpinestars en gemaakt van premium kwaliteit, vochtafvoerend polyester dat alle duurzaamheid 
en comfort biedt die je nodig hebt tijdens MX-races of als je een rit op de offroad trails maakt. Met 
een frisse en stijlvolle nieuwe look in de kleuren blauw en wit voor 2022, omvat het Yamaha MX 
rijkleding-assortiment een ‘high-performance’ jersey, broek en handschoenen voor volwassenen 
voor de volledige Yamaha-look. Er is ook een bijpassende kinderlijn met een jersey, broek en 
handschoenen in kleinere maten.

Bekijk onze website voor de volledige collectie MX-rijkleding.

Yamaha Alpinestars MX-jersey 
voor heren
A22-RT113-E8-0L

Yamaha Alpinestars MX-broek voor 
heren
A22-RP107-E0-32

Yamaha Alpinestars MX-
handschoenen voor volwassenen
A22-RG105-B4-0L

Yamaha Alpinestars MX-jersey voor 
kinderen
A22-RT413-E8-14

Yamaha Alpinestars MX-broek voor 
kinderen
A22-RP407-E8-14

Yamaha Alpinestars MX-
handschoenen voor kinderen
A22-RG405-E1-12

Off Road - MX



 

Paddock Blue collectie

De Paddock Blue-collectie bevat smart, casual kleding die in bijna elke situatie op het circuit en 
daarbuiten kan worden gedragen. Geïnspireerd door alles wat met motorracen te maken heeft, 
wordt deze collectie comfortabele en stijlvolle kleding gedragen door Yamaha Racing-teams 
en fans over de hele wereld. En met de brede keuze aan producten zie je er in de Paddock Blue-
collectie overal goed uit, waar je ook gaat, en toon je meteen ook je enthousiasme voor jouw 
favoriete motormerk!

Bezoek onze website en ontdek de volledige Paddock Blue-collectie.

Paddock Blue jack voor alle 
seizoenen voor heren
B22-FJ102-E0-0L

Paddock Blue jack voor dames
B22-FJ201-E0-0M

Paddock Blue jack voor kinderen
B22-FJ401-E0-08

Paddock Blue motorhoodie voor 
heren
A22-PB101-E0-0L

Paddock Blue motorhoodie voor 
dames
A22-PB201-E0-0M

Paddock Blue racepet voor 
volwassenen
N22-FH312-E1-00

Paddock Blue poloshirt voor heren
B22-FT118-E0-0L

Paddock Blue T-shirt voor dames
B22-FT219-E0-0M

Paddock Blue hoodie voor 
kinderen
B22-FT417-E0-08

Paddock Blue



 

Yamaha introduceert You

YOU is een volledige reeks premium services 
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten 
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij 
willen ervoor zorgen dat je altijd geniet van 
jouw Yamaha product.

YOU services maken de aankoop van elke 
Yamaha toegankelijker. Yamaha eigenaars 
profiteren met elk YOU product van meer 
gemoedsrust.

Als je naar de YOU services kijkt, zie je dat het 
meer is dan het kopen van een Yamaha: het is 
het begin van een lange relatie.



  

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Verzekering is speciaal ontworpen 
voor Yamaha eigenaars en vereenvoudigt het 
verzekeringsproces voor jouw Yamaha voertuig.

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat alle 
aspecten van het hebben van een Yamaha. Het biedt 
een hoge mate van bescherming tegen aantrekkelijke 
tarieven, zodat je zorgeloos kunt genieten van het 
rijden.

Met Yamaha Motor Verzekering profiteer je van een 
exclusief programma en krijg je eersteklas service van 
ons toegewijde team. *

Yamaha Motor Pechhulp

Als je ooit met pech langs de weg staat, zijn wij 
met één telefoontje te bereiken. Elke Yamaha met 
Fabrieksgarantie heeft automatisch dekking voor 
Yamaha Motor Pechhulp. Wanneer je ons nodig hebt, 
staan wij voor je klaar. *

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Wanneer je een nieuwe Yamaha koopt, kun je erop 
vertrouwen dat premium kwaliteit en toonaangevende 
betrouwbaarheid standaard zijn. Je profiteert ook van 
extra gemoedsrust met een volledige Yamaha Motor 
Fabrieksgarantie die alle onderdelen- en arbeidskosten 
dekt in het onwaarschijnlijke geval dat jouw Yamaha 
onverwachte reparaties nodig heeft. *

Yamaha Motor Financiering

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

Yamaha Motor Extended Warranty

Wij willen dat je maximaal geniet van jouw nieuwe 
Yamaha, daarom biedt Yamaha je de mogelijkheid om 
bij aankoop van een nieuwe motorfiets, de Yamaha 
Motor Extended Warranty aan te schaffen, zodat je 
zorgeloos kunt rijden met de gemoedsrust van 36 
extra maanden garantie! *

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met jouw plaatselijke dealer.



 

Be Smart. Keep it Genuine.

Wij raden het gebruik van originele Yamaha 
onderdelen aan om te verzekeren dat 
jouw 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 jouw gemoedsrust is 
verzekerd.

Als je de onderhoudswerkzaamheden door 
een officiële Yamaha-dealer laat uitvoeren, 
weet je 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 de allerbeste service voor 
en het allerbeste advies te kunnen geven 
over jouw Yamaha product. Raadpleeg 
voor meer informatie de Yamaha-dealer 
bij jou in de buurt of bezoek onze website:                                                                                                                                     
www.yamaha-motor.nl.



Drink of consumeer nooit motorolie.

  

Onzichtbare techniek

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt, 
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste 
manier om de hoge prestaties en lange 
levensduur van jouw 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 jij jouw 
motorfiets in topconditie houdt. Als je voor 
jouw Yamaha zorgt, zorgt jouw Yamaha 
tenslotte voor jou. De plaatselijke Yamaha-
dealer kan je adviseren over het beste 
Yamalube® product voor jouw Yamaha-
motorfiets. Of bezoek onze website: 
www.yamalube.nl.
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www.yamaha-motor.nl Yamaha Motor Europe, branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol-Rijk

Tel. : 020-2061538
E-mail : klantenservice@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met 
respect voor jouw 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 specificaties 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 officiële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.

Volg ons op:

Dealer


