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Een nieuw tijdperk voor emissievrije persoonlijke mobiliteit op 2 wielen
Als een van de toonaangevende merken op het vlak van persoonlijke mobiliteit te land, te water
en in de sneeuw heeft Yamaha het aanzicht van de motorfiets-, scooter-, maritieme en
sneeuwscooterwereld voorgoed veranderd. Zo heeft het enkele van de meest revolutionaire
nieuwe ontwerpen en concepten op zijn naam staan die een gamechanger waren.
Met zijn slagkracht om innovatieve nieuwe producten te creëren legt Yamaha zich erop toe om
duizenden klanten over de hele wereld te laten genieten van opwindende en inspirerende 360°
ervaringen die uniek zijn. Met een roemruchte geschiedenis die bijna 70 jaar teruggaat, heeft
het merk een reputatie opgebouwd van premium kwaliteit, opmerkelijke prestaties en
baanbrekend design. Nu is Yamaha er helemaal klaar voor om een elektrische toekomst
tegemoet te gaan met designs van de volgende generatie die iedereen een bijzonder nieuw
gevoel van vrijheid en vreugde moeten bieden.
Yamaha: ebikepionier sinds 1993
Het is bijna 30 jaar geleden dat Yamaha 's werelds eerste ebike lanceerde die in serie werd
geproduceerd. De originele Yamaha PAS was in eerste instantie bedoeld om het leven te
vergemakkelijken van mensen die met de fiets pendelden of boodschappen deden. Het
revolutionaire nieuwe concept ging de geschiedenis in als de vonk die de hele ebikebeweging op
gang bracht. Voortbouwend op de PA26-ervaring, groeide Yamaha in de loop van de afgelopen 3
decennia uit tot een belangrijke producent van ebikes voor de Japanse markt. Tegelijkertijd
werd het bedrijf een belangrijke fabrikant van ebikesystemen die veel van de huidige ebikes op
de Europese markt aandrijven.
Het tijdperk van elektrische voertuigen op 2 wielen omarmen
Begin 2022 kondigde Yamaha zijn Switch ON-strategie aan, waarmee het bedrijf zijn intrede in
de wereld van elektrische persoonlijke mobiliteit bevestigde. Met deze strategie zette het
bedrijf zijn ambities uiteen om uit te groeien tot een toonaangevend merk op de markt voor
elektrische voertuigen op 2 wielen. De komende line-up van ebikes, scooters en pedelecs van
Yamaha is speciaal ontworpen om een nieuwe generatie klanten te inspireren die op zoek zijn
naar emissievrij persoonlijk vervoer voor sport, vrije tijd en woon-werkverkeer. Met het gamma
geeft het merk een nieuwe dimensie aan persoonlijke mobiliteit.

MORO-07, WABASH RT en CROSSCORE RC: 3 nieuwe Yamaha ebikes voor 2022
Met de lancering van zijn drie langverwachte nieuwe ebikes voor 2022, die zich richten op de
segmenten Mountainbike, Gravel en Urban, staat Yamaha op het punt om een van de meest
opwindende nieuwe hoofdstukken te schrijven in zijn geschiedenis.
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Het bedrijf kent zijn gelijke niet als het gaat om ervaring met het produceren van ebikes en
compacte aandrijfeenheden. De nieuwe line-up van Yamaha is als één geheel ontwikkeld in
samenhang met de PW Series-aandrijfeenheden en is doordrongen van het dynamische DNA van
het bedrijf.
Van bestaande Yamaha motorfietsbezitters tot Yamaha scooterbezitters tot nieuwe klanten die
op zoek zijn naar een goede prijs-prestatieverhouding in combinatie met vertrouwde
technologie: de MORO-07, de Wabash RT en de CrossCore RC zijn gericht op een grote
verscheidenheid aan rijders die de sterke merkwaarden weten te waarderen. Ze zullen exclusief
verkrijgbaar zijn via Yamaha's netwerk van Powered Two Wheel-dealers.

Yamaha MORO-07: Grenzeloos rijplezier
De MORO-07 is Yamaha's premium eMTB. Deze topper heeft een uniek chassisontwerp met een
Dual Twin-frame en een PW-X3-aandrijfeenheid met een hoog koppel. De componenten zijn
samen ontwikkeld om vlotte en krachtige prestaties te leveren op de meest uitdagende
singletracks in de bergen.
Directe power
De PW-X3 van de nieuwe generatie is Yamaha's kleinste, lichtste en krachtigste aandrijfeenheid
met een gewicht van slechts 2,75 kg. Het ultracompacte ontwerp levert een smalle Q-factor op,
wat de rijder in staat stelt om topprestaties neer te zetten. Een belangrijke feature van de PWX3 is zijn Zero Cadence-technologie, die bij de geringste trapbeweging zorgt voor directe
vermogensafgifte. Zo geniet de rijder van een echt voordeel in de moeilijkste situaties.
Deze toonaangevende aandrijfeenheid ontwikkelt 85 Nm, zorgt voor een uitstekende koppelgewichtsverhouding en voorziet in veel vermogen bij een hoge cadans voor sterke prestaties op
steile hellingen en in zanderig of modderig terrein.
Een belangrijk kenmerk van de MORO-07 is de manier waarop de PW-X3-aandrijfeenheid een
licht rijgevoel oplevert bij snelheden boven de 25 km/u. Om dat te realiseren, heeft Yamaha
nieuw ontwikkelde versnellingen en vrijloopstanden gemonteerd. Die reduceren mechanisch
verlies, wat op zijn beurt zorgt voor een natuurlijk en responsief rijgevoel bij het trappen bij
hogere snelheden.
Uniek Dual Twin-frame
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Van technische singletracks tot snelle brandwegen: deze eMTB van topkwaliteit is speciaal
ontworpen om een uitstekende allround wendbaarheid te bieden, wat de rijder in staat stelt om
te genieten van nieuwe uitdagingen op de zwaarste terreinen. Een belangrijke feature is het
unieke Dual Twin-frame met dubbele bovenbuizen en onderbuizen, die speciaal zijn ontworpen
voor een fijn afgestelde stijfheidsbalans. Die levert een zelfverzekerde wendbaarheid van het
chassis op in combinatie met veel terreinfeedback en een nauwkeurig rijgevoel.
Het Dual Twin-chassis van de MORO-07 is in samenhang met de PW-X3-aandrijfeenheid
ontworpen. Dat maakt van deze topper de eerste premium eMTB die als één geheel is
ontwikkeld. Dankzij de compacte afmetingen en het lage gewicht van de aandrijfeenheid zijn de
ingenieurs van Yamaha erin geslaagd om een chassis met geïdealiseerde afmetingen te
realiseren. Denk daarbij vooral aan de uitstekende grondspeling van de ebike en de compacte
wielbasis voor een grotere wendbaarheid.
Premium uitrusting
De kleine fysieke maten van de PW-X3 hebben het ook mogelijk gemaakt om een innovatieve
nieuwe achterwielophanging met een veerweg van 150 mm te ontwerpen, waarbij een
RockShox Super Deluxe Select+ is gemonteerd tussen de twee bovenbuizen. De RockShox Lyrik
Select Charger-vorken bieden een veerweg van 160 mm voor een stabiele voorwielophanging,
terwijl Maxxis-banden van 27,5 x 2,6 inch zorgen voor de tractie en flexibiliteit die nodig zijn
voor een effectief rijgedrag in combinatie met een hoge mate van terreingevoel. Magura MT5remmen leveren power met een merkbaar remgevoel, terwijl de groepset een premium
Shimano XT 1x12-speed aandrijving omvat voor vlot schakelen en een effectief aandrijfkoppel.
Interface X met smartphoneconnectiviteit
De op de stuurpen gemonteerde Yamaha Interface X levert op het stuur een cockpit op die
netjes oogt. Hij is voorzien van ergonomische knoppen voor de hulpmodus, een
kleurgecodeerde indicator voor de hulpmodus en een indicator van het accuvermogen voor de
geïntegreerde Yamaha accu van 500 Wh. Bluetooth® Low Energy-technologie maakt
smartphoneconnectiviteit via compatibele apps mogelijk. De Interface X is compatibel met veel
merken van fietscomputers.
Kleuren en maten
De MORO-07 wordt aangeboden in 3 maten en is beschikbaar in Icon Blue en Raven / Silver.
Technische highlights van de MORO-07
Speciaal gemaakt om de zwaarste berg- en singletrackterreinen aan te kunnen
Dynamisch Yamaha DNA
Geïntegreerde ontwikkeling van aandrijfeenheid en chassis
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Yamaha Dual Twin-frame met dubbele boven- en onderbuizen
Compacte en lichte PW-X3-aandrijfeenheid: slechts 2,75 kg
Yamaha Zero Cadence-technologie
Hoog vermogen bij een hoge cadans
Quad Sensor-technologie
Koppel van 85 Nm
Smalle Q-factor
Geïntegreerde snelheidssensor
Automatische ondersteuningsmodus
Duwhulpfunctie
Directe koppeling
23,9 kg bij een middelgroot frame
Yamaha Lithium Ion 500Wh, 36V, 13.4Ah
Yamaha Interface X die smartphoneconnectiviteit mogelijk maakt
RockShox LYRIK SELECT RC 160mm 37mm OS
RockShox SUPER DELUXE SELECT+ RT 210X55 DEBONAIR YAMAHA tuning
Magura MT5 met 203mm Storm CL rotoren. 4-Zuiger
Shimano Μ8100 XT 1x12-speed aandrijving
Voor: Maxxis Minion DHF New EXO+ /3C MaxxTerra 27.5x2.6, Achter: Maxxis Rekon New EXO+
/3C MaxxTerra 27.5x2.6
3 maten beschikbaar
Icon Blue
Raven / Silver

Yamaha Wabash RT: Stijlvolle veelzijdigheid
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Met zijn stijlvolle en toch functionele ontwerp is de Yamaha Wabash RT een slanke nieuwe
gravelfiets of gravelbike die zich richt op rijders die fun, vrijheid en vriendschappen waarderen,
die één voor één deel uitmaken van de hele rijervaring. De echte charme van de Wabash RT zit
hem in het voordeel dat hij ideaal is om uitjes te maken buiten de stad of de stadsrand. Rijders
kunnen nieuwe plaatsen gaan verkennen, terwijl ze onderweg van elke seconde van de rit
genieten. Op weg gaan naar ergens wordt leuker dan aankomen op de bestemming.
Aangename ritten met lichte wendbaarheid
De Wabash RT heeft een slank en elegant frameontwerp met een nieuw vormgegeven
geometrie, die speciaal is ontworpen voor zelfverzekerde en aangename ritten met een licht
rijgevoel op asfalt en grind.
In een maximum van 70 Nm aan pedaalondersteuning wordt voorzien door Yamaha's PW-STaandrijfeenheid, die is uitgegroeid tot een bestseller. De Zero Cadence-technologie van de
aandrijfeenheid levert een vlot koppel aan de aandrijving zodra de pedaalbeweging van de rijder
op de pedalen wordt gedetecteerd. Wabash RT-rijders zullen ook de automatische
ondersteuningsmodus waarderen, die gebruikmaakt van Quad Sensor- en Inclination Sensortechnologieën om extra vermogen te leveren bij het bergop fietsen of bij tegenwind.
Slanke stijl
De ergonomie van het chassis is speciaal ontworpen voor ontspannen en comfortabele ritten en
de verstelbare 60 mm (L / M), 40 mm (S) + 40 mm geveerde zadelpen (dropperpost) stelt rijders
in staat om de beste positie te verkrijgen, die het best past bij hun lichaamsbouw en rijstijl.
Wielen en banden zijn klaar om de fietsbanden tubeless te maken. De geïntegreerde accu van
500 Wh en de compacte aandrijfeenheid passen naadloos in het chassis en geven deze nieuwe
gravelbike een elegante look.
Geïntegreerde ontwikkeling met aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding
Het chassis en de aandrijfeenheid op alle Yamaha ebikes, inclusief de Wabash RT, zijn samen
ontwikkeld om de beste balans te realiseren tussen de vermogensafgifte en de kenmerkende
wendbaarheid van het chassis. Dat samenspel is een belangrijke factor in het realiseren van de
uiterst natuurlijk aanvoelende, aangename en lichte rijervaring die de Wabash RT biedt.
Deze nieuwe gravelbike biedt van a tot z sterke specificaties in combinatie met een redelijke
prijs, waardoor hij een aantrekkelijke optie is voor rijders die de echte meerwaarde van Yamaha's
bewezen ontwerp- en bouwkwaliteit weten te waarderen.
Gemakkelijk te gebruiken interface
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De Display A-interface van Yamaha is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van
grindrijders. Op de eenvoudige, grote LCD-display wordt gemakkelijk af te lezen essentiële
informatie weergegeven: snelheidsmeter, indicator van het accuvermogen, indicator van de
hulpmodus, dagteller, kilometerteller en bereik. Voor extra gemak kan de ondersteuningsmodus
met één druk op een knop van stand worden gewisseld.
Kleuren en maten
De Wabash RT wordt aangeboden in 3 maten en is beschikbaar in Blue Steel.
Technische highlights van de Wabash
Prachtige styling met een hoge functionaliteit
Fun om mee te fietsen en gemakkelijk te gebruiken op de weg en op grind
Slank, elegant en modern frameontwerp
Chassis met een nieuw vormgegeven geometrie
Geluidsarme PW-ST-aandrijfeenheid van slechts 3,4 kg, die is uitgegroeid tot een bestseller
Automatische ondersteuningsmodus
Inclination Sensor-technologie
Gemakkelijk te gebruiken Display A-interface
Yamaha Zero Cadence-technologie
Quad Sensor-technologie
Maximumkoppel van 70 Nm
21,4 kg bij een middelgroot frame
Yamaha Lithium Ion 500Wh, 36V, 13.4Ah
Display A
Shimano GRX-cassette
Slank, elegant en modern frameontwerp
Nieuwe geometrie met een rijdersvriendelijk karakter
3 maten beschikbaar
Blue Steel
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Yamaha CROSSCORE RC: Voor elke dag. Voor iedereen.
Functioneel, stijlvol en met een uitstekende prijs-prestatieverhouding: de CrossCore is een
veelzijdige allrounder die speciaal is ontworpen als ideale dagdagelijkse fiets voor alle rijders,
zowel jong als oud.
Een echt alternatief voor de auto
De CrossCore is een toegankelijke allround fiets die speciaal is ontworpen voor een breed
spectrum van voornamelijk stedelijke klanten die hun levensstijl willen veranderen en
overwegen om de fiets te nemen in plaats van de auto of het openbaar vervoer. En dankzij een
gamma van gemakkelijk te bevestigen accessoires voor trekking is de CrossCore RC een ideale
fiets voor dagjes uit op het platteland of zelfs voor uitstapjes waarbij langere afstanden worden
afgelegd.
Hoogwaardige Yamaha technologie
Een belangrijk voordeel van de Yamaha CrossCore RC is dat hij veel van de geavanceerde
technologie bevat die op sommige premium eMTB's te vinden is. Voorbeelden zijn Yamaha's
Zero Cadence-technologie en automatische ondersteuningsmodus met Inclination Sensortechnologie, die ritten een stuk gemakkelijker en aangenamer laten verlopen. Denk daarbij
vooral aan fietsen op hellingen en tegen de wind in.
De aandrijving wordt verzorgd door de groepset van hoge kwaliteit die een Shimano SL-M20109R-schakelversteller omvat. De geluidsarme PW-ST-aandrijfeenheid, die is uitgegroeid tot een
bestseller, levert een maximumkoppel van 70 Nm en wordt aangedreven door een accu van 500
Wh voor sterke prestaties op straat of op onverharde wegen.
Slim en eenvoudig
Het slimme ontwerp geeft hem de eenvoudige looks die worden gewaardeerd door veel
pendelaars die de voorkeur geven aan een ingetogen stijl. De functionaliteit wordt perfect
aangevuld door Yamaha's Display A-interface, die essentiële informatie weergeeft op een
display met een groot formaat.
Emissievrije persoonlijke mobiliteit
Met zijn gemakkelijke wendbaarheid, zijn ruime keuze aan optionele accessoires voor trekking
en woon-werkverkeer en zijn uitstekende prijs-prestatieverhouding is de CrossCore RC een
uiterst aantrekkelijke optie voor iedereen die op zoek is naar emissievrije persoonlijke mobiliteit
voor elke dag.
Kleuren en maten
De CrossCore RC wordt aangeboden in 3 maten en is beschikbaar in Shiver White en Urban Sage.
Technische kenmerken
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Functionele, veelzijdige en betaalbare allrounder
Dagelijks gebruik voor alle rijders
Geweldige prijs-prestatieverhouding
Slim ontwerp tot in de kleinste details
PW-ST-aandrijfeenheid van slechts 3,4 kg, die is uitgegroeid tot een bestseller
Geluidsarm ontwerp
Automatische ondersteuningsmodus
Inclination Sensor-technologie
Yamaha Zero Cadence-technologie
Quad Sensor-technologie
Maximumkoppel van 70 Nm
23,9 kg bij een middelgroot frame
Yamaha Lithium Ion 500Wh, 36V, 13.4Ah
Display A
Shimano Alivio
Keuze uit 2 kleuren: Shiver White en Urban Sage
3 maten beschikbaar

Prijs en beschikbaarheid
De nieuwe MORO-07-, Wabash RT- en CrossCore RC-modellen zijn vanaf eind 2022 beschikbaar
in geselecteerde Europese markten. De prijs varieert per land. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met hun Yamaha-dealer voor meer informatie.
Originele Yamaha accessoires
Yamaha biedt een gamma van originele accessoires waarmee rijders hun ebike kunnen
personaliseren op basis van hun levensstijl en individuele behoeften. Het gamma evolueert
voortdurend mee. Alle details zijn te bekijken op www.yamaha-motor.eu/
(https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/#/)
Emissievrij en koolstofneutraal
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Van ebikes tot scooters en pedelecs: de introductie van een volledig gamma elektrische
voertuigen op 2 wielen valt samen met Yamaha's versneld streven om tegen 2035 een
koolstofneutrale fabrikant te worden. Een nieuw tijdperk van elektrische voertuigen, die
vormgeven aan een nieuwe stedelijke mobiliteit, is aangebroken. Door een tandje bij te steken,
laat het merk zien dat het klaar en in staat is om de uitdaging aan te gaan en de elektrische
toekomst en nog veel meer volledig te omarmen.
Omnichannel: een naadloze koopervaring voor Yamaha ebikeklanten
Vanaf de eerste interactie tot en met de aankoop en levering van hun nieuwe ebike: om ervoor
te zorgen dat iedere klant de hoogste mate van tevredenheid ervaart, heeft Yamaha een
omnichannelsysteem voor distributie ontwikkeld dat van begin tot eind een naadloze
koopervaring biedt.
Het hart van het systeem is een nieuw e-commerceplatform dat samenwerkt in partnerschap
met het nieuwe netwerk van eBike Experience Centres, die actief zijn in Yamaha's bestaande
Europese netwerk van PTW-dealers (Powered Two Wheelers). Het belangrijkste voordeel van
het omnichannelsysteem is dat klanten op hun gemak een Yamaha eBike Experience Centre
kunnen bezoeken. Ze kunnen er de ebike zien en voelen, een proefritje maken en advies
inwinnen bij het volledig opgeleide dealerpersoneel voordat ze met een gerust hart hun
bestelling plaatsen.
Zodra klanten hun nieuwe Yamaha ebike hebben gekozen, kunnen ze hun aankoop online
bevestigen en een afspraak maken voor levering aan huis of afhaling bij de dealer. Dit nieuwe
toonaangevende systeem is speciaal ontworpen om klanten de beste combinatie van lokale en
online diensten te bieden. Het omnichannelsysteem neemt de onzekerheid weg die soms wordt
geassocieerd met een puur virtuele verkoopervaring, waar er geen fysiek element of menselijke
interactie is.
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