
Klassieke Japanse
technologie in een
bobber-stijl met een
twist
Geïnspireerd door de legendarische Yamaha's uit het

verleden maken gespecialiseerde fabrikanten over de

hele wereld gebruik van de traditionele hoogstaande

Japanse technologie als basis voor een motor ets in

nieuwe stijl. Elke motor ets is uniek voor zijn maker en

een weerspiegeling van zijn eigen persoonlijkheid en

invloeden, maar tegelijk blijven fabrikanten ook trouw

aan de kernwaarden voor de uitmuntende technische

speci caties die elke Yamaha-motor ets te bieden

heeft.

Met de XV950R geeft Yamaha inspiratie aan rijders van

een nieuwe generatie. Deze bobber-motor ets leent

zich perfect voor zelfexpressie. De XV950R is de

uitgebreidere versie van de XV950 met standaard ABS,

dubbele achterschokdempers met externe gascilinder

en instelbare compressie, een zitting in schapenleer-

look en een unieke lak.

Luchtgekoelde 60 graden SOHC V-

twin-motor

Herzien inlaatsysteem voor een zeer

hoog rendement

Compacte lucht lter voor een beter

koppel

Verbeterde prestaties bij lage tot

middelhoge toerentallen

2 in 1-uitlaatpijp die de vorm van de

motor volgt

Met rubber gedempte koppeling zodat

de rijder minder snel moe wordt

Zitbekleding in look van schapenleer

Dubbel wiegframe voor licht en

wendbaar stuurgedrag

12-spaaks lichtmetalen velgen met

standaard ABS

Wave-stijl 298 mm schijven met

zwevende rotors

Schokbrekers met externe gascilinder

en instelbare demping

Druppelvormige brandstoftank van

12 liter met verfstreep

XV950R



Klassieke Japanse technologie in een
bobber-stijl met een twist
Nu opent Yamaha voor elke rijder de deur naar een gepersonaliseerde wereld dankzij de XV950R,

een bobber met het karakter en de persoonlijkheid van de originele straatmodellen in een neo-retro

Japanse look met een scherp kantje.

De XV950R is compact en stijlvol, en beschikt over een lage zithoogte. Hij is uiterst sportief en heeft

tegelijkertijd het karakter dat eigenaars van zo'n individuele machine zoeken. De lage lijnen van

Yamaha en het gebruik van blootliggend metaal accentueren de pure eenvoud van de motor ets,

terwijl de V-twin-motor zorgt voor ruige prestaties. De XV950R heeft de ontspannen uitstraling van

een bobber en voegt daar een sportief element aan toe met een verbeterde ophanging.
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V-twin-motor met
brandsto njectie

De luchtgekoelde 60 graden V-twin-

motor produceert een koppel van 80 Nm

bij 3000 tpm. Daardoor is hij ideaal voor

zowel stadsverkeer als een ruige rit op de

buiten. De cilinders van de motor hebben

een capaciteit van 942 cc en zijn voorzien

van een composiet beplating. De zuiger is

vervaardigd van gesmeed aluminium met

het oog op betrouwbaarheid en

prestaties.

Herzien inlaatsysteem

De nieuwe compacte lucht lter rechts van

de motor is ontworpen voor een hoog

rendement en draagt bij tot de pure

uitstraling van de motor ets. De

evaluaties van stromingstesten en

proefritten hebben uitgewezen dat dit

nieuwe type lucht lter de XV950R-motor

voorziet van een uitstekend koppel bij

lage toerentallen.

Herontworpen uitlaatsysteem en
3D ECU-maps

Nieuwe 3D-maps voor ontstekingstiming en

brandsto njectie zorgen voor een nog

betere acceleratie van de V-twin-motor bij

lage en middelhoge toerentallen en

optimaliseren zo de prestaties in het

stadsverkeer. Als aanvulling op deze nieuwe

brandstofmapping en om de acceleratie bij

lage tot middelhoge toerentallen nog verder

te vergroten, is de XV950R ook voorzien van

een herontworpen 2 in 1-uitlaatpijp.

Nieuw stalen dubbel
wiegframe

De V-twin-motor heeft een stijve

ophanging zodat het pulseren van de

motor wordt doorgegeven aan de rijder.

Een korte wielbasis zorgt voor een lichte

en wendbare besturing voor optimaal

manoeuvreren en een neutraal en stabiel

gevoel tijdens het rijden. Traditionele

voorvorken van 41 mm accentueren de

traditionele uitstraling van de dubbele

achterschokdempers met externe

gascilinder.

Nieuwe 12-spaaks wielen met
wave-schijven

Voor een echte bobber-look is de XV950R

uitgerust met nieuwe 12-spaaks

lichtmetalen velgen, 100/90-19 voor en

150/80-16 achter. Samen met de

sportieve vering en de 298 mm wave-

schijven met zwevende rotor zorgen deze

wiel- en bandenmaten voor een optimaal

evenwicht tussen prestaties, grip en

gevoel van het wegdek. ABS is standaard.

Slank en minimalistisch uiterlijk

De lage lijnen van Yamaha en het gebruik

van blootliggende metalen onderdelen

accentueren de pure eenvoud van de

motor ets, terwijl de V-twin-motor de

machine een compacte kern geeft. De

XV950R heeft een ruwe, metallic

uitstraling, maar blijft eenvoudig qua

ontwerp en sportief qua prestaties.
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Motor

Motortype
Luchtgekoeld, 4-takt, SOHC, 4-kleppen, V-type 2-
cilinder

Cilinderinhoud 942cc
Boring x slag 85.0 mm x 83.0 mm
Compressieverhouding 9.0 : 1
Max. vermogen 40kW (54.3PS) @ 5,500 rpm
Max. koppel 79.5Nm (8.1kg-m) @ 3,000 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 5 versnellingen
Eindoverbrenging Riem
Fuel consumption 5l/100km
CO2 emission 115g/km
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Frame dubbel wiegframe
Casterhoek 29º
Spoor 130mm
Wielophanging voor Telescopic forks, Ø41 mm
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg voor 135 mm
Veerweg achter 110 mm
Remmen voor Hydraulic single disc, Ø298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø298 mm
Bandenmaat voor 100/90-19M/C 57H (Tubeless)
Bandenmaat achter 150/80B16M/C 71H (Tubeless)

Afmetingen

Totale lengte 2,290 mm
Totale breedte 830 mm
Totale hoogte 1,120 mm
Zithoogte 690 mm
Wielbasis 1,570 mm
Grondspeling 130 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

252 kg

Inhoud brandstoftank 13litres
Carterinhoud 4.3litres
Opmerking EU4 compliant
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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