
Schakel over naar
Yamaha
Het zal je misschien verbazen dat Yamaha 30 jaar

geleden 's werelds eerste productie-eBike ontwikkelde.

In feite bouwt Yamaha al drie decennia e-Bikes voor de

Japanse markt. Yamaha levert ook het eBike-systeem

voor veel eBikes die in Europa worden verkocht. En de

nieuwe Crosscore-urban  ets is het beginpunt van een

spannende nieuwe elektrische toekomst voor het

bedrijf.

Yamaha is een van 's werelds meest succesvolle motor-

en scooterfabrikanten. Sinds 1955 is Yamaha een

stuwende kracht achter de introductie van innovatieve

nieuwe technologie en baanbrekende concepten in de

wereld van de gemotoriseerde tweewielers. En de

CrossCore RC is een belangrijk model in Yamaha's 'Switch

ON'-strategie, die de speerpunt vormt van de transitie

van het bedrijf naar de wereld van persoonlijke

elektrische mobiliteit.

Met bijna 70 jaar ervaring in de productie van

toonaangevende motor etsen en scooters, en met een

enorme kennis wat betreft het ontwerp van e-Bikes en

Aandrijfeenheid PW-serie ST

Natuurlijke ergonomie

Aanpasbaar chassis

Optionele trekking-onderdelen

Display A-interface

Automatische ondersteuningsmodus

Zero Cadence-technologie

3 maten, 2 kleurstellingen

CrossCore RC



Schakel over naar Yamaha
Crosscore dezelfde hoge niveaus van technologie, prestaties en betrouwbaarheid zal leveren die

met elk ander Yamaha-product worden geassocieerd.

CrossCore RC is een veelzijdige, aanpasbare en toegankelijke eBike die klaar is voor alles wat de

nieuwe dag brengt. De eBike is speciaal ontworpen om alles aan te kunnen, van woon-werkverkeer

in de stad tot ontspannen vrijetijdsritten en  tnesstraining. En dankzij de nulemissie en lage

bedrijfskosten is deze  ets om allerlei redenen de juiste keuze.

Het hart van deze prachtige eBike wordt gevormd door Yamaha's bestverkopende PW-ST

aandrijfeenheid, een van de stilste en meest responsieve motoren in zijn klasse. Deze intelligente

motor levert niet alleen soepele en stille prestaties, maar maakt ook gebruik van sensoren die jouw

rijstijl in de gaten houden en de vermogensondersteuning aanpast, zodat je zo natuurlijk en plezierig

mogelijk kunt koersen.

Voor een ontspannen en rechte zithouding is het duurzame en lichtgewicht chassis uitgerust met

een plat stuur - en de voorvork biedt een veerweg van wel 63 mm om alle hobbels op te vangen. Met

de eenvoudige Display A-interface kun je snel van rijmodus veranderen en de accustatus

controleren, en als je jouw Crosscore wilt personaliseren is er een breed scala aan trekking-

accessoires.

CrossCore RC



Aandrijfeenheid PW-serie ST

Met de uiterst stille werking, compacte

afmetingen en snelle prestaties is de

Yamaha PW-serie-ST-aandrijving bij

uitstek geschikt voor allerlei rijstijlen in

verschillende situaties. Met een koppel

van 70 Nm en een natuurlijke rijervaring

maakt deze bestseller-aandrijving de

CrossCore RC zo aanpasbaar en plezierig

voor elke rit.

Natuurlijke ergonomie

Of je nu pendelt, op verkenning gaat of

voor je plezier of voor de  tness  etst, de

ontspannen ergonomie van de CrossCore

RC zal je zeker bevallen. Het

conventionele platte stuur heeft

comfortabele handgrepen en

ministuuruiteinden voor een natuurlijk en

controleerbaar stuurgevoel, en de

rechtopstaande rijpositie biedt ook

uitstekend zicht in druk stadsverkeer.

Aanpasbaar chassis

Uitgerust met veerweg van 63 mm voor de

voorvering en duurzame 27,5 x 2,0 banden, is

het aluminium hard-tail-chassis van de

CrossCore RC gebouwd om alle uitdagingen

van het straatverkeer in de stad te

weerstaan. De sterke en lichtgewicht

constructie zorgt voor betrouwbare

rijeigenschappen op verschillende

ondergronden, waardoor deze aanpasbare

eBike de perfecte keuze is voor bikers die

het hele jaar door veelzijdig, betrouwbaar

en betaalbaar emissievrij vervoer nodig

hebben.

Optionele trekking-onderdelen

Yamaha heeft een reeks originele

accessoires ontwikkeld voor de CrossCore

RC - waaronder een reeks eenvoudig te

bevestigen trekking-onderdelen die dit

toegankelijke en veelzijdige model tot de

ideale keuze maken voor iedereen die op

zoek is naar een  ets die gewoon elke dag

van het jaar presteert.

Display A-interface

De Display A-interface biedt

overzichtelijke informatie op een

eenvoudig en groot LCD-scherm met

meters voor de snelheid, accucapaciteit,

ondersteuningsmodus, ritteller,

kilometerteller en de actieradius. Voor

extra gemak kan de ondersteuningsmodus

met één druk op de knop worden

gewijzigd.
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