
Schakel over naar
Yamaha
Wist u dat Yamaha 30 jaar geleden 's werelds eerste

ebike ontwikkelde die in serie werd geproduceerd?

Sterker nog: Yamaha bouwt al 3 decennia lang ebikes

voor de Japanse markt. Tegelijkertijd levert het merk ook

de e-kits voor veel van de ebikes die in Europa worden

verkocht. De nieuwe Wabash RT-gravelbike betekent het

begin van een opwindende nieuwe elektrische

toekomst voor het bedrijf.

Yamaha is een van 's werelds meest succesvolle

motor ets- en scooterfabrikanten. Al sinds 1955

introduceert het merk innovatieve nieuwe technologie

en concepten die een gamechanger zijn in de wereld van

gemotoriseerde tweewielers. Het Wabash RT-model

speelt een sleutelrol in Yamaha's Switch ON-strategie,

waarmee het bedrijf vooruitspurt in de wereld van

elektrische persoonlijke mobiliteit.

Dankzij Yamaha's bijna 70 jaar ervaring met het

produceren van toonaangevende motor etsen en

scooters plus de enorm uitgebreide kennis van het

bedrijf op het vlak van het ontwerpen van ebikes en

Veelzijdigheid in stijl

Ergonomie en geometrie speciaal voor

 etsen op grind

Yamaha PW series-ST-aandrijfeenheid

Verstelbare zadelpen (dropperpost)

Display A-interface

Automatische ondersteuningsmodus

Zero Cadence-technologie

3 maten, 1 kleur

Wabash RT



Schakel over naar Yamaha
van zijn dat de Wabash RT dezelfde hoge niveaus van technologie, prestaties en betrouwbaarheid

levert als elk ander product van vertrouwde Yamaha kwaliteit.

De Wabash RT is een nieuw soort ebike die u uitstekende prestaties op asfalt biedt maar ook de

mogelijkheid om de stad te ontvluchten en nieuwe plattelandswegeltjes te verkennen. En met zijn

geso stikeerde elektronische rijhulpsysteem, zijn slanke, oogstrelende looks en zijn geavanceerde

Yamaha technologie biedt deze nieuwe gravel ets, zeg maar gravelbike, een van de beste prijs-

prestatieverhoudingen in zijn klasse.

Alles aan deze ebike van topkwaliteit is speciaal ontworpen om u op-en-top te laten genieten van

elke  etstocht. Het prachtig gestylede frame heeft een nieuw vormgegeven geometrie die zorgt

voor een zelfverzekerde en comfortabele rit met lichte wendbaarheid op asfalt en grind. En de in de

hoogte verstelbare zadelpen, zeg maar dropperpost, biedt 40 mm-60 mm* hoogteverstelling voor

extra comfort op wegeltjes. *40 mm (klein frame), 60 mm (middelgroot of groot frame)

De ultrastille Yamaha PW-ST-aandrijfeenheid, die een koppel van 70 Nm levert, is uitgerust met

geso stikeerde technologie die de juiste mate van ondersteuning biedt voor een volkomen

natuurlijk aanvoelende rit. Zero Cadence-technologie levert direct vermogen zodra u begint te

trappen. En op de Display A-interface krijgt u gemakkelijk te begrijpen informatie te zien.

Wabash RT



Veelzijdigheid in stijl

Met zijn elegante lijnen, ultracompacte

aandrijfeenheid en naadloos

geïntegreerde accu is de Wabash RT een

uiterst slanke en stijlvolle ebike. De echte

charme van deze veelzijdige nieuwe

gravelbike zit hem in zijn vlotte en

natuurlijk aanvoelende prestaties, die

precies goed aanvoelen. Of u nu naar de

stad pendelt, rond etst in de stadsrand

of een landweggetje of bospad verkent.

Ergonomie en geometrie
speciaal ontworpen voor
 etsen op grind

De Wabash RT is de perfecte gravel ebike

om de stad te ontvluchten en eropuit te

trekken op het platteland. De geometrie

van het chassis van deze  ets is speciaal

ontworpen voor controleerbaar rijgedrag

met een kenmerkende lichte

wendbaarheid op uiteenlopende terreinen,

of u nu op de weg rijdt of op paden. En of

u nu een dagritje in de buurt maakt of

langere toertjes: de ontspannen

ergonomie en het brede koersstuur maken

van deze  ets dé manier om op een

gemakkelijke en aangename manier

nieuwe plaatsen te ontdekken met uw

gezin of vrienden.

Yamaha PW series-ST-
aandrijfeenheid

De PW series-ST, die een maximumkoppel

van 70 Nm levert, is een aandrijfeenheid van

Yamaha die is uitgegroeid tot een

bestseller. Haar compacte afmetingen en

lage gewicht dragen bij tot de slanke looks

en de lichte wendbaarheid van de

Wabash RT. Deze betrouwbare, geluidsarme

aandrijfeenheid is speciaal ontworpen voor

vlotte en natuurlijk aanvoelende

trapondersteuning en is ideaal voor een

brede waaier aan gebruiksomstandigheden.

Van woon-werkverkeer in de stad tot ritjes

op plattelandswegeltjes en toertjes in het

weekend.

Verstelbare zadelpen
(dropperpost)

Dankzij 40 mm / 60 mm* hoogteverstelling

zorgt de dropperpost voor comfortabele

ritten op one en terrein en vindt u de

beste afstelling door de zithoogte aan te

passen aan uw lichaamsbouw en

individuele rijstijl. *40 mm (klein frame),

60 mm (middelgroot of groot frame)

Display A-interface

Op de eenvoudige, grote LCD-display van

de Display A-interface wordt gemakkelijk

af te lezen 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.
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