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Windscherm Sport XJR1300

2PNF83J00000 SPORT SCREEN XJR1300 116,16€

Schitterend design en superieure bescherming tegen de wind tijdens lange

afstanden

• Materiaal:  hard polycarbonaat
• Specifiek ontworpen voor de  XJR1300
• Gemakkelijk te monteren op de koplampsteunen
• XJR logo
• Homologatie: TUV/KAB

Windscherm Fly XJR1300

2PNF61C00000 FLY SCREEN XJR1300 102,85€

Dé ideale aanvulling op het stijlvolle XJR design

• Geïntegreerd concept
• Hard polycarbonaat, donker gekleurd,  dikte = 4mm
• Geleverd in een kit met fixatiesteun
• XJR logo
• Homologatie: TUV/KBA

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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Smal en laag stuur XJR1300

2PNFLNHB0000 LOW-NARROW HANDLEBAR 84,70€

Gestyleerd stuur in aluminium, lager en smaller dan het origineel voor een sportievere

rijhouding

• Gemaakt door RIZOMA
• Geanodiseerd matzwart
• Breedte: - 15mm,  Hoogte: - 90mm vergeleken met het standaard stuur
• Ter vervanging van het origineel
• Referentiepunten op het stuur voor een nauwkeurig plaatsing
• Optionele stuureinden 2PNFHBEC0000 
• Optionele achteruitkijkspiegels op het stuur 2PNFHBEM0000 

Achteruitkijkspiegel op het stuur

2PNFHBEM0000 HANDLEBAR END MIRROR 192,39€

Ronde spiegel in aluminium voor een uitgesproken Café Racer stijl

• Gemaakt door RIZOMA
• Volledig instelbaar om voor elke piloot een goed achteruitzicht te garanderen
• Materiaal: Aluminium  gesmeed in de massa, matzwarte kleur
• RIZOMA  logo in  felrood op de ring
• Wordt rechts en/of links gemonteerd
• EG gehomologeerd
• Verkoht per stuk
• Geschikt voor de  XJR1300 Racer, ook op optioneel smal en laag stuur en standaard stuur

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer



www.yamaha-motor.eu

Voetsteunen voor de piloot XJR1300/XJR1300R

2PNFRSET0000 XJR1300 REAR SET KIT 724,79€

Licht, stevig, instelbaar … deze voetsteunen zijn volledig regelbaar voor een ideale ergonomie

Voetsteunen voor de passagier XJR1300/XJR1300R

2PNFPPEG0000 XJR1300C PASSENGER PEGS 112,53€

Licht en stevig … deze passagier voetsteunen vervangen de originele onderdelen

• Gemaakt door  RIZOMA
• Gemakkelijk te monteren
• Materiaal: hoogwaardig matzwart aluminium 
• Verkocht per paar
• Homologatie: TUV/KBA

• Gemaakt door RIZOMA
• Ter vervanging van het origineel
• Materiaal: matzwart geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit
• Instelbare voetsteunen in 6 posities voor een betere ergonomie
• Verticale afstelling op 25mm, horizontaal op 25mm 
• Geen speling op de pedalen, dankzij de pinnen die een zachte en regelmatige werking
garanderen
• XJR en RIZOMA logo’s
• Homologatie: TUV/KBA

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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Stuureinden XJR1300/XJR1300R

2PNFHBEC0000 XJR1300C END CAPS 71,39€

Accentueert het design van de XJR1300/XJR1300R

• Gemaakt door RIZOMA
• Past perfect bij het smalle en lage stuur en de achteruitkijkspiegels op het stuur
•2PNFHBEM0000 HANDLEBAR END MIRROR et 2PNFLNHB0000 LOW-NARROW HANDLEBAR 
• Materiaal: matzwart aluminium van hoge kwaliteit
• RIZOMA logo
• Verkocht per paar

Vuldop oliereservoir XJR1300/XJR1300R

2PNFE0LC0000 XJR1300C ENGINE OIL FILLER CAP 59,29€

Vuldop voor het oliereservoir als extra stijlaccent XJR1300/XJR1300R

• Gemaakt door RIZOMA
• Tervervanging van het origineel
• Materiaal: geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit in antiek brons, gechromeerde ring voor
plaatsing van een veiligheidsdraad
• RIZOMA logo 

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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Dop voor de as van de schommelarm XJR1300/XJR1300R

2PNFPIVC0000 XJR1300C SWINGARM PIVOT COVERS 119,79€

Ter vervanging van het origineel als extra stijlaccent

• Gemaakt door RIZOMA 
• Hoogwaardig aluminium  in geanodiseerd matzwart
• Past perfect bij de 2PNFFSPC0000 XJR1300C SPROCKET COVER  et 2PNFRSET0000 XJR1300 REAR 
SET KIT 
• RIZOMA logo

Afdekplaatjes voor de injectoren XJR1300/XJR130CR

2PNFINJC0000 XJR1300C FUEL INJECTION COVERS 156,09€

Ter vervanging van de originele componenten en als extra stijlaccent

• Gemaakt door RIZOMA 
• Materiaal: geanodiseerd gefreesd aluminium 
• FUEL INJECTION vermeld op de plaatjes
• RIZOMA logo

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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Afdekplaatje voor de zuiger XJR1300/XJR1300R

2PNFFSPC0000 XJR1300C SPROCKET COVER 228,69€

Voor een “Racing” cachet op de XJR1300/XJR1300R.

• Gemaakt door RIZOMA
• Materiaal:  vederlicht geanodiseerd matzwart aluminium van hoge kwaliteit
• Als aanvulling bij de voetsteunen van de piloot 2PNFRSET0000 XJR1300 REAR SET KIT
• XJR logo

Diabolo’s voor de schommelarm XJR1300/XJR1300R

2PNFRARS0000 XJR1300 SWING ARMSPOOLS 47,19€

Onmisbaar voor het gebruik van een workshopsteun

• Gemaakt door RIZOMA
• Gemakkelijk te monteren, op de ankerpunten onderaan de dempers
• Geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit in antiek brons
• RIZOMA logo

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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Nummerplaathouder XJR1300/XJR1300R

2PNFRLPH0000 LPH XJR1300C 128,65€

Stijlvolle nummerplaathouder ter vervanging van het origineel

• Accentueert de stijl van de  XJR1300/XJR1300R
• XJR logo
• Compatibel met de originele richtingaanwijzers of de optionele LED variant
• Geïntegreerde LED nummerplaatverlichting
• Met steun voor het gebruik van de originele reflector 
• Materiaal: geanodiseerd zwart aluminium 
• Certificaat (CE/TÜV/WVTA): CE (voor de verlichting van de nummerplaat)

Kettingbeschermer XJR1300/XJR1300R

2PNFCHNC0000 XJR1300C CHAIN GUARD 95,99€

Exclusief ontwikkeld ter vervanging van het origineel element in plastiek

• Accentueert de stijl van de  XJR1300/XJR1300R
• Materiaal: Aluminium van hoge kwaliteit, behandeld met matzwarte thermolak
• XJR logo

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer



www.yamaha-motor.eu

Beschermingsrollers XJR1300/XJR1300R

907981Y36800 ROLLER PROTECTOR XJR1300 168,25€

Nylon bescherming voor elke zijde van de XJR1300 ter voorkoming van schade aan de 

motor en het frame bij een eventuele val

• Stevig nylon van hoge kwaliteit op een basis van gesmeed aluminium
• Verlaagt de bochtenhoek niet
• “ RACING PROTECTOR “  vermeld op de interne aluminium ringen
• Gemakkelijk te monteren op de ankerpunten van de motor op het frame

Radiatordeksels XJR1300/XJR1300R

2PNFRDIC0000 XJR1300C RADIATOR COVER 99,99€

Volledig afgestemd op het design van de XJR1300

• Materiaal: zwart aluminium van hoge kwaliteit
• XJR logo
• Gemakkelijk te monteren ter vervanging van de originele deksels

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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Akrapovič uitlaat in matzwart

90798322-0100 XJR1300 - SLIP-ON BLACK 797,83€

Geeft niet alleen meer sportiviteit aan uw XJR1300/XJR1300R maar ook een

gesofistikeerde look en een uniek geluid!

• Gemaakt in roestvrij staal van hoge kwaliteit, bestand tegen hoge temperaturen
• Lasergravure AKRAPOVIC / XJR
• Conisch vorm voor een gesofistikeerde look van de XJR1300/XJR1300R
• Meeslepend geluid
• Geïntegreerde katalysator
• CE gehomologeerd– CE EU3 certificaat

Dit product werd voor Yamaha ontwikkeld en gemaakt door Akrapovič.

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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City tanktas

YMEFTBAGCT00 TANK BAG CITY 149,35€

Robuuste en functionele tanktas met snelle fixatie voor meer bagagecapaciteit.

• Speciaal fixatiesysteem voor het snel en efficiënt plaatsen en wegnemen van de tas
• Handig voor de snelle boodschappen
•Volume van 11L – rekbaar tot  15L
• Kaarthouder met zakken aan de zijkant voor bv een portefeuille of gsm
• Yamaha logo
• Inclusief handvat, schouderriem en regenhoes

Aandachtspunt:

Vereist: 2PNFTBAD0000 TANK BAG STAY KIT-XJR1300C.R. 

Tour tanktas

YMEFTBAGTR00 TANK BAG TOUR 114,71€

Robuuste en functionele tanktas met snelle fixatie voor meer bagageruimte tijdens lange ritten.

• Speciaal fixatiesysteem voor het snel en efficiënt plaatsen en wegnemen van de  tas
• Praktisch voor de snelle boodschappen
• Volume van  16L – rekbaar tot 22L
• Kaarthouder en zakken aan de zijkant voor bv een portfeuille of gsm
• Yamaha logo
• Inclusief handvat, schouderriem en regenhoes

Aandachtspunt:

Vereist: 2PNFTBAD0000 TANK BAG STAY KIT-XJR1300C.R. 

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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Aanpassingskit voor het fixeren van de tanktas op het reservoir van de  XJR1300/XJR1300R

2PNFTBAD0000 TABK BAG STAY KIT-XJR1300C.R. 47,19€

Kit voor het plaatsen van de tanktas op her reservoir van de Yamaha XJR1300/XJR1300R voor

meer bagagecapaciteit

• De kit bevat alle benodigheden voor het plaatsen en wegnemen van de tanktas
• Wordt op de tankdop geplaatst
• Compatibel met de leren reservoirriem (optie)  2PNFTBND0000 FUEL TANK BAND - LEATHER

Sport tanktas

YMEFTBAGSP00 TANK BAG-SPORT 105,27€

Robuuste en functionele tanktas met snelle fixatie voor meer opbergcapaciteit

• Speciaal systeem voor het snel en efficiënt plaatsen en wegnemen van de tanktas
• Praktisch voor de snelle boodschappen
• Volume: 5L – rekbaar tot 9L
• Kaarthouder en zakken op de zijkant voor bv een portefeuille of gsm
• Yamaha logo
• Inclusief handvat, schouderriem en regenhoes

Aandachtspunt:

Vereist: 2PNFTBAD0000 TANK BAG STAY KIT-XJR1300C.R. 

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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Specifieke steun voor de soepele zijkoffers XJR1300/XJR1300R

2PNFSSBS0000 SOFT SIDE BAG STAYS nog niet gekend

•Snelle (de)montage dankzij het handige “one click” systeem
• Eenvoudig te plaatsen, fixatiepunten aan de voetsteunen van de passagier en  de 
nummerplaathouder
• Licht materiaal

Soepele zijkoffers – zwart

YMESSBAG0000 SOFT SIDE BAGS 194,67€

Eenvoudig, functioneel en stevig. Deze praktische bagagerie zorgt voor extra transportcapaciteit

• Vereist een specifieke montagesteun, apart beschikbaar, voor een snelle plaasting en/of afname
• Wordt bovenop de passagierszit geplaatst en aan de steun vastgemaakt
• De koffers zijn met elkaar verbonden door middel van stevige Velcro strips
• Volume: 14L – rekbaar tot 21L – per koffer
• Extra zijzakken voor het opbergen van  bv portefeuille en gsm
• Yamaha logo
• Inclusief handvat en regenhoes

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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Lederen reservoirriem XJR1300/XJR1300R

2PNFTBND0000 FUEL TANK BAND – LEATHER 99,22€

Exclusief ontworpen voor de XJR1300/XJR130R. Dit accessoire geeft de XJR een “vintage 

racing” look

• Materiaal: zwart natuurleer van hoge kwaliteit
• Benodigdheden en montageinstructies meegeleverd
• Eenvoudig te plaatsen
• Laat de installatie toe van de aanpassings/fixatie kit voor de tanktas 2PNFTBAD0000 TANK 
BAG STAY KIT-XJR1300C.R. 

Zadeltas

YMEREARBAG00 REAR-SEAT BAG 189,00€

Functionele en stevige zadeltas met een praktisch en gebruiksvriendelijk gespsysteem. 

Bijkomende bagagecapaciteit wanneer nodig.

• Volume : 24L – rekbaar tot 36L
• Geschikt voor de meeste motorfietsen dankzij het fixatiesysteem
• Praktisch opbergvakken aan de zijkant voor kleinere spullen
• Draagriemen om de tas als rugzak te gebruiken
• Yamaha logo
• Handvat aan de voorkant
• Inclusief regenhoes

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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LED richtingaanwijzers

YMEW07890000 LED flashers Black 59,88€
YMEW07892000 LED flashers Carbon look 59,88€
YMEW07891000 LED flashers Chrome 59,88€

Set van 2 gestyleerde richtingaanwijzers ter vervanging van de originele

componenten.

• Uniek design speciaal ontwikkeld voor Yamaha door GK Design
• Geleverd met pinkinterval regelaar
• 9 LEDs per richtingaanwijzer
• Kabel van 55 cm  met thermische kabelhoes
• Beschikbaar in 3 kleuren: zwart, chromé et carbone look

LED plus richtingaanwijzers

YMEFLB2F0000  LED BLINKER FRONT PLUS 120,00€
YMEFLB2R0000  LED BLINKER REAR PLUS 120,00€

Stijlvolle richtingaanwijzers met geïntegreerde standlichten

• Richtingaanwijzers achteraan, eveneens met geïntegreerde stoplichten
• Uniek gestyleerd design voor Yamaha door GK Design
• Inclusief weerstand
• Materiaal en afwerking van hoge kwaliteit
• Inclusief snelconnectoren
• Inclusief afwerkingsplaatjes in zwart of zilver als extra stijlaccent op uw Yamaha
• Gehomologeerd
• Verbeterde veiligheid dankzij de geïntegreerde standlichten
• Richtingaanwijzers voor/achteraan apart verkrijgbaar
• Verkocht per paar

Geschikt voor de meeste Yamaha modellen

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer


