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Akrapovič katalysator

907083100101   AKRAPOVIC CATALYTIC CONVERTER 94,65€

• Onmisbaar bij het rijden op de openbare weg

Dit product werd speciaal voor Yamaha gemaakt door Akrapovič.

AKRAPOVIC SLIP-ON UITLAAT VOOR YZF-R1/R1M

907983330100 SLIP-ON (TITANIUM) EXHAUST R1 869,00€

Geef uw R1/R1M nog meer uitstraling en sonoriteit!

• Materiaal: uitlaati n hoogwaardig titanium met hittescherm in carbon
• Exclusief AKRAPOVIC / R1 logo in lasergravure
• Gesofistikeerde demper in MOTO-GP stijl die het racingimago van de R1/R1M accentueert
• Maakt een uniek en opwindend geluid
• Zet de achterkant van de R1/R1M in de verf
• Straat legal – EC EU3 gehomologeerd mits plaatsing katalysator (optie)

Dit product werd speciaal voor Yamaha gemaakt door Akrapovič.

AKRAPOVIC VERBINDINGSPIJP YZF-R1/R1M

907983331000 LINK PIPE YZF-R1/R1M 580,00€

Alleen bruikbaar in combinatie met de Titanium uitlaat voor YZF-R1/R1M!

• Materiaal: hoogwaardig titanium
• Voor nog betere prestaties, nog meer vermogen, nog meer koppel

Dit product werd speciaal voor Yamaha 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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AKRAPOVIC  COMPLEET GAMMA “EVO LINE” YZF-R1/R1M

AKRAPOVIC  COMPLEET GAMMA “RACING LINE” YZF-R1/R1M

907983331100 EVO LINE EXHAUST SYS COMPLETE R1 2.749,00€

907983331110 COMPLETE RACING LINE EXHAUST R1 2.129,00€

Verbetert de prestaties van uw YZF-R1/R1M!

EVO LINE:

• Materiaal: volledig in titanium, demperafwerking in carbon
• Exclusief AKRAPOVIC / R1 logo in lasergravure
• Voor piloten die  de prestaties van hun R1/R1M willen maximaliseren
• Maximale verhoging van het vermogen en het koppel
• Het design van de  EVO lijn accentueert de sportiviteit van de nieuwe YZF-R1/R1M 
• Niet gehomologeerd voor de openbare weg

RACING LINE:

• Materiaal:  collector in roestvrij staal van hoge kwaliteit , demper in titanium en carbon
• Exclusief AKRAPOVIC / R1 logo in lasergravure
• Voor piloten die de prestaties van hun R1/R1M willen maximaliseren
• Verbetert zowel het vermogen als het koppel
• Verlaagd gewicht in vergelijking met het originele uitlaatsysteem
• Het design van de RACING lijn past perfect bij de lijn van de nieuwe YZF-R1/R1M
• Niet gehomologeerd voor op de openbare weg

Dit product werd speciaal voor Yamaha gemaakt door Arapovič.

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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HELDER / DONKER ENDURANCE WINDSCHERM YZF-R1/R1M

2CRF83J00000 ENDURANCE SCREEN – CLEAR 129,00€

2CRF83J01000 ENDURANCE SCREEN – SMOKE 129,00€

Perfect design voor een superieure bescherming tegen de wind,  bij lange ritten aan een hoge

snelheid

• Doeltreffende windbescherming en verhoogd comfort bij lange verplaatsingen
• Materiaal: verstevig polycarbonaat
• Specifiek ontwikkeld voor de YZF-R1/R1M
• Gemakkelijk te plaatsen ter vervanging van het origineel
• Met R1 logo-opdruk
• TUV/KAB gehomologeerd

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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DONKER GETTINT SPRINT WINDSCHERM YZF-R1/R1M

2CR261C00000 SPRINT SCREEN 145,00€

Stijlvol donker windscherm om de sportieve look van de R1 te accentueren

• Ter vervanging van het origineel
• Materiaal: geïnjecteerd polycarbonaat
• Vorm en afmetingen zijn identiek aan het origineel
• Gemakkelijk te plaatsen
• WVTA homologatie

VALBAREN YZF- R1/R1M

2CR211D00000 CRASH SLIDER YZF-R1 239,00€

Bescherming die motor en het kuipwerk van YZF-R1 behoeden tegen schade bij een valpartij.

• Robuuste bescherming van hoge kwaliteit in aluminium gegoten onder hoge druk
• Geïntegreerd R1 design
• Geanodiseerd aluminium
• Verkleint de bochtenhoek niet
• Licht en doeltreffend beschermsysteem
• Gemakkelijk te plaatsen dankzij de ophangpunten van de motor op het frame

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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ZADELOVERTREK ACHTERAAN YZF-R1/R1M

2CR247F00000 SINGLE SEAT COVER – R1 DPBMC 259,00€
2CR247F01000 SINGLE SEAT COVER – R1 VRC1 259,00€

Kwalitatieve zadelbedekking voor een nog sterkere racinglook van uw YZF-R1/R1M

• Het design accentueert het racingimago van de YZF-R1/R1M

• Centraal gedeelte in geïnjecteerd ABS en rugsteun in geïnjecteerd polyurethaan
• R1 gemald logo  op de rugsteun
• Yamaha Tuning (stemvorken) logo op de bovenkant
• Ter vervanging van het origineele passagierszadel
• Zadelcover in de originele kleur van de R1. Beschikbaar in DPBMC blauw en VRC1 rood

DIABOLOS SCHOMMELARM YZF-R1/R1M

2CRF71A00000 REAR STAND HOOKS 99,00€

Diabolos MOTO-GP type in aluminiun

• Aluminium van hoogwaardige kwaliteit in geanodiseerd mat zwart
• Functioneel design, type MOTO-GP
• Centraal gedeelte in mat zwart geanodiseerd aluminium
• Ophangpunten voor de kettinggeleider geïntegreerd aan de linkerzijde
• YAMAHA logo op beide kanten
• Te gebruiken met de  optionele Racing standaard REAR RACING STAND R1  2CRFRRST0000

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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COMMANDOKIT VOORREM VOOR YZF-R1/R1M

2CRFRMCT0000 REMOTE CONTROL KIT F. BRAKE LEVER 120,00€

Racing accessoire om de voor remhendel te bedienen met de linkerhand (kant van de koppeling) en 

de remcapaciteit te regelen in functie van de eventuele “fading”.

Voegt een functie toe aan uw YZF-R1/R1M

• Materiaal: geanodiseerd aluminium in mat zwart
• Vereist: optionele hendels 2CRFBRLL000 en 2CRFBRLL1000
• Met Gilles Tooling logo
• Gemaakt door Gilles Tooling
• TUV/KBA gehomologeerd

VULDOP OLIERESERVOIR VOOR YZF-R1/R1M

2CRFEGFC0000 ENGINE OIL FILLER CAP AL. BILLET 59,00€

Ter vevanging van het origineel. Voegt een extra stijlacccent toe aan uw YZF-R1/R1M

• Geanodiseerd aluminium  in mat zwart
• Twee gekleurde ringen voor een persoonlijke toets afgestemd op de kleur van uw machine 
• Met opening voor de veiligheidsdraad
• Met Gilles Tooling logo
• Gemaakt door Gilles Tooling

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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CARTERBESCHERMING LINKS YZF-R1/R1M

2CRFCRLP0000 L.CRANK CASE PROTECTOR R1/R1M 109,00€

Hi-tech bescherming in racingstijl voor een extra scherpe look van uw YZF-R1/R1M

• Beschermt het carter bij een valpartij
• Hoogwaardig aluminium in geanodisserd brons
• Vervangbare slider in POM (Polyoxymethyleen) 
• R1 op de slider
• Gemaakt door Gilles Tooling

CARTERBESCHERMINF RECHTS YZF-R1/R1M

2CRFRCCP1000 R. CRANK CASE PROTECTOR R1/R1M 100,00€

Hi-tech bescherming in racingstijl voor een extra scherpe look van uw YZF-R1/R1M

• Beschermt het carter bij een valpartij
• Hoogwaardig aluminium in geanodiseerd brons
• Svervangbare slider in POM (Polyoxymethyleen) 
• R1 op de slider
• Gemaakt door Gilles Tooling

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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KETTINGSPANNER BLAUW/BRONS  ALUMINIUM YZF-R1/R1M

2CRFCHADJ100 CHAIN ADJUSTER AL. BILLET – BLUE 109,00€
2CRFCHADJ000 CHAIN ADJUSTER AL. BILLET – BRONZE 109,00€

Hi-tech kettingspanner in racingstijl voor een extra scherpe look van uw YZF-R1/R1M

• Materiaal: hoogwaardig aluminium in geanodiseerd blauw of brons
• Nauwkeurige afstelling van de ketting spanning
• Met Gilles Tooling logo
• Gemaakt door Gilles Tooling

RACING STANDAARD YZF-R1/R1M

2CRFRRST0000 REAR RACING STAND R1 156,09€

Racingstandaard van hoge kwaliteit in  MOTO-GP stijl. Om uw YZF-R1/R1M gemakkelijk op te

bokken

• Materiaal: frame in hoogwaardig zwart met thermolak behandeld staal
• Stabiel en gebruiksvriendelijk systeem dankzij de 4  wielen
• Diabolo’s in POM (Polyoxymethyleen) voor extra souplesse
• Geanodiseerd R1 logo op het frame van de steun

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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KIT RACINGCOVERS VOOR AFDEKKING NUMMERPLAAT EN ACHTERUITKIJKSPIEGELS YZF-R1/R1M

2CRFRCVK000 RACING COVER KIT LPH+RVM R1 73,00€

Covers om de bevestigingspunten te verstoppen van de nummerplaathouder en de 

achteruitkijkspiegels

• Materiaal: hoogwaardig aluminium in geanodiseerd zwart
• Ter vervanging van het origineel, uitsluitend bestemd voor circuitgebruik
• Met R1 en Gilles Tooling logo’s op de cover voor de nummperplaatbevestiging
• Met Gilles Tooling logo op de covers voor de achteruitkijkspiegels
• Gemakkelijk te plaatsen
• Gemaakt door  Gilles Tooling

KIT RACINGCOVERS VOOR DE VOETSTEUNEN VAN DE PASSAGIER YZF-R1

2CRFRCVK1000 RACING COVER KIT P. FOOT R1 49,00€

Covers om de bevestigingspunten af te dekken voor de voetsteunen van de passagier

• Materiaal: hoogwaardig aluminium in geanodiseerd mat zwart
• Met R1logo
• Gemakkelijk te plaatsen
• Gemaakt door  Gilles Tooling

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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NUMMERPLAATHOUDER YZF-R1/R1M

2CRFLPH00000 PLH YZF-R1 129,86€

Stijlvolle nummerplaathouder ter vervanging van het origineel

• Accentueert de stijl van de R1/R1M
• Met R1 logo
• Compatibel met de originele richtingaanwijzers en/of de LED varianten (in optie)
• Geïntegreerde LED nummerplaatverlichting
• Met ondersteuning voor de originele reflector 
• Materiaal: geanodideerd zwart aluminium 
• Homologatie (CE/TÜV/WVTA): EC (voor de nummerplaatverlichting)

KETTINGBESCHERMER YZF-R1/R1M

2CRFCHNC0000 CHAIN GUARD YZF-R1 69,58€

Exclusief ontworpen om het origineel in plastic te vervangen

• Accentueert de stijl van de R1/R1M
• Met  R1 logo
• Materiaal: hoogwaardig met zwarte thermolak behandeld aluminium

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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INSTELBARE VOETCOMMANDO’S BLAUW/TITANIUM YZF-R1/R1M

2CRFRSET0000 REAR SET R1 – BLUE 793,00€
2CRFRSET1000 REAR SET R1 – TITANIUM 793,00€

Licht, duurzaam, instelbaar: deze voetsteunen kunnen naar wens worden ingesteld voor een optimale

ergonomie

• Voetsteunen, rempedaal en selector: volledig instelbaar
• Ideale positionering van de voetsteunen door een schuif- en draaibeweging
• Schuifbeweging in 5 posities en draaibeweging in 4 posities
• Hoogwaardig aluminium, geanodiseerd zwart, met accenten in geanodiseerd blauw of titanium
• Instelbare breedte van het pedaal
• Instelbare positie van de selector 
• Inversie van het selectiecommando door  het schuifstangetje te verdraaien
• Geen speling op de pedalen dankzij lagers voor een zachte en regelmatige werking
• Met R1 en Gilles / µ2 logo’s
• TUV/KBA gehomologeerd

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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VOETSTEUNENSET VOOR DE   RIJDER – BLAUW YZF-R1/R1M

2CRFRPEG0000 RIDER FOOT PEG – BLUE SET R1 95,00€

Licht en duurzaam. Deze voetsteunen voor de piloot bieden een betere grip.

Ter vervanging van de origienel componenten

• Gemaakt door Gilles Tooling
• Gemakkelijk te plaatsen
• Materiaal: Aluminium van hoge kwaliteit in geanodiseerd mat zwart met blauwe ring
• Met Gilles Tooling logo
• Verkocht per paar
• TUV/KBA gehomologeerd

VOETSTEUNENSET VOOR DE PASSAGIER – BLAUW YZF-R1/R1M

2CRFPPEG0000 PASSENGER FOOT PEG – BLUE SET R1 95,00€

Licht en duurzaam. Deze voetsteunen bieden een betere grip . Ter vervanging van de originele

componenten

• Gemaakt door  Gilles Tooling
• Gemakkelijk te plaatsen
• Matériaal: Aluminium van hoge kwaliteit in geanodiseerd mat zwart met blauwe ring
• Met Gilles Tooling logo
• Verkocht per paar
• TUV/KBA gehomologeerd

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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KOPPELINGSHENDEL IN ALUMINIUM – BLAUW YZF-R1/R1M

KOPPELINGSHENDEL IN ALUMINIUM – BRONS YZF-R1/R1M

2CRFCLLV0000 CLUTCH LEVER AL. BILLET – BLUE 205,00€
2CRFCLLV1000 CLUTCH LEVER AL. BILLET – BRONZE 205,00€

Racing koppelingshendel van hoge kwaliteit ter vervanging van het origineel

• Volledig instelbaar van maat en positie in functie van de hand van de piloot
• Funtionele hendel met bewegende onderdelen
• Materiaal: Aluminium in geanodieerd zwart met accenten in blauw of titanium
• Gemakkelijk en snel in te stellen op 3 posities dankzij een draaiknop
• Unieke offset  opties voor de kabelsetting om de werkingskracht in 3 posities te verzekeren
• Biedt een optimale controle van de koppeling
• Gemaakt door GillesTooling
• TUV/KBA gehomologeerd

REMHENDEL IN ALUMINIUM – BLAUW YZF-R1/R1M

REMHENDEL IN ALUMINIUM – BRONS YZF-R1/R1M

2CRFBRLL0000 F. BRAKE LEVER AL. BILLET – BLUE 167,78€
2CRFBRLL1000 F. BRAKE LEVER AL. BILLET – BRONZE 167,78€

Racing remhendel van hoge kwaliteit ter vervanging van het origineel

• Volledig instelbaar van maat en positie in functie van de hand van de piloot
• Functionele remhendel met bewegende onderdelen
• Materiaal: Aluminium in geanodiseerd zwart met een accent in blauw of  titanium
• Gemakkelijk en snel regelbaar in 5 posities dankzij de draaiknop
• Biedt een optimale controle van de remfunctie
• Voor een racing gerichte rijstijl. Optie: REMOTE CONTROL KIT – F. BRAKE LEVER 2CRFRMCT0000 is    

beschikbaar (zie voorgaande)
• Gemaakt door Gilles Tooling
• TUV/KBA gehomologeerd

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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BESCHERMING VAN DE KOPPELINGSHENDEL – ZWART YZF-R1/R1M

2CRFCLLVP CLUTCH LEVER GUARD – BLACK 116,00€

Accentueert het racingkarakter van uw YZF-R1/R1M

• Materiaal: Aluminium van hoge kwaliteit in geanodiseerd zwart met zwarte bescherming in nylon 
• Vervangbare POM (polyoxymethyleen) bescherming
• Compatibel met de standaard hendel en met de optionele hendels 2CRFBRLL000 / 2CRFBRLL1000 
• Met R1 logo
• Gemaakt door Gilles Tooling
• Verkocht samen met de vereiste bevestigingskit

BESCHERMING REMHENDEL – ZWART YZF-R1/R1M

2CRFFBRP000 F. BRAKE LEVER GUARD – BLACK 116,00€

Accentueert het racingkarakter van uw YZF-R1/R1M

• Materiaal: Aluminium van hoge kwaliteit in geanodiseerd mat zwart met zwarte nylon   
bescherming

• Vervangbare POM (polyoxymethyleen) bescherming
• Compatibel met de standaardhendel en de optionele hendels 2CRFCLLV000 / 2CRFCLLV1000 
• Met R1 logo
• Gemaakt door Gilles Tooling
• Verkocht samen met de vereiste bevestigingskit

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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BESCHERMING WIELAS VOORAAN YZF-R1/R1M

2CRFFAXP0000 F. AXLE PROTECTOR R1 81,00€

Biedt extra bescherming voor de YZF-R1/R1M

• Beschermt de wielas vooraan en de onderkant van de vork bij een valpartij
• Materiaal: Aluminium van hoge kwaliteit in geanodiseerd mat zwart
• POM (polyoxymethyleen) bescherming in de as
• Inclusief blauwe en bronzen ringen
• Met Gilles Tooling logo op de  afdekdop
• Gemaakt door Gilles Tooling

BESCHERMING WIELASACHTERAAN YZF-R1/R1M

2CRFRAXP0000 R. AXLE PROTECTOR R1 81,00€

Biedt extra bescherming voor de YZF-R1/R1M

• Beschermt de wielas achteraan
• Materiaal: Aluminium van hoge kwaliteit in geanodiseerd mat zwart
• POM (polyoxymethyleen) bescherming in de as
• Inclusief blauwe en bronzen ringen
• Met Gilles Tooling logo op de afdekdop
• Gemaakt door Gilles Tooling

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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VERLENGING MIDDENBOK YZF-R1/R1M

2CRFSTEX0000 SIDE STAND EXTENSION R1 66,55€

Exclusief bestemd voor de  YZF-R1/R1M 

• Verhoogt het contactoppervlak op een losse ondergrond (zand, kiezel, etc)
• Materiaal: basis in hoogwaardig aluminium in geanodiseerd zwart, bovenplaat in roestvrij staal
• Met R1 logo

VERHOGING ACHTERUITKIJKSPIEGEL YZF-R1/R1M

2CRFRVMEX000 REAR VIEW MIRROR EXTENSION R1 79,86€

Kit om de achteruitkijkspiegel te verhogen voor een beter zicht naar achteren

•Verplaatsing van de spiegels naar buiten toe + 45mm   
• Materiaal: POM (polyoxymethyleen) 
• Gemakkelijk te plaatsen

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

YMEFTBAGSP00 TANK BAG-SPORT 105,27€

Robuuste en functionele tanktas met snelle bevestiging voor meer bagagecapaciteit

• Snelle bevestiging voor een gemakkelijk installering en demontage van de tas op het reservoir
• Praktisch voor de bevoorrading
• Volume: 5L – rekbaar tot 9L
• Kaarthouder en zijzakken voor bv een portefeuille en GSM
• Met  Yamaha logo
• Handvat vooraan, schouderriem en regenhoes

AANPASSINGSKIT/BEVESTIGING TANKTAS YZF-R1/R1M

2CRFTBRG0000 ADAPTOR TANK BAG RING R1 39,93e

Met deze kit kan de “Sport” tanktas op het reservoir worden bevestigd van de YZF-R1/R1M voor

meer bagagecapaciteit

• Alles zit erbij voor de bevestiging en afname van de tassen
• Wordt op de vuldop bevestigd
Nota: de  “City” en “Tour” tanktassen zijn NIET geschikt voor de YZF-R1/R1M.  

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadpleeg uw Yamaha dealer
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CONTACT 12V DC 

1WSF254B0000 12V DC OUTLET KIT 40,00€

Om uw elektronische apparaten op te laden (GSM/ MP3)

• Yamaha connectiesysteem geschikt voor de kabelboom van de YZF-R1/R1M
• Max. lading: 1 Amp
• Compatibel van de optionele USB adapter

ZADELTAS

YMEREARBAG00 REAR-SEAT BAG 189,00€

Functioneel en robuust. Deze zadeltas wordt snel en gemakkelijk vastgegespt en vergroot de 

bagagecapaciteit wanneer nodig

• Volume : 24L – rekbaar tot 36L
• Geschikt voor de meeste motoren dankzij het slimme bevestigingssysteem
• Opbergvakken aan de zijkant voor kleine objecten
• Draagriemen om de tas als rugzak te dragen
• Yamaha logo
• Handvat vooraan
• 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 € 59,00
YMEW07892000 LED flashers Carbon look € 59,00
YMEW07891000 LED flashers Chrome € 59,00

Set van 2  gestyleerde richtingaanwijzers ter vervanging van de originele componenten

• Uniek design en exclusieve styling speciaal ontwikkeld voor Yamaha door GK Design
• Geleverd met regelaar pinkinterval
• 9 LED’s per richtingaanwijzer
• Kabel van  55 cm met thermohoes
• Dbeschikbaar in 3 kleuren: zwart, chroom en carbone look

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