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Volledige “hoge” Akrapovic uitlaatlijn
907983345100 - Titanium Nog niet meegedeeld

Maak uw XSR nog aantrekkelijker!
Gemaakt van hoogwaardig hittebestendig roestvrij staal, demper met titanium coating
Exclusief met de laser gegraveerd XSR700 logo
“Hoge” montage en exclusief design om de look van de XSR700 te onderstrepen
Meeslepend geluid
Niet gehomologeerd product gemaakt door Akrapovic – alleen bestemd voor
circuitgebruik – behalve indien gemonteerd met de optionele katalysator

Volledige “lage” Akrapovic uitlaatlijn
907983345000 - Titanium Nog niet meegedeeld

Accentueert de look en de “sonoriteit” van uw XSR700 !
Gemaakt van hoogwaardig hittebestendig roestvrij staal, demper met titanium 
coating
Exclusief met de laser gegraveerd XSR700 logo
« Lage » montage en exclusief design om de look van de XSR700 te onderstrepen
Meespelend geluid
Niet gehomologeerd product gemaakt door Akrapovic – alleen bestemd voor
circuitgebruik – behalve indien gemonteerd met de optionele katalysator

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Rubberen vorkhoezen
B34F31K00000 – Zwart 49,16€

Resistente vorkonderpoten die de “scrambler” look van d e XSR 
accentueren.

Beschermen de vorkbene tegen steenslag
Duurzaam rubber
Geventileerde bladen
UV bescherming voor een langere levensduur

Laterale tankbescherming
B34F41D00000 – Zwart 59,29€

Beschermen de 2 zijden van de tank
Yamaha design
Beschermt de tank tegen krasschade veroorzaakt door de broek
Biedt een betere kniegrip

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Vlak zadel
B34F4730M000 - Zwart 211,75€

Exclusief ontwerp. Dit elegante ‘old school’ zadel verva ngt het origineel

Accentueert de “scrambler” look van de XSR700 
Hoogwaardige afwerking

Nummperplaathouder vooraan
B34F34850000 - Aluminium 157,18€

Speciaal voor de liefhebbers van de “scrambler” look op de XSR700. Dit
kwaliteitsvolle plaatje in aluminium is de finishing touch
Past perfect bij het design van het model
Geleverd met de nodige bevestigingen
Kleef er uw geluksnummer op met de optinele cijferstickers (zie lager)

Als extraatje bij de optionele zijplaatjes.

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Kleefcijfers
B34FSTKT0000 36,24€

Als persoonlijk accent op uw XSR700
Bevat twee sets met cijfers van 0 tot 9
Kleef u geluksnummer op de optionele aluminium plaatjes aan de zijkanten en vooraan
op uw XSR
Bestend tegen UV straling

Aluminium nummerplaatje vooraan
B34F34850000 - Aluminium 157,18€

Als extra “scrambler” accent op uw XSR700. Dit hoogwaard ige aluminium 
plaatje maakt de look helemaal af
Het design past perfect bij het design van de machine
Geleverd met de vereiste bevestigingen
Kleef uw geluksnummer op uw XSR700 met de optionele set kleefcijfers

Complementair met de optionele zijplaatjes.

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Bevestigingsysteem voor de soepele zijtassen in Sport He ritage stijl
B34F84M00000 – Zwart 145,20€

Onmisbaar voor de montage van de Sport Heritage zijtas sen
Eenvoudig te plaatsen
Mogelijk om slechts één kant uit te rusten, naargelang de wens van de klant
Dit laat de montage toe van de ‘hoge’  Akrapovic uitlaat én extra opbergruimte

Soepele zijtassen in Sport Heritage stijl
B34FSSBC0000 – Bruin 259,96€

Soepele zijtassen in canvaskatoen met een retrolook en af gewerkt met 
‘verweerd’ leer, het ideale Sport Heritage accent op  uw XSR700
Bijzonder functioneel en praktisch voor extra transportcapaciteit
In combinatie met de specifieke steun, kan het geheel op een solide manier snel
gemonteerd en verwijderd worden
Apart vak vooraan
Met handvat en draagriem
Yamaha logo op de voorflap
Geleverd met een regenhoes
Inhoud: 8L

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Windscherm
B34F83J00000 – Donker (gefumeerd) 144,20€
B34F83J01000 - Transparant 144,20€

Kort windscherm als extra stijlaccent op de XSR700.
Het design  past perfect bij de stijl van de XSR700
Geleverd met de nodige bevestigen
Omvat een zwate rubberen ring om de contouren van het scherm te verstevigen
Accentueert de solide uitstraling van de XSR700 

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Frameuiteinden uit één stuk
B34FEBCV0000 - Zwart 49,82€

Frameafwerking van hoge kwaliteit .
Als extra stijlaccent op uw XSR700
Met het XSR logo 
Complementair met de andere in één stuk gegoten aluminiun accessoires
Verkocht per paar
Gemaakt door Gilles Tooling

Kettingkast
B34FCHPR0000 - Aluminium 114,95€

Kettingbeschermer van hoogwaardige kwaliteit ter vervan ging van het 
origineel.
Accentueert het design van de XSR700
Met het XSR logo
Complementair met de andere in één stuk gegoten aluminiun accessoires

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Laterale carters
B34F17B00000 – Aluminium 154,65€

Laterale racingcarters in aluminium ter vervanging van de originele componenten
Accentueren de stijl van uw XSR700
Hoogwaardige afwerking
Eenvoudig te plaatsen
Verkocht per paar
Voor de totale “scrambler” look, te combineren met de frontale nummerplaat en set kleefcijfers
voor het afficheren van uw geluksnummer

Gaasroosters voor de zijcarters
B34F17U00000 43,63€

Passen zowel bij de originele als bij de optionele zijcarter s en maken het 
design nog aantrekkelijker.
Eenvoudig te plaatsen
Specifiek XSR ontwerp

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Laterale radiatorcarters
B34FRDSC0000 – Zwart 120,99€

Ter vervanging van de originele componenten
Maken de XSR700 extra “cool”
Accentueren het design van de XSR700
Passen bij de optionele radiatorbescherming in het accessoiregamma

Verlenging zijpikkel
B34FSISI0000 – Zwart aluminium 60,50€

Vergroot het contactoppervlak met de grond in vergelij king met de originele
standaard.
Zeer praktisch in combinatie met de stoffen zijkoffers
Hoogwaardige afwerking en extra stijlaccent op uw XSR700

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Achterpakdrager
B34F48D00000 – Zwart 104,23€

Achterpakdrager van hoge kwaliteit voor het vervoeren va n lichte bagage
Solide en resistent
Completeert de stijl van de XSR700
Eenvoudig te plaatsen
Maximale laadcapaciteit: 1,5kg
Nota:
Alleen te gebruiken in combinatie met het optionele platte XSR zadel (zie hieronder)

Eénpersoonszadel
B34F47100000 – Zwart 175,45€

Gestyleerd comfortzadel voor één persoon
Geeft de XSR een onweerstaanbare “vintage” look dankzij de hoogwaardige finish en het
aanvoelen van de bekleding
Achterpakdrager beschikbaar als optie om de bagagecapaciteit te vergroten

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Handbeschermers
B34F85F00000 – Zwart Nog niet meegedeeld

Extra bescherming met een robuuste uitstraling.
Voegt een stijlvol accent toe aan het design van de XSR
Eenvoudig te plaatsen want specifiek ontworpen voor dit model
Met geïntegreerde deflectoren voor het beschermen van de handen tegen de wind

Gereedschapsset “Sport Heritage”
B34FTBCL0000 – Bruin – Rechts 89,46€

Gereedschapsetui in canvaskatoen met retrolook, afgew erkt met ‘verweerd’ 
leer. Past perfect bij de Yamaha Sport Heritage look ,
Ideaal om het onmisbare altijd bij de hand te hebben
Met Yamaha logo
Completeert de Sport Heritage look, in het bijzonder wanneer gebruikt met de 
zijkoffers en bijpassende tassen uit de collectie

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Montageplaat voor de “Sport Heritage” tanktas
B34F48410000 – Zwart 65,35€

Steunplaat vereist voor de montage van de Sport Herita ge tanktas

Tanktas “Sport Heritage”
B34FSMTB0000 – Bruin 89,48€

Compacte retro tanktas in canvaskatoen afgewerkt met ‘v erweerd’ leer, als
extra “Sport Heritage” accent
Handig voor het opbergen van kleine objecten die men graag bij de hand houdt
Velcro strips om vast te hechten aan de riem
Met het Yamaha logo

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Radiatorrooster
B34FFLRC0000 – Zwart 120,07€

Rooster om de radiator te beschermen tegen steenslag
Een elegant stijlaccent
Matzwarte hoogwaardige afwerking. Rooster in roestvrij staal
Met het XSR logo

Kettingspanner in aluminium
B34FCHAD0000 – Zwart 117,44€

Gemaakt uit één stuk, ter vervanging van het origineel
Innovatief en functioneel design
Vereenvoudigt het regelen van de kettingspanning en het afnemen en herplaatsen
van het achterwiel dankzij de geïntegreerde diabolo’s
Gemaakt door Gilles Tooling

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Voortandwieldeksel in aluminium
B34FSPC0000 – Zwart 151,50€

Gemaakt uit één stuk
Een elegante finishing touch op de XSR
Matzwarte coating van hoge kwaliteit
Gemaakt door Gilles Tooling

Remhendel in aluminium 
B34FBRLE0000 - Zwart 121,00€
Koppelingshendel in aluminium 
B34FCLLE0000 – Zwart 121,00€

Gemaakt uit één stuk. Tervervanging van het origineel
Volledig instelbaar (afstand en positie)
35 verschillende posities dankzij het centrale tandwieltje
Gemaakt door Gilles Tooling

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Instelbare voetsteunen
B34FRESE0000 – Zwart Nog niet meegedeeld

Licht, sterk en regelbaar. Deze voetsteunen zijn volledig instelbaar voor een perfecte
ergonomie.
Regelbare voetsteunen, achterremredaal en selector
Positie van de rempedaal regelbaar in alle richtingen door een excentrische verbinding
Positie van de selector excentrisch regelbaar
Geen speling op de pedalen dankzij verbindingsstaafjes voor een soepele en functionele
werking
Gemaakt door Gilles Tooling
Met de XSR en Gilles Tooling logo’s

Voetsteunen voor de passagier
B34FPAFR0000 – Zilver Nog niet meegedeeld

Gemaakt uit één stuk. Ter vervanging van het origineel
Licht en sterk
Eenvoudig te plaatsen
Verkocht per paar
Gemaakt door Gilles Tooling
De ideale aanvulling op de optionele instelbare voetsteunen (zie hierboven)

De kleuren op deze foto zijn niet contractueel

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Vuldop oliereservoir
B34FOILF0000 – Zwart 49,82€

Ter vervanging van de originele dop. Extra stijlaccent op de XSR700
Past perfect bij de aluminium accessoires uit deze catalogus
Gemaakt door Gilles Tooling

Deksel reservoir remvloeistof
B34FBFLC0000 - Zwart 49,82€

Aluminium, gemaakt uit één stuk.
Matzwarte afwerking van hoge kwaliteit
Met het Yamaha logo
Gemaakt door Gilles Toolong

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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Bescherming voorwielas
B34FFAXC0000 – Zwart 76,16€
Bescherming achterwielas
B34FRAXC0000 – Zwart 76,16€

Leverbaar per set voor de voorwiel- of de achterwielas .
Aluminium, hoogwaardige afwerking
Gemaakt door Gilles Tooling

Stuuruiteinden
B34FHABW0000 – Zwart 59,99€

Ter vervanging van de originele componenten
Past perfect bij de aluminium accessoires uit deze catalogus
Gemaakt door Gilles Tooling
Verkocht per paar

Alle prijzen zijn 21% BTW incl en kunnen gewijzigd worden zond er voorafgaande verwittiging. Voor plaatsing, raadplee g uw Yamaha dealer
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