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Yamaha werd opgericht in 1887 en is  inmiddels uitgegroeid 

tot wereldleider op het gebied van hoogwaardige, inspirerende 

muziekinstrumenten. We bouwden onze eerste piano in 1900.

Sinds die tijd zijn zowel pianisten als het publiek in de ban geraakt van 

de uitstekende natuurlijke respons en het prachtige geluid van onze 

staande piano's en vleugels. Het langdurige succes van Yamaha is in 

belangrijke mate te danken aan de voortdurende perfectionering van 

de constructiemethoden voor hoogwaardige piano's. Maar dat is niet 

het enige. Binnen ons bedrijf wordt ook veel waarde gehecht aan de 

overdracht van vakkennis van generatie op generatie. Een piano kan niet 

helemaal door machines worden gemaakt. Of het nu gaat om de keuze en 

de bewerking van het hout of het afregelen en stemmen, elke stap is in de 

loop der tijd steeds verder geperfectioneerd. Dit kunt u zien en horen in 

elke piano die we maken.

Ons succes is het resultaat van constante innovatie en respect voor 

traditie. Yamaha is meer dan ooit gericht op het ontwerp en de productie 

van prachtige piano's met een rijke klank, herkenbare aanslag en tijdloze 

schoonheid.

Traditie en technologie overgedragen van generatie op generatie
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De piano's uit de SU Series, die bedoeld zijn voor de echte liefhebber, zijn de 

paradepaardjes van onze staande piano's. Voor elke SU-piano worden alleen de beste 

materialen gebruikt. Ze worden met de hand gemaakt door dezelfde vakmensen die 

ook onze veelgeprezen Yamaha CFX-concertvleugels bouwen, waardoor ze over de 

beste geluidskwaliteit, resonantie en balans beschikken.  

De piano's uit de SU Series vormen een perfecte combinatie van traditie en 

innovatie en leveren ongeëvenaarde akoestische prestaties. Dankzij de extra lange 

toetsen beschikken SU-piano's over een uitmuntende aanslag en gevoeligheid en 

het Ivorite®*-beleg geeft de toetsen een natuurlijk en comfortabel gevoel. Voor echte 

pianokenners is de SU Series de enige keus.

*Ivorite, dat ontwikkeld is door Yamaha, is een gefabriceerd materiaal dat eruit ziet en 

aanvoelt als natuurlijk ivoor.

SUSeries

SU7 SU118C
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SESeries

Piano's uit de SE Series zijn gemaakt voor pianisten die de voorkeur geven aan de 

rijke, diepe en warme klanken van een Europese akoestische piano. Door de perfecte 

combinatie van het vakmanschap van Yamaha en een elegant Europees ontwerp 

vormen ze de ultieme piano voor deze veeleisende markt.

Dankzij de uit Europa afkomstige materialen en onderdelen, zoals de bassnaren, de 

hamers en het klankbord, leveren de piano's uit de SE Series uitstekende algehele 

prestaties, waardoor ze buitengewoon evenwichtig klinken in het hele muzikale 

spectrum, variërend van pianissimo tot fortissimo.

SE Series-piano's bieden de pianist het beste van twee werelden: de betrouwbaarheid 

en bouwkwaliteit van Yamaha en de unieke Europese muzikale traditie.

SE132 SE122
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YUSSeries

Hoogwaardige kwaliteit en een elegante, opvallende vormgeving: de YUS Series maakt 

gebruik van de ervaring die is opgedaan bij de productie van onze toonaangevende 

SU7-piano en biedt hoogwaardige verbeteringen en prestaties voor een verrassend 

betaalbare prijs.

Piano's uit de YUS Series zijn voorzien van een uniek kastontwerp met een 

buitengewone akoestiek. De resonantie en projectie lijken meer op die van een vleugel 

dan op die van een traditionele staande piano. Het geluid is verder verbeterd door 

gebruik te maken van hoogwaardige vleugelhamers die nauwkeurig zijn geïntoneerd 

door onze vakkundige ambachtslieden voor een optimale klank, geluidssterkte en 

harmonie in het hele spectrum van het instrument.

Deze drie modellen zijn verkrijgbaar in verschillende prachtige afwerkingen.

YUS5 YUS3 YUS1
™™™
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USeries

De piano's uit de U Series worden wereldwijd beschouwd als een toonaangevend 

lesinstrument.

Piano's uit de U Series zijn uitermate geschikt om thuis of in een onderwijsinstelling 

piano te leren spelen. Het grote klankbord van deze piano's zorgt voor een rijk en vol 

geluid met een gelijkmatige klankkleur in het hele bereik van het klavier. Dankzij de 

speciaal ontworpen hamers beschikt elk model over een uitzonderlijke klankproductie 

en een lange levensduur, wat ze ideaal maakt voor intensief gebruik.

De twee modellen zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen.

U3 U1
™™
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PSeries

De piano's uit de P Series zijn modellen uit het middensegment met een 

hoogwaardige kwaliteit en functionaliteit. Ondanks hun betaalbare prijs, zijn deze 

piano's gebouwd met de zorg en het oog voor detail waar Yamaha om bekend staat. 

Ze hebben een buitengewone klankprojectie en beschikken over het gevoelige, snel 

reagerende Yamaha-klavier en -actiemechanisme. Yamaha gebruikt een hoogwaardig 

klankbord van Europees sparrenhout met hetzelfde hoge kwaliteitsniveau dat ook 

voor vleugels geldt. Dit zorgt voor een sterke en gelijkmatige klank binnen het hele 

bereik van het klavier. Door de prachtige Europese vormgeving en het hoogwaardige 

vakmanschap zijn de piano's uit de P Series een genot om te zien, te horen, te 

bespelen en te bezitten.

P121 P116
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bSeries

De piano's uit de b Series zijn ontworpen om Yamaha-kwaliteit te bieden 

voor een zo betaalbaar mogelijke prijs. We maken gebruik van alles wat we 

in de afgelopen 100 jaar over het produceren van piano's hebben geleerd. 

Het resultaat hiervan is een betrouwbaar instrument dat ideaal is voor de 

beginnende pianist.

De piano's uit de b Series hebben een compact, robuust ontwerp waarbij geen 

concessies zijn gedaan met betrekking tot de materialen of het vakmanschap. 

Ze beschikken over het vermaarde pure, heldere geluid en het eenvoudig te 

bespelen, snel reagerende klavier van Yamaha dat een inspiratiebron vormt 

voor pianisten van alle niveaus.

De b Series is ook verkrijgbaar als SILENT Piano™ voor oefenen met een 

hoofdtelefoon.

b3 b2 b1
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Bent u gesteld op het gevoel en geluid van 

een akoestische piano, maar wilt u ook 

kunnen spelen zonder anderen te storen, 

dan is de SILENT Piano wellicht iets voor 

u. Als u uw hoofdtelefoon (of luidsprekers) 

aansluit, kunt u genieten van het gevoel 

van een echte akoestische piano zonder 

dat u zich zorgen hoeft te maken over het 

geluidsniveau. De hamers raken de snaren 

niet meer en in plaats daarvan wordt digitaal 

het hoogwaardige geluid van een vleugel 

geproduceerd, waardoor u overal kunt spelen 

zonder dat anderen u horen. Wanneer de 

SILENT-modus van de piano actief is, kunt u 

ook aanvullende instrumenten selecteren om 

uw muziek te begeleiden.

s Ochtends vroeg, 's avonds laat: geen enkel 

probleem. Nu kunt u spelen waar en wanneer 

u maar wilt.        

™

IDC registration website: 
https://member.yamaha.com/myproduct/regist/

De mogelijkheden van de piano uitbreiden

De unieke benadering van Yamaha bestaat uit een combinatie van aloud 

traditioneel vakmanschap en de nieuwste technologische innovaties. We maken 

piano's die inspireren en de speelervaring verbeteren, of u nu studeert, oefent, 

optreedt of speelt voor uw plezier.

Dankzij de onovertroffen constructie en nieuwe mogelijkheden zijn piano's 

van Yamaha populair op scholen, in concertgebouwen, in studio's, op 

muziekacademies en natuurlijk thuis, waar ze het perfecte centrum van uw 

muzikale levensstijl vormen.

De TransAcoustic-piano is een nieuwe 

manier om muzikaal verbinding te maken 

met uw instrument. De elementen van 

de akoestische piano worden gebruikt 

om digitale geluiden uit te breiden en te 

versterken en zo de weergave te verbeteren. 

De geluidsweergave van de TransAcoustic-

piano is  omhullender dan het  meest 

geavanceerde luidsprekersysteem. Door 

de akoestische klank van de piano uit 

te breiden kunt u een natuurgetrouwe 

weergave van een 3 meter lange Yamaha 

CFX-concertvleugel creëren, een elek-

trische piano nabootsen of strijkers aan 

de akoestische piano toevoegen. U kunt 

het volume van het instrument verlagen 

voor een intiemere sfeer of het SILENT-

mechanisme inschakelen om te spelen 

zonder iemand te storen. 

De Disklav ier  ENSPIRE, een piano 

met  onbegrensde mogel i jkheden en 

geavanceerde a fspeel technologieën, 

is het perfecte ervaringsplatform voor 

elke omgeving. Aan de basis van elke 

Disklavier staat een prachtig vervaardigde 

akoestische piano van Yamaha. Of u 

nu zelf speelt of naar het afspelen van 

een opgenomen muziekstuk luistert, u 

geniet altijd van de natuurlijke klank en 

resonantie van een geweldig klinkende 

akoestische piano. De Disklavier ENSPIRE 

geeft de schoonheid van een uitvoering 

op natuurlijke wijze weer. Met één 'tikje' 

komen de toetsen en pedalen van de 

Disklavier moeiteloos tot leven voor een 

nauwkeurige weergave van de muziek 

zoals die door de artiest is bedoeld.

De meest geavanceerde piano ter wereld Digitaal was nog nooit zo natuurlijk Natuurlijk geluid bij elk volume



1918

 Hamervilt

 Toetsoppervlak

Pedalen

Zwenkwieltjes

Ook verkrijgbaar als

 SILENT Piano

 Disklavier EN 

 TransAcoustic

 Wit

 Zwart

 Hoogte (cm)/(in.)            

 Breedte (cm)/(in.)

 Diepte (cm)/(in.)

 Gewicht (kg)/(lb)

 SU Series 

 SU7  SU118C  SE132  SE122  YUS5  YUS3  YUS1  U3  U1  P121  P116  b3  b2  b1

b Series P Series
 
U Series  YUS Series SE Series

118 / 46 1/2

151 / 59 1/2

59 / 23 1/4

230 / 507

SU118C (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Moderator, Demper

132 / 52

152 / 59 3/4

65 / 25 1/2

252 / 555

SE Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Sostenuto, Demper

122 / 48

152 / 59 3/4

65 / 25 1/2

241 / 531

SE Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Moderator, Demper

131 / 51 1/2

152 / 59 3/4

65 / 25 1/2

253 / 557

YUS Series (speciaal)

lvorite

Houtcomposiet

Zacht, Sostenuto, Demper

131 / 51 1/2

152 / 59 3/4

65 / 25 1/2

247 / 544

YUS Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Sostenuto, Demper

121 / 47 3/4

152 / 59 3/4

62 / 24 1/2

229 / 504

YUS Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Moderator, Demper

131 / 51 1/2

153 / 60 1/4

65 / 25 1/2

246 / 542

U Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Sostenuto, Demper

Enkel

121 / 47 3/4

153 / 60 1/4

62 / 24 1/2

228 / 502

U Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Moderator, Demper

Enkel

121 / 47 3/4

154 / 60 3/4

62 / 24 1/2

234 / 515

P Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Moderator, Demper

 

116 / 45 3/4

153 / 60 1/4

58 / 22 3/4

216 / 476

P Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Moderator, Demper

121 / 47 3/4

152 / 59 3/4

62 / 24 1/2

237 / 522

b Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Moderator, Demper

Enkel

113 / 44 1/2

150 / 59

54 / 21 1/4

203 / 448

b Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Moderator, Demper

Enkel

109 / 43

149 / 58 3/4

54 / 21 1/4

193 / 425

b Series (speciaal)

Acrylhars

Fenolhars

Zacht, Moderator, Demper

SE132SH

  -

  -

SE122SH

 -

 -

-

-

-

YUS5SH

 -

YUS5TA

YUS3SH

 -

YUS3TA

Afmetingen

YUS1SH

DYUS1ENST

YUS1TA

U3SH

 -

 -

U1SH

DU1ENST

U1TA

P121SH

 -

 -

P116SH

 -

 -

b3SG2

 -

 -

b2SG2

 -

 -

b1SG2

 -

 -

-

Specificaties

SAW

PE/PECPE/PEC PE/PECPE PE PE PE PE

SAW

PEPE

PWH

PWH SAW

PE

PWH

PWH/PWHC

PE/PEC

PWH/PWHC

PE

PWH

PM PM

SEKleur  

PWH

PM

OPDW

NBS

PWH

PM

OPDW

SNC

PW

PE/PEC

NBS

PWH

PM

OPDW

SNC

PW

131 / 51 1/2

155 / 61

67 / 26 1/4

273 / 602

SU7 (speciaal)

Ivorite

Houtcomposiet

Zacht, Sostenuto, Demper

Voorzijde: dubbel
Achterzijde: enkel

Voorzijde: dubbel
Achterzijde: enkel

Voorzijde: dubbel
Achterzijde: enkel

Voorzijde: dubbel
Achterzijde: enkel

Voorzijde: dubbel
Achterzijde: enkel

Voorzijde: dubbel
Achterzijde: enkel

Voorzijde: dubbel
Achterzijde: enkel

Voorzijde: dubbel
Achterzijde: enkel

SU7SH

 -

 -

Breedte
H

oo
gt

e
Diepte

*De PEC- en PWHC-modellen zijn voorzien van verchroomde pedalen en logo's.
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