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R Heritage. 
R Performance. R/World: Vinnande färger, racingarv

World GP-modellerna för 60-årsjubileet är inspirerade av 
Yamahas vinnande tävlingsmaskiner och har vita kåpor 
med ett klassiskt rött speed block-motiv och en djärv 
röd rand längs bränsletankens och bakpartiets topp. 
Dessutom har de en gul frontplåt, en helröd framskärm 
och guldfärgade hjul och en särskild stämgaffellogotyp i 
guld – vilket gör de här exklusiva supersportmaskinerna 
till framtidens samlarmotorcykler.

R1 tar 1000cc supersport-upplevelsen till nästa 
nivå med det avancerade paketet med elektroniska 
hjälpmedel som kan anpassas efter din körstil – så 
att du kan utforska nya gränser. Och för de förare 

som söker ännu mer sofistikerad teknik finns R1M 
Yamahas ultimata supersport-produktionscykel med 
en enastående prestanda med bland annat Öhlins 
Electronic Racing Suspension, en lätt kolfiberkåpa och 
en avancerad elektronisk styrteknik.

R6 RACE, enbart för tävlingsbanan, har större fokus 
än någonsin på racing och har totaldominerat World 
Supersport-racing i många år. Det enda seriösa 
alternativet i 600cc-klassen. Men Supersport innebär 
inte enbart racing, och Yamahas nya R7 öppnar en 
ny dimension i R/World för alla typer av förare. Lätt, 
kompakt och smidig. Den här fantastiskt snygga 

maskinen är konstruerad för att ge föraren största 
möjliga kontroll och nöje i sin klass – oavsett om man 
kör på bana eller på väg. 

Med den dynamiska R-seriens chassi, dubbla LED-
strålkastare och ett luftintag i M1-racerstil är R3 det 
självklara valet supersportvalet för de med A2-körkort. 
 R125 drivs av en kraftfull motor med Yamahas 
effekthöjande VVA-system och med 41 mm USD-gaffel, 
högpresterande bromsar och en A&S-koppling – R125 är 
i en klass för sig. 
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R1M är den mest avancerade produktionsmotorcykel som någonsin skapats av 
Yamaha. Den är byggd speciellt för suveräna prestanda på racingbanan, och är 
utrustad med revolutionerande elektronisk styrteknik som gör att du kan ge ännu 
mer och upptäcka din sanna potential.

Yamaha har skapat den tävlingsfokuserade R1M med hjälp av den mest 
sofistikerade teknik som utvecklats från den tävlingsvinnande M1 MotoGP-cykeln. 
Öhlins toppmoderna Electronic Racing Suspension (ERS) med framgaffel med 
NPX-antikavitations-system hjälper dig leverera en optimal prestanda oavsett 
bana – och den smala fronten på kolfiberkåpan bidrar till att sänka varvtiderna. 

Men vad som verkligen gör R1M till en sådan revolutionerande maskin 
är de avancerade förarhjälpmedel som exempelvis bromskontroll, 
motorbromshanterings och startkontroll – samt en CCU-enhet för datalogging och 
trådlös motorjustering. R1M finns i den uppdaterade Icon Performance-färgen i 
kolfiber och svart, med blå detaljer och blå hjul, och är den ultimata R-serien som 
levererar det mest kompletta racingpaketet.

Kolfiberkåpor inspirerade av M1
R1M levereras med ett radikalt 
fabrikscykelutseende, inspirerat av vinnarcykeln 
Yamaha M1 som körs i MotoGP. Den aggressiva 
frontkåpan och skärmen ger en kompakt 
frontyta med minimalt luftmotstånd, och de 
integrerade kåporna flyter sömlöst samman med 
bränsletankssidorna för att möjliggöra en mycket 
mer hopkrupen körställning och en maximalt 
effektiv aerodynamik.

Bakparti i kolfiber med lätt vikt
För att uppnå bästa viktcentralisering tillsammans 
med en låg raceklar vikt har R1M utrustats 
med en helkåpa och framskärm i kolfiber samt 
magnesiumhjul och bakram och en undre 
kåpadetalj i titan – och bakdelen i kolfiber 
understryker den här sofistikerade bancykelns 
extremt höga specifikation.

Öhlins NPX anti-kavitations framgaffel
För en bättre återkoppling från underlaget genom 
mer konsekvent dämpningsprestanda har den 
senaste R1M utrustats med den högteknologiska 
Öhlins-NPX-framgaffeln. En liten gaskammare i 
gaffelaxelfästena ger 0,6 MPa internt tryck för 
att minska kavitationen i returen. Det gör att 
dämpningssystemet fungerar mer effektivt. Och 
ger dig exakt känsla, med ökad kontroll.

Öhlins Electronic Racing Suspension (ERS)
Öhlins Electronic Racing Suspension (ERS) är det 
mest sofistikerade fjädringssystem som finns 
att få hos en Yamaha-motorcykel. Med den här 
avancerade programvaran kan du ta kurvor, 
bromsa och accelerera mer effektivt. Och med 
det användarvänliga gränssnittet kan du göra 
snabba inställningar av fjädringen för att passa 
olika banor och underlag.
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R
1M

R1M



 

Redan från början utvecklades R1 utan kompromisser. Det är den rena och 
fokuserade designfilosofin som gör den här högteknologiska, racingutvecklade 
Yamahan till vår tids mest spännande supersportcykel. 

Varje stycke avancerad teknik hos R1 har utvecklats med hjälp av den kunskap 
som förvärvats genom Yamahas engagemang inom racing på högsta nivå. Den 
enastående fyrcylindriga EU5 crossplane-motorn på 998 kubik är en direkt ättling 
till M1-enheten – medan de aerodynamiska kåporna kommer direkt i utvecklingen 
på racingbanan.

Men framför allt är det R1:ans otroliga mängd smart elektronik som gör den 
här motorcykeln så speciell. Detta är den ultimata Yamaha supersportmaskinen, 
utrustad med allt från ride-by-wire-gasreglage till Launch Control System (LCS), 
motorbromshantering (EBM), bromskontroll (ISP) och mycket mer, vilket gör den 
byggd för att leda vägen på såväl väg som bana. 
Den levereras dessutom i ett sportigt ny Icon Blue-färgschema med två nyanser, 
liksom det dynamiska Yamaha Black-alternativet.

Aerodynamiska kåpor i M1-stil
Dess helintegrerade kåpa i M1-stil ger R1 en 
racingutvecklad profil och ett skarpt utseende. 
Genom att du kan hålla dig nära motorcykeln 
uppnår dessa lätta kåpor en hög aerodynamisk 
effektivitet för enastående prestanda vid höga 
hastigheter.

43 mm KYB-gaffel
R1 är utrustad med högklassig 43 mm KYB-gaffel 
med laminerade dämpningsventiler. Tillsammans 
med den avancerade bakre stötdämparen 
ger detta fjädringssystem dig känslan av 
direktkontakt med vägytan, vilket gör att R1 
känns som en förlängning av din kropp.

Utseende och finish av högsta kvalitet 
och en ny färgsättning i två blå färgtoner
R1 tillverkas enligt högsta kvalitetsstandarder i 
lätta material som titan och magnesium, vilket 
gör den till en premium-supersportmotorcykel 
som kräver respekt och ger ägaren en äkta 
stolthet. Den nya färgen Icon Blue i två färgtoner 
med mattblå detaljer förstärker det förstklassiga, 
sportiga utseendet. Detta är vad R/World handlar 
om.

Högeffektiv crossplanemotor
EU5-motorn på 998 kubik i R1 har en crossplane-
vevaxel med ojämn 270° – 180° – 90° – 180° 
tändsekvens som genererar ett kraftfullt, linjärt 
vridmoment. Det högeffektiva insugssystemet 
och de specialdesignade vipparmarna gör det 
möjligt för denna racingutvecklade motor att 
leverera ett fantastiskt högt varvtal.

Icon Blue

Yamaha Black

R1
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racing heritage.



 

Spjutspetsteknik från Yamahas tävlingsvinnande M1 MotoGP®-maskin gör R1 till 
den ultimata supersportmaskinen. 
Och för att fira 60 år av Grand Prix-racing har den enastående R1 World GP 60th 
Anniversary skapats. Iklädd historiska racingfärger är detta den ultimata hyllningen 
till några av Yamahas mest ikoniska tävlingsmaskiner. Den kommer säkert att bli en 
samlarmaskin bland förare som uppskattar detta speciella arv.

Yamahas första internationella roadrace var Frankrikes GP i maj 1961. Den 
första tävlingssegern kom år 1963, och 1964 hade Yamaha tagit hem sitt första 
världsmästerskap. Sedan dess har fabrikens tävlingsmaskiner tagit hem mer än 
500 Grand Prix-segrar. Den speciella World GP 60th Anniversary-motorcykeln 
högtidlighåller 60 års Yamaha-medverkan på högsta nivå inom motorcykelracing.

R1 World GP 60th Anniversary har ikonisk röd ”speed block”-grafik och en vit kåpa 
– kombinerat med ett emblem för 60-årsjubileet, gul frontplåt och gyllene hjul – 
inspirerade av Yamahas ursprungliga fabrikstävlingsmaskiner som leddes till seger 
av legendariska förare som Read, Saarinen, Agostini och Roberts. 
De utgör en vital del av Yamahas historia. Och genom att köra R1 World GP 60th 
Anniversary kan du bli en del av detta mycket speciella jubileum.

World GP 60th Anniversary-design
Den ikoniska röda ”speed block”-designen på en 
klassisk vit botten, som finns på R1 World GP 60th 
Anniversary fanns först hos Yamahas allra första 
GP-motorcyklar och tillhör historiens mest kända 
och mest älskade. Den breda, röda randen längs 
tankens övre kant och bakpartiet förkroppsligar 
andan hos de banbrytande fabriksracingscyklarna 
– medan de guldfärgade hjulen och den gula 
främre nummerplåten kommer direkt från 
racingbanan.

43 mm KYB-framgaffel
R1 World GP 60th Anniversary är utrustad 
med högteknologisk 43 mm KYB-gaffel med 
laminerade dämpningsventiler. Tillsammans med 
de avancerade bakre stötdämparna ger detta 
fjädringssystem dig känslan av direktkontakt 
med vägytan, vilket gör att R1 WGP känns som en 
förlängning av din kropp.

Högeffektiv crossplanemotor
EU5-motorn på 998 kubik i R1 World GP 60th 
Anniversary har en crossplane-vevaxel med 
ojämn 270°–180°–90°–180° tändsekvens som 
genererar ett kraftfullt, linjärt vridmoment. 
Det högeffektiva insugssystemet och de 
specialdesignade vipparmarna bidrar också 
till det fantastiskt höga varvtalet i denna 
tävlingsutvecklade motor.

Aerodynamiska kåpor i M1-stil
R1 World GP 60th Anniversary ser knivskarp ut 
med sin helintegrerade kåpa i M1-stil som ger 
motorcykeln en aggressiv, racingutvecklad profil. 
Genom att du kan hålla dig nära motorcykeln 
uppnår detta lätta chassi en hög aerodynamisk 
effektivitet för enastående prestanda vid höga 
hastigheter.

Anniversary White
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Ovan finns ett urval av tillbehör. Kontakta din lokala Yamahaåterförsäljare om du vill ha en komplett lista över tillbehör och få råd om de bästa tillbehören för din Yamaha. 
Fullständig lista över tillbehör finns också på vår webbplats. The unit depicted in main image is equipped with optional available GYTR and Yamaha Genuine Accessories.

Slip-On ljuddämpare titanium
90798-30120-00

Öhlins bakre stötdämpare TTX GP 
för YZF-R1 och MT10
YA4-68000-00-00

R1/MT10 Styrdämpare
SD0-47000-00-00

Framgaffel FGRT 200
FGR-T2100-00-00

Kopplingshandtag i aluminium
BN6-FCLLV-00-01

Bromshandtag
2CR-FFBRL-20-01

Skydd för kopplingshandtag
BN6-FCLVP-00-00

Skydd för frambromshandtag
BN6-FFBRP-00-00

Racing-skyddssats R1 Two
2CR-FRCVK-10-00

Kylarkåpa
B67-FRADC-10-00

Tankväska Sport
YME-FTBAG-SP-00

Nummerskyltshållare
2CR-FLPH0-10-00

Racingöverdragssats
2CR-FRCVK-20-00

Skyddskåpa vänster
2CR-FCRCP-00-00

Skydd för vevhus, höger sida
2CR-FRCCP-10-00

Tankgreppssats
2CR-FGRIP-00-00

Justeringssats – fotreglage
2CR-FRSET-20-00

Täckkåpa till passagerarsadel
2CR-247F0-60-00

Kedjespännare
2CR-FCHAD-J0-00

Sadelväska
YME-REARB-AG-01

Spiralformat mönster i ventilkåpan 
av aluminium

Adaptersats för montering av 
tankväska
2CR-FTBRG-00-00

Tankskydd i kolfiber
2CR-FTPAD-10-00

Styrhuvudsfäste för smarttelefon
YME-FSTMM-00-00

R1 Tillbehör



 



 



 

Where R/World Meets 
Yours.



 

Modellerna i Yamaha R-serien har gjort tusentals 
förare glada i över 20 år. 
Nu finns det ett läckert tillskott i serien, redo 
att välkomna en ny generation av förare till R/
World. 
R7:an är snabb, smidig och snygg, och erbjuder 
sportig prestanda i kombination med vardagligt 
nöje.

Den pigga CP2-motorn på 689 cc med 
A&S-koppling ger högt vridmoment och 
vass acceleration för en riktigt spännande 
körupplevelse både på bana och väg. 
Det supersmala och aerodynamiska chassit har 
en aggressiv front med dubbla strålkastare 
och en kraftfull central LED-strålkastare. Den 
spetsiga bakdelen och den djupt skulpterade 
tanken är formade efter R-seriens DNA. 
R7:ans avancerade bromsar och fjädring ger 
optimal kontroll vid kurvtagning och bromsning.

Den främre delen av R7:an är den minsta 
i R-seriens modeller och ger maximal 
aerodynamisk effektivitet – samtidigt som 
clip-on-styret, de tillbakaflyttade fotpinnarna 
och sadeln med extra stöd bak ger dig en 
anpassningsbar och sportig körställning. 
Denna enastående nästa generations 
Supersport gör R/World till en realitet för förare 
som söker spänning – oavsett om du kör på en 
bana eller ute på vägarna.

R7
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7



 

CP2-motor på 689 cc med högt 
vridmoment
Med 73,4 hk vid 8 750 rpm ger R7:ans CP2-
motor på 689 cc omedelbar gasrespons och 
imponerande acceleration.. R7:ans 270-graders 
vevaxel ger ojämn tändföljd som garanterar en 
livlig och härlig känsla när varvtalet ökar. Den 
plana vridmomentkurvan gör att du effektivt 
kan lägga fokus på körningen och snabbare 
kurvtagningar.

A&S-koppling för bättre kontroll
R7 är den första modellen från Yamaha med en 
CP2-motor som har försetts med en slirkoppling 
(A&S). Funktionen ger mjukare nedväxlingar och 
förhindrar övervarv och att bakhjulet studsar och 
lyfter vid snabba nedväxlingar. Detta ger mer 
förutsägbara och kontrollerbara köregenskaper 
när man närmar sig kurvor. A&S-kopplingen 
ger dessutom en mycket lättare känsla i 
kopplingshandtaget.

Aerodynamisk kåpa och dubbla 
strålkastare
Du behöver inte se Yamaha-logotypen för att 
veta att denna fantastiska nya Supersport ingår 
i den legendariska R-serien. Den lätta helkåpan 
med undre paneler av aluminium har givetvis 
R-seriens DNA och de tuffa dubbla strålkastarna 
med M-format luftintag och en kraftfull, central 
LED-strålkastare.

Slimmad design med R-seriens DNA
En avgörande faktor för att uppnå optimal 
prestanda är att ha minsta möjliga frontyta. Tack 
vare CP2-motorns kompakta mått har Yamahas 
konstruktörer utvecklat ett smidigt chassi som är 
smalare än på någon annan modell i R-serien. Och 
med den sportiga, mer hopkrupna körställningen 
skär R7 genom luften mjukt och effektivt.

Ny ram som finjusterats för att ge chassit 
rätt styvhet och styrka.
Med en fulltankad vikt på bara 188 kg, gör 
det R7 till en av de slankaste modellen i 
R-serien. Balansen och stabiliteten på ramen 
har finjusterats med ett centralt placerat 
förstärkningsstag i aluminium och ramrör med 
varierande hållfasthet. Dessa viktiga funktioner 
bidrar till motorcykelns enastående smidiga och 
följsamma köregenskaper.

Radiellt monterade bromsok fram
För att understryka R7:s DNA från R-serien har 
den här Supersport-modellen radiellt monterade 
4-kolvs bromsok. Den racingutvecklade 
designen skapar ett linjärt tryck på de dubbla 
298 mm bromsskivorna fram. Tillsammans med 
den radiella Brembo-huvudcylindern ger det 
här förstklassiga bromssystemet en kraftig 
bromsverkan med bästa möjliga kontroll.

Justerbar stötdämpare bak
Det nydesignade fjädringssystemet 
bak har en justerbar stötdämpare med 
dämpningsegenskaper och en kapacitet 
som passar R7:s sportiga karaktär. Den 
horisontella placeringen av stötdämparen ger 
en fördelaktig viktfördelning och mycket goda 
väghållningsegenskaper, och den kompakta 
konstruktionen gör att chassimåttet är helt 
idealiskt.

Helt justerbar USD framgaffel med 41 mm 
innerben
Den inverterade KYB-framgaffeln med 41 mm 
innerben ger stabila och trygga köregenskaper 
både på tävlingsbanorna och slingrande vägar. 
Full justerbarhet av förspänning-, retur- och 
kompressionsdämpning. Gjuten övre gaffelkrona 
och smidd nedre gaffelkrona i aluminium ger 
utmärkt kontroll och precision.
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Legendary 
winning colours.



 

R7:an har skapats med samma rena tävlings-DNA som alla Yamaha Supersport-
cyklar, och dess kompakta dimensioner och motor med högt vridmoment 
säkerställer en lustfylld åktur varje gång. Och för att fira 60 år av Grand Prix-racing 
har Yamaha skapat exklusiva R7 World GP 60th Anniversary med det ikoniska 
”speed block”-färgschemat i vitt och rött.

Yamahas engagemang inom Grand Prix-racing började redan 1961 när företaget 
deltog i Frankrikes GP för att tävla på högsta nivå. Teamets första seger kom 
en kort tid därefter, och Yamaha vann det första av många världsmästerskap år 
1964. Racingsegrarna har fortsatt komma, med över 500 hittills – och många fler i 
framtiden.

Varje supersportcykel i R-serien kan tacka Yamahas tävlingsmaskiner för sin 
existens. R7 World GP 60th Anniversarys ikoniska vita chassifärg med röd ”speed 
block”-grafik och speciellt emblem för 60-årsjubileet – kombinerat med en röd 
framskärm, gul frontplåt och guldfärgade hjul – förkroppsligar 60 år av GP-racing 
och hyllar de berömda tävlingsmaskiner och förare som har bidragit till att göra 
Yamaha till vad det är idag.

World GP 60th Anniversary-design
Den ikoniska röda ”speed block”-grafiken på 
Yamahas första GP-motorcyklar tillhör de 
mest kända och mest älskade någonsin på en 
motorcykel. Den klassiska vita färgen med en bred 
röd rand längs tankens övre kant och bakpartiet 
förkroppsligar andan hos de banbrytande 
fabriksracingscyklarna – och de guldfärgade 
hjulen och den gula främre nummerplåten 
kommer direkt från racingbanan.

Aerodynamisk kåpa och dubbla 
strålkastare
Du behöver inte se Yamaha-logotypen för att 
veta att denna fantastiska nya Supersport ingår 
i den legendariska R-serien. Den lätta helkåpan 
med nedre paneler i aluminium har formats av 
R-seriens DNA, och de tuffa dubbla strålkastarna 
med M-format luftintag och en kraftfull, central 
LED-strålkastare.

Slimmad design med R-seriens DNA
En avgörande faktor för att uppnå optimal 
prestanda är att ha minsta möjliga frontyta. Tack 
vare CP2-motorns kompakta mått har Yamahas 
konstruktörer utvecklat ett smidiga kåpor som är 
smalare än på någon annan modell i R-serien. Och 
med den sportiga, mer hopkrupna körställningen 
skär R7 World GP 60th Anniversary genom luften 
mjukt och effektivt.

CP2-motor på 689 kubik med högt 
vridmoment
CP2-motorn på 689 kubik ger 73,4 hk @ 8 750 
varv/min, vilket gör det möjligt för R7 World GP 
60th Anniversary att erbjuda föraren hisnande 
acceleration och omedelbar gasrespons. 
270-graders vevaxel ger en ojämn tändföljd 
som garanterar en livlig och spännande känsla 
i takt med att varvtalet ökar. Dess linjära 
vridmomentkurva gör att du effektivt kan tillföra 
erforderlig kraft för en snabbare kurvtagning.

Anniversary White
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Accessories Packs

R7 Adrenaline Pack

Adrenaline Pack är endast konstruerat för användning 
på tävlingsbana och är det snabbaste sättet att få 
ökad prestanda från din R7. Det kompletta Akrapovič-
avgassystemet av titan ökar effekten och sparar vikt – och 
med den snabba växelspaken kan du växla kopplingsfritt 
för acceleration med full gas i racingstil. R7 Adrenaline 
Pack levereras med särskilda racingöverdrag och GB 
Racing-vevaxelskydd, skydd för frambromshandtag, 
tanksidogreppkuddar och rökfärgad sportvindruta. Och 
skyddet för baksadeln och justeringssatsen för fotreglaget 
ökar dina möjligheter på tävlingsbanan. 

R7 Style Pack

Style Pack ger din R7 en ännu vassare profil på gatan och 
ökar den kompakta Supersport-stilen. 
Detta originaltillbehörspaket levereras med en 
quickshifter som möjliggör kopplingsfri uppväxling för 
ännu snabbare och jämnare acceleration. 
Den rökfärgade sportvindrutan och den lätta 
nummerplåtshållare ger din R7 ett mer dynamiskt 
utseende – samtidigt som tankkuddarna ger dig extra 
kontroll. 
Och det racinginspirerade handtagsskyddet för 
frambromsarna visar den renodlade racingstilen. 



 

Ovan finns ett urval av tillbehör. Kontakta din lokala Yamahaåterförsäljare om du vill ha en komplett lista över tillbehör och få råd om de bästa tillbehören för din Yamaha. 
Fullständig lista över tillbehör finns också på vår webbplats.

R7 Komplett avgassystem
90798-34100-00

Quickshifter-kit
BEB-181A0-00-00

Gilles Tooling bromshandtag
BEB-RFFBL-00-00

Kopplingshandtag svart
B7N-RFFCL-00-00

Framaxelskydd
BEB-FFRAX-00-00

Bakaxelskydd/Svingrullar
BAT-FRAXP-00-00

Förarfotpinne i ett stycke
B7N-FRPEG-00-00

Fotpinnar för passagerare
BEB-FPPEG-00-00

Justeringskit – fotreglage
BEB-FRSET-00-00

Tankskydd i kolfiber
BEB-FTPAD-00-00

Förarfotpinnar
2CR-FRPEG-00-00

Racingöverdragssats
BEB-FRCVK-00-00

Sportvindruta
BEB-261C0-00-00

Nummerplåtshållare
BEB-FLPH0-00-00

Tanksidogreppkuddar
BEB-FSTPD-00-00

Mjuka sidoväskor
YME-SSBAG-00-10

Sidoskydd
BEB-F11D0-V0-00

Kylarkåpa
BEB-FRADC-00-00

Fästen för mjuka sidoväskor
BEB-FSSBS-00-00

Vevaxelskydd
BEB-FGBEP-00-00

Skydd för avgasrör i MotoGP-stil
B4C-FMGPE-XC-VR

Skydd för bakre drev
BEB-FSFIN-00-00

Kuts för passagerarsadel
BEB-247F0-01-00

Stödkrokar för racestöd
2CR-F71A0-00-00

R7 Tillbehör



 

Det här är den optimala supersportcykeln på 600 cc som har dominerat WorldSSP-mästerskapen 
i flera år. Precis som alla fordon i R-serien har den utvecklats utan kompromisser för att uppnå 
högsta möjliga prestandanivå. R6 RACE levereras dessutom tävlingsklar för att göra det ännu 
enklare för dig och ditt team att förbereda er för racingsäsongen.

R6 RACE har ett djärvt utformat chassi med det ikoniska M-formade främre luftintaget. Kåpan är 
inspirerad av vår M1 MotoGP®-cykel och ger dig maximal aerodynamisk effektivitet för snabbare 
varvtider. Det kompakta Deltabox-chassit, den skulpterade bränsletanken i aluminium och den 
smala bakramen i magnesium gör att du kan hålla dig nära motorcykeln på raksträckorna. 

Den avskalade R6 RACE finns tillgänglig i färgen Tech Black och är den perfekta hojen för alla, 
såväl banåkare som tävlingsförare, som vill göra sig ett namn med sin första stora seger. Med 
så många WorldSSP-titlar på meritlista har den lätta, fyrcylindriga motorn på 599 cc visat att 
den är den snabbaste i klassen. Med Yamahas chipstyrda insug (YCC-I) och Yamahas chipstyrda 
gasreglage (YCC-T) – samt slirkoppling, tätstegad 6-växlad växellåda och Quick Shift-system (QSS) 
– ger R6 RACE högsta möjliga kontroll på alla typer av banor.

Tävlingsklar specifikation
R6 RACE levereras med tävlingsklara 
specifikationer och oväsentliga komponenter 
borttagna. Det effektiviserar förberedelserna för 
banan och bevisar att R6 RACE är den optimala 
motorcykeln för bankörning med oöverträffade 
tävlingsresultat.

Avancerade elektroniska styrsystem
R6 RACE är utrustad med en mängd olika 
avancerade elektroniksystem som hjälper dig 
att uppnå bästa möjliga prestanda. Quick Shift-
systemet (QSS) möjliggör kopplingsfri uppväxling 
vid full gas, medan Yamahas chipstyrda insug 
(YCC-I) och Yamahas chipstyrda gasreglage 
(YCC-T) – samt slirkoppling och tätstegad 6-växlad 
växellåda – ger högsta möjliga kontroll på alla 
typer av banor.

Aerodynamiska, tävlingsanpassade kåpor
Alla modeller i R-serien har utformats 
för optimala prestanda och R6 RACE:s 
aerodynamiska kåpa minskar motorcykelns 
luftmotståndskoefficient för en riktig fördel vid 
höga farter. Den lätta och smala kåpan har även 
ett djärvt utformat insug i M1 MotoGP®-stil 
för att påminna motståndarna om det starka 
racingarvet.

Lätt motor på 599 cc med höga prestanda
Högprestandamotorn R6 har uppnått 
en legendarisk status genom att 
vinna fem WorldSSP-mästerskap i rad. 
Precis som alla fordon i R-serien är den 
konstruerad med avancerad racingteknik 
för Yamahas världsmästerskapsmaskiner. 
Kombinationen av lätta smidda kolvar med 
ett kompressionsförhållande på 13,1:1 och 
titanventiler ger en hisnande åktur med vinnande 
prestanda.

R6 RACE kommer endast att finnas tillgänglig med tävlingsspecifikationer för tävlingsbruk på bana, och vid specifika evenemang där deltagande med icke-registrerade fordon tillåts. Använd alltid godkänd mc-hjälm och skyddskläder 
avsedda för tävlingskörning. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa hänsyn till förare runt dig, följa lokala lagar och tänka på miljön. Visade bilder kan visa en professionell förare som kör under kontrollerade former eller 
på en avlyst bana. Motorcykeln som avbildas kan vara utrustad med originaltillbehör från Yamaha och/eller icke-Yamaha-tillbehör som endast är tillåtna att användas på slutna banor. All information ges för allmän vägledning och ska 
inte ses som krav från Yamaha. Specifikationerna för och utseendet på Yamaha-produkter, Yamaha-tillbehör och/eller icke-Yamaha-tillbehör kan ändras utan föregående meddelande. Tillbehör från andra varumärken är fullt utvecklade 
och tillverkade av respektive tredje part. Yamaha garanterar inte tillgängligheten av de visade produkterna och tillbehören på lokala marknader. Produkt- och tillbehörssortimentet kan vara begränsat i vissa länder. Yamaha har rätt 
att upphöra med produkter och tillbehör utan föregående meddelande. Om tillämpligt kan tillgänglighet, specifikationer och priser på Yamaha-produkter och -tillbehör variera beroende på lokala lagar, krav och förhållanden. Inga 
rättigheter kan fås grundat på denna information. Alla produktuppgifter och tekniska data tillhandahålls av för dagen kända data, utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. För mer information om detaljer och tillgänglighet, 
kontakta din lokala Yamaha-återförsäljare. 

Tech Black

R6 RACE
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Ultimate Racing 
Supersport.



 

Yamaha R6 har dominerat WorldSSP-mästerskapen i många år. Nya R6 GYTR kommer att bli en 
ännu tuffare utmaning för motståndarna. R6 GYTR är utrustad för racingbanan med ett urval 
av specialframtagna komponenter från GYTR® – Yamahas egna trimningsspecialister.

Med ett brett utbud av GYTR-racingdelar är R6 GYTR konstruerad för att ta din racing till nästa 
nivå. 
Exempel på specialframtagna racingdelar är en ECU med racingspecifikationer, ett kablage och 
en AIS-kontaktsats som optimerar motoreffekten – och Akrapovič-rören i titan bidrar till att 
sänka vikten och öka 599 cc motorns varvtal. 

Drevsats för racing, justerbara fotpinnar med omvända växellägen och bromsslangar i rostfritt 
stål är exempel på ytterligare racingutrustning. 
R6 GYTR säljs endast via Yamaha GYTR PRO-återförsäljare, är utrustad med helvit kåpa och 
återförsäljaren kan finjustera och anpassa motorcykeln design efter dina personliga önskemål. 
(för en tilläggskostnad). 

GYTR-motordelar
R6 GYTR är utformad för förare som är ute efter 
den optimala supersportmaskinen. Den är endast 
tillgänglig från Yamaha GYTR PRO-butiker och 
utrustad med GYTR-racingdelar, som ett lätt 
Akrapovič-avgassystem i titan samt en AIS-
kontaktsats och ett quickshiftsystem för smidig 
uppväxling vid full gas.

GYTR-drivsystem
Drivsystemet på R6 GYTR har ett lätt 15T-drev 
fram och ett 46T-drev bak samt en 520-kedja med 
racingspecifikation för optimala prestanda i höga 
hastigheter.

GYTR-chassidelar
Bromsslangar i rostfritt stål är utformade för 
hög bromsprestanda och de bakåtflyttade 
fotpinnarna och växelreglage med omvända 
växellägen ger perfekt ergonomi för racing. R6 
GYTR är även utrustad med en på/av kontakt och 
ett nyckellöst tanklock.

GYTR-elektronik
Den här supersportmaskinen är utrustad 
med en GYTR-ECU som möjliggör justering av 
bränsleinsprutning och tändinställning samt ett 
lätt kablage, en PC-gränssnittskabel och en GYTR 
ABS-emulator för bästa tävlingsprestanda.

R6 GYTR kommer endast att finnas tillgänglig med tävlingsspecifikationer för körning på bana och vid specifika evenemang där deltagande med icke-registrerade fordon tillåts. R6 GYTR kommer endast att finnas tillgänglig via GYTR 
PRO-butiker – Yamahas specialiståterförsäljare. Använd alltid godkänd mc-hjälm och skyddskläder avsedda för tävlingskörning. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa hänsyn till förare runt dig, följa lokala lagar och tänka 
på miljön. Visade bilder kan visa en professionell förare som kör under kontrollerade former eller på en avlyst bana. Motorcykeln som avbildas kan vara utrustad med originaltillbehör från Yamaha och/eller icke-Yamaha-tillbehör som 
endast är tillåtna att användas på slutna banor. All information ges för allmän vägledning och ska inte ses som krav från Yamaha. Specifikationerna för och utseendet på Yamaha-produkter, Yamaha-tillbehör och/eller icke-Yamaha-
tillbehör kan ändras utan föregående meddelande. Tillbehör från andra varumärken är fullt utvecklade och tillverkade av respektive tredje part. Yamaha garanterar inte tillgängligheten av de visade produkterna och tillbehören på lokala 
marknader. Produkt- och tillbehörssortimentet kan vara begränsat i vissa länder. Yamaha har rätt att upphöra med produkter och tillbehör utan föregående meddelande. Om tillämpligt kan tillgänglighet, specifikationer och priser på 
Yamaha-produkter och -tillbehör variera beroende på lokala lagar, krav och förhållanden. Inga rättigheter kan fås grundat på denna information. Alla produktuppgifter och tekniska data tillhandahålls av för dagen kända data, utan några 
uttryckliga eller underförstådda garantier. För mer information om detaljer och tillgänglighet, kontakta din lokala Yamaha-återförsäljare.

Primer White
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R6 RACE

The Yamaha R6 has been dominating 
WorldSSP racing for years. And the R6 RACE 
is about to make it even harder for the 
opposition, as this track-only bike now is 
supplied in race ready trim.

Non-essential road components such as 
headlight, position lights, mirrors and 
passenger seat have been removed so that 
you can get straight to work on creating your 
ultimate competition machine.

Available in Tech Black, the stripped-down R6 
RACE is the perfect bike for everyone from 
track day riders through to hungry racers who 
want to make their name with their first major 
victory.

To discover full details of the R6 RACE, please visit: https://www.
yamaha-motor.eu/motorcycles/supersport/



R6 GYTR

Designed and built purely for the racetrack 
– and available exclusively from GYTR PRO 
SHOP dealers – the R6 GYTR is supplied to you 
in racing specification.

The special racing parts consist of a race 
specification ECU, wire harness and AIS plug 
set that optimize the engine output – and 
the titanium Akrapovič pipe reduces weight 
and sharpens up the 599cc engine’s high rpm 
performance.

Further GYTR parts mounted on the R6 
GYTR include racing sprockets, an adjustable 
racing rear set with reverse shifting kit and a 
stainless steel brake line set.

The R6 GYTR is fitted with a lightweight glass 
fibre carbon reinforced cowling that comes in 
white primer, enabling you and your team to 
instantly apply your race colours and sponsor 
logos (at an additional cost).

To discover full details of the R6 GYTR, please visit: https://www.
yamaha-motor.eu/motorcycles/supersport/



 

R-World is calling. 



 

R3 drivs av en varvvillig EU5-motor på 321 kubik och är fullt utrustad med en 
rad nyckelfunktioner som ger dig enastående prestanda, tillsammans med 
klassledande kvalitet och uppseendeväckande stil. Detta är Yamahas ultimata 
supersport med A2-körkort.

R3:ans smala och atletiska kåpor har ett centralt luftintag som inspirerats av 
Yamahas ikoniska tävlingsvinnande M1 MotoGP®-cykel. Dess radikala utseende, 
aerodynamiska racingkåpor och aggressiva dubbla LED-strålkastare understryker 
dess rena DNA från R-serien, vilket gör den till den mest åtråvärda 300-kubikaren 
på såväl väg som bana.

Den högklassiga omvända KYB-framgaffeln på 37 mm ger en exakt fjädringskänsla 
och feedback – och kombinationen av en låg bränsletank och ett lågt styre ger R3 
en ergonomisk körställning med mycket komfort tillsammans med exakt kontroll. 
Du är nu redo att ta klivet in i R/World.

Varvstark EU5-motor på 321 kubik
Med ett kompressionsförhållande på 11,2:1, 
dubbla överliggande kamaxlar (DOHC) och 
4-ventils topplock är den tvåcylindriga motorn på 
321 kubik utformad för snabbvarvande prestanda 
och effektivitet i höga varvtal. Med en maxeffekt 
på 30,9 kW/42 hk vid 10 750 varv/minut ger 
denna kraftfulla EU5-motor R3:an en spännande 
acceleration och körkänsla.

Lätt supersportmotorcykel för A2-
körkort
Oavsett om du har A2-körkort eller vill ha 
det allra bästa inom supersportmotorcyklar i 
lättviktssegmentet har R3 den teknik, prestanda 
och stil som du söker. Den har utvecklats med 
samma kompromisslösa filosofi som används 
för varje modell i R-serien, och med sitt racing-
DNA är den här motorcykeln byggd för att ge en 
nervkittlande körupplevelse.

Aggressiv front inspirerad av R1
Denna stilfulla motorcykel är R-serie rakt igenom 
och har en aggressiv frontkåpa och en vindruta 
i racingstil som inspirerats av legendariska R1. 
De dubbla LED-strålkastarna och det centrala 
luftintaget ger tillsammans med kåpans skiktade 
paneler ett maximalt flöde av kylluft till EU5-
motorn, vilket gör detta till den mest enastående 
300-kubiks supersportmotorcykeln i A2-klassen.

M1-inspirerad chassi med Icon Blue-
färgschema
Med radikala kåpor inspirerade av den 
tävlingsvinnande YZR-M1 – och tillgänglig i ett 
nytt Icon Blue-färgschema i två nyanser – är 
detta den tuffaste R3 som någonsin byggts. 
Det centrala luftintaget i M1-stil ger den här 
kompakta supersportmaskinen en renodlad 
racinglook, och med förstklassiga specifikationer 
och en idealisk 50/50-viktfördelning är R3 redo 
för nervkittlande körning på såväl väg som bana.

Icon Blue

Yamaha Black
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Med sin varvvilliga 321 kubiks motor, ett kompakt chassi och aggressiva M1 
MotoGP®-inspirerade kåpa är R3 Yamahas ultimata supersport med A2-körkort. 
Med dynamiska racingfärger inspirerade av Yamahas historiska GP-motorcyklar tar 
den exklusiva R3 World GP 60th Anniversary nu R/World till nästa nivå genom den 
legendariska, racinginriktade stilen.

Det var 1961 som företaget deltog i sitt allra första internationella roadrace i 
Frankrikes Grand Prix. Och för att markera 60 år av racingframgångar har Yamaha 
nu skapat den mycket speciella R3 World GP 60th Anniversary i historiska vita och 
röda racingfärger – för att hedra maskinerna som tog över 500 segrar inom World 
Grand Prix-racing mellan 1961 och 2021.

De vita kåporna på R3 World GP 60th Anniversary bär den berömda röda ”speed 
block”-grafiken som gjordes känd av Yamahas legendariska tävlingsmaskiner 
under tidigare årtionden. En röd framskärm och en röd rand på tanken förstärker 
GP-arvet – medan den historiska racingstilen kompletteras genom guldfärgade 
fälgar,  en tanklogotyp i guld och en gul nummerplåt i racingstil. 

Färgschema för World GP 60th 
Anniversary
Det historiska färgschemat hos R3 World GP 
60th Anniversary återskapar den berömda 
design som användes för Yamahas Grand Prix-
tävlingsmaskiner under en tidigare era. De 
rena vita kåporna bär den ikoniska röda ”speed 
block”-grafiken, och för att komplettera det 
autentiska fabrikscykelutseendet hos R3 World 
GP 60th Anniversary har den en röd framskärm, 
gul nummerplåt, guldfärgade fälgar, guldfärgade 
tankemblem – och en solid röd rand ovanpå 
tanken och bakpartiet.

Varvstark EU5-motor på 321 kubik
Med ett kompressionsförhållande på 11,2:1, 
dubbla överliggande kamaxlar (DOHC) och 
4-ventils topplock är den 2-cylindriga motorn på 
321 kubik utformad för snabbvarvande prestanda 
och effektivitet i höga varvtal. Med en maxeffekt 
på 30,9 kW (42 hk) vid 10 750 varv/minut ger 
den kraftfulla EU5-motor hos R3 World GP 60th 
Anniversary en spännande åktur med kraftfull 
körkänsla.

Frontkåpa inspirerad av R-serien
Denna stilfulla motorcykel är R-serie rakt igenom, 
med en dynamisk frontkåpa och en vindruta i 
racingstil som inspirerats av legendariska R1. 
De dubbla LED-strålkastarna och det centrala 
luftintaget ger tillsammans med kåpans skiktade 
paneler ett maximalt flöde av kylluft till EU5-
motorn, vilket gör detta till den mest enastående 
300-kubiks supersportmotorcykeln i A2-klassen.

Spännande M1 MotoGP®-inspirerad look
Inspirationen från Yamahas MotoGP®-
tävlingsmaskiner gör kåporna på R3 World GP 
60th Anniversary eleganta och aerodynamiska. 
Det centrala luftintaget i M1-stil ger denna 
kompakta supersportcykel en renodlad racinglook 
- och med förstklassiga specifikationer och 
idealisk 50/50-viktfördelning är R3 World GP 60th 
Anniversary redo för nervkittlande åkning på 
både väg och bana.

Anniversary White

R3 World GP 60th Anniversary



 

60 years of 
World GP heritage
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Öhlins bakre stötdämpare STX 46
YA4-67000-00-00

Tankskydd
BS7-FTPAD-00-00

Förarfotpinnar från Billet
BK6-FRPEG-00-00

Endurance-skärm
BS7-F83J0-00-00

R3 Sport Pack

Om du vill ta din R3 till nästa nivå är de noggrant utvalda tillbehören i Yamaha Sport Pack rätt väg att gå. Sport Pack innehåller 
enduranceskärm, tankskydd, nummerplåtshållare, sidoskydd, främre och bakre LED-blinkers samt RIM-dekaler. Det ger din R3 
ett ännu aggressivare utseende. Det finns redan nu hos din Yamaha-återförsäljare. De monterar gärna de här högkvalitativa 
originaltillbehören på din motorcykel. 
 

R3 Tillbehör



 

Ovan finns ett urval av tillbehör. Kontakta din lokala Yamahaåterförsäljare om du vill ha en komplett lista över tillbehör och få råd om de bästa tillbehören för din Yamaha. 
Fullständig lista över tillbehör finns också på vår webbplats.

Öhlins Cartridge Kit Race - NIX 22 
USD
USD-21944-01-00

Sport tankväska
YME-FTBAG-SP-02

Sadelväska
YME-REARB-AG-01

Täckkåpa till passagerarsadel
1WD-F47F0-00-00

Nummerplåtshållare YZF-R3
BS7-FLPH0-00-00

Kedjeskydd
BS7-FCHPR-00-00

Anpassade fotpinnar för föraren
1WS-F2741-00-00

Yamaha Racing-depåmatta
YME-ENVIR-HQ-01

Sidoskydd
BS7-F11D0-00-00

Anpassade passagerarfotpinnar
1WS-F2743-00-00

Oljepåfyllningslock
1WS-F1536-10-00

Förlängningskit för sidostöd
B04-FSTEX-00-00

Sats med passagerarfotstöd av 
bearbetat aluminium
BK6-FPPEG-00-00

LED blinkers
YME-H0789-20-20

Fälgdekaler 17” hjul
YME-W0790-RS-IW

LED-blinkers Plus bak
YME-FLB2R-10-00

LED-blinkers Plus fram
YME-FLB2F-10-00

Kablage för LED-blinkers
BK6-FCABL-00-00

Spiralformat mönster i ventilkåpan 
av aluminium

Öhlins fjädersats för NIX 
22-magasinsats
SPR-08428-70-00

Adaptersats för montering av 
tankväska
2CR-FTBRG-00-00

Räfflat mönster i ventilkåpan av 
aluminium

Pitboard Yamaha Racing XL
YME-PITBD-XL-00

GYTR®-greppskydd
GYT-F6241-C0-00



 

Re-Define Your Reality! 



 

R125 liknar ingen annan maskin i A1-körkortskategorin. Denna aggressivt 
utformade supersportmotorcykel har skapats med samma racing-DNA som ger 
Yamaha-förare i WorldSBK och MotoGP® övertaget, och är redo att visa dig den 
spänning och exklusivitet som medföljer steget in i R/World.

Från första gången du vrider på gasen kommer du att inse varför R125 kräver 
total respekt på vägen. Dess kraftfulla EU5-motor på 125 kubik är utrustad med 
Yamahas effekthöjande VVA-system för verkligt enastående prestanda och 
snabb acceleration – och den nya A&S-kopplingen av racingtyp ger dig exakt 
chassikontroll vid nedväxling.

Precis som varje modell i R-serien har R125 ett kompakt Deltabox-chassi 
med svingarm i aluminium, 41 mm USD-gaffel och lätta hjul för enastående 
köregenskaper. 
Det nya färgalternativet Icon Blue med två färgtoner understryker det dynamiska 
utseendet – samtidigt som den optimerade styrpositionen, den bekväma sadeln 
och de bakre fotpinnarna i aluminium ger en balanserad och bekväm åktur. 
Re-Define Your Reality! 

Högteknologisk 125 kubiks motor med 
VVA-system
R125:ans högeffektiva motor är utrustad med 
stora insugs- och avgasventiler och en kompakt 
förbränningskammare som ger imponerande 
acceleration. Dess högteknologiska VVA-
system (variabel ventilaktivering) optimerar 
ventilpositionen för ett kraftigt vridmoment vid 
låga varvtal genom effekt vid höga varvtal. Ett 
brett spjällhus ger mjukare och mer kontrollerbar 
gaskontroll, samtidigt som sport-avgassystemet 
ger ifrån sig ett medryckande, sportigt ljud.

Lätt svingarm i aluminium
Modellerna i Yamahas R-serie är utformade för 
att ge dig ultimat stil, prestanda och teknik. För 
att understryka detta har R125 en lätt svingarm 
i aluminium. Yamahas avancerade gjutteknik 
och motorcykelns korta längd, låga vikt och 
optimerade styvhet ger en sportig racingkänsla.

Deltabox-ram
R125 är redan känd som en av de mest 
lättmanövrerade motorcyklarna i sin klass, med 
jämna och lätta köregenskaper samt utmärkt 
höghastighetskomfort. Deltabox-ramen bygger 
på optimerad främre och bakre geometri samt 
en kort svingarm i aluminium och en upp och 
nervänd framgaffel på 41 mm för att ultimata 
chassispecifikationer för en supersport på 125 
kubik.

Icon Blue- och Tech Black-färg
R125 har samma racing-DNA alla andra 
medlemmar i den ikoniska R-serien. Den finns nu 
tillgänglig i en ny premium Icon Blue i två nyanser 
med mattblå detaljer, men också ett dynamiskt 
Tech Black alternativ. Detta är helt klart den mest 
imponerande R125-designen någonsin!

Icon Blue

Yamaha Black
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Med sin högteknologiska EU5-motor på 125 kubik, lätta chassi och racingbaserade 
MotoGP®-kåpor ger den dynamiska R125-supersportcykeln spännande prestanda och 
precisa köregenskaper – vilket gör den till den hetaste maskinen i 125-kubikklassen. 
Genom sin historiska racingdesign i vitt och rött för att fira Yamahas 60 år av GP-
racing introducerar den fantastiska nya R125 World GP 60th Anniversary lite ikonisk 
tävlingsmaskinselegans i 125-kubikklassen!

De aerodynamiska vita kåporna på R125 World GP 60th Anniversary bär Yamahas 
röda ”speed block”-grafik som gjorts berömd av Yamahas Grand Prix-tävlingsmaskiner 
sedan 1961. Och precis som den VM-vinnande maskinen bär denna exklusiva R-serie 
guldfärgade hjul, en röd framskärm och gul främre nummerplåt, ett emblem för 
60-årsjubileet samt en djärv röd rand längs bränsletankens och bakpartiets topp som 
kännetecken för sitt rena racing-DNA. 

För en enastående väghållning omfattar motorcykelns kompakta Deltabox-chassi 41 
mm USD-framgaffel och en lätt svingarm av aluminium, samt toppmoderna bromsar 
och lätta hjul. 
A&S-kopplingen (Assist & Slipper) ger dig ökad kontroll vid fartminskning – och det 
snygga aerodynamiska chassit med M1-inspirerade kåpor och cockpit gör denna World 
GP 60th Anniversary till den mest åtråvärda Supersportmodellen med 125 kubik och 
bekräftar ditt intåg i R/World. 

Färger hos World GP 60th Anniversary
Yamahas klassiska GP-motorcyklar hade helvita 
kåpor med röd ”speed block”-grafik, röd 
framskärm samt guldfärgade fälgar. R125 World 
GP 60th Anniversary återskapar denna ikoniska 
look och hyllar de maskiner och förare som har 
fört Yamaha till seger i över 500 Grand Prix och 38 
VM-titlar sedan företagets första GP 1961.

Deltabox-ram för exakt manövrering och 
kontroll
R125 World GP 60th Anniversary är en av de 
mest lättmanövrerade motorcyklarna i sin 
klass, med jämna och lätta köregenskaper samt 
utmärkt höghastighetskomfort. Deltabox-
ramen bygger på optimerad främre och bakre 
geometri samt en kort svingarm i aluminium och 
en upp och nedvänd framgaffel på 41 mm för 
att ge de ultimata chassispecifikationerna för en 
supersport med 125 kubik.

Utmärkt förbränningseffektivitet
R125 World GP 60th Anniversary-motorn 
har stora insugs- och avgasventiler samt en 
kompakt förbränningskammare i syfte att ge 
en hög insugseffektivitet. I kombination med 
det högteknologiska VVA-systemet, det vida 
spjällhuset och det nya sportavgassystemet, 
ger den här konfigurationen imponerande 
acceleration.

Högteknologisk 125 kubiks EU5-motor 
med VVA-system
R125 World GP 60th Anniversary-motorn 
omfattar ett innovativt VVA-system (variabel 
ventilaktivering) som optimerar ventilpositionen 
för högt vridmoment vid låga varvtal och hög 
effekt vid höga varvtal - vilket även ger utmärkt 
bränsleeffektivitet. Ett spjällhus med stor 
diameter ger mjukare och mer kontrollerbar 
gaskontroll och avgassystemet ger ifrån sig ett 
medryckande, sportigt ljud.

Anniversary White

R125 World GP 60th Anniversary
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Akrapovič avgassystem
90798-30307-00

Kuts för passagerarsadel
BK6-F47F0-10-00

Spiralformat mönster i ventilkåpan 
av aluminium
90338-W1018-BU

Wiretång
MTS-TLSKT-01-05

R125 Sport Pack

Din R125 är verkligen en reflektion av din egen stil, oavsett om du kör den på banan eller ute på vägarna. Och med R125:s Sport 
Pack kan du nu lägga till lite extra trovärdighet på banan och vägarna till den redan vassa R125. Sport Pack innehåller en röktonad 
enduranceskärm, sidoskydd, nummerplåtshållare, sporttankskydd, främre och bakre LED-blinkers samt fälgdekaler i specialutgåva. 
Det ger din R125 utökad funktion och ett aggressivare utseende. 
 

R125 Tillbehör



 

Ovan finns ett urval av tillbehör. Kontakta din lokala Yamahaåterförsäljare om du vill ha en komplett lista över tillbehör och få råd om de bästa tillbehören för din Yamaha. 
Fullständig lista över tillbehör finns också på vår webbplats.

Endurance vindruta
BK6-F83J0-00-00

Nummerplåtshållare
B5G-F16E0-10-00

Tankskydd
BK6-FTNKP-00-00

Sidoskydd
BK6-F11D0-00-00

Fälgdekal
YME-FLRIM-00-00

Fälgdekaler 17” hjul
YME-W0790-RS-IW

Sadelväska
YME-REARB-AG-01

LED blinkers
YME-H0789-20-20

Kablage för LED-blinkers
BK6-FCABL-00-00

Förarfotpinnar från Billet
BK6-FRPEG-00-00

LED-blinkers Plus bak
YME-FLB2R-10-00

LED-blinkers Plus fram
YME-FLB2F-10-00

Räfflat mönster i ventilkåpan av 
aluminium
90338-W1016-BL

Pitboard Yamaha Racing
YME-PITBD-00-00

Förspänningsjustering av 
stötdämpare
MTS-TLSKT-06-07

Yamaha Racing-depåmatta
YME-ENVIR-HQ-01

GYTR®-greppskydd
GYT-F6241-C0-00

Pitboard Yamaha Racing XL
YME-PITBD-XL-00

Yamaha säkerhetswire
MTS-TLSKT-01-06

Yamaha fjäderdragare
YME-TLSWS-00-00

YEC-9 Batteriladdare
YME-YEC09-EU-20

YEC-50 batteriladdare



  

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande, i enlighet med nationella bestämmelser och lagstiftning.

Specifikationer
R1M R1 R1 World GP 60th Anniversary

Motor
Motortyp 4 ventiler, EURO5, 4-takts, Vätskekylning, 4-cylindrig, DOHC 4 ventiler, EURO5, 4-takts, Vätskekylning, 4-cylindrig, DOHC 4 ventiler, EURO5, 4-takts, Vätskekylning, 4-cylindrig, DOHC

Slagvolym 998 cc 998 cc 998 cc

Borrning och slag 79,0 × 50,9 mm 79,0 × 50,9 mm 79,0 × 50,9 mm

Kompression 13,0 : 1 13,0 : 1 13,0 : 1

Max effekt 147,1 kW (200 hk) @ 13 500 rpm 147,1 kW (200 hk) @ 13 500 rpm 147,1 kW (200 hk) @ 13 500 rpm

Max vridmoment 113,3 Nm (11,6 kg-m) @11 500 rpm 113,3 Nm (11,6 kg-m) @ 11 500 rpm 113,3 Nm (11,6 kg-m) @ 11 500 rpm

Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump

Kopplingstyp Våt, Flerskivig Våt, Flerskivig Våt, Flerskivig

Tändsystem TCI TCI TCI

Startsystem Elstart Elstart Elstart

Transmissionssystem Konstant ingrepp, 6-växlad Konstant ingrepp, 6-växlad Konstant ingrepp, 6-växlad

Sluttransmission Kedja Kedja Kedja

Fuel consumption 7,2 L/100 km 7,2 L/100 km 7,2 L/100 km

CO2 emission 168 g/km 168 g/km 168 g/km

Förgasare Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning

Chassi
Ram Diamant, Aluminium Deltabox Diamant, Aluminium Deltabox Diamant, Aluminium Deltabox

Castervinkel 24º 24º 24º

Försprång 102 mm 102 mm 102 mm

Fjädringssystem fram Teleskopgaffel Teleskopgaffel Teleskopgaffel

Fjädringssystem bak (länkupphängning), Svingarm (länkupphängning), Svingarm (länkupphängning), Svingarm

Fjädringsväg fram 120 mm 120 mm 120 mm

Fjädringsväg bak 120 mm 120 mm 120 mm

Frambroms Dubbla hydrauliska skivbromsar, Ø 320 mm Dubbla hydrauliska skivbromsar, Ø 320 mm Dubbla hydrauliska skivbromsar, Ø 320 mm

Bakbroms Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 220 mm Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 220 mm Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 220 mm

Framdäck 120/70 ZR17M/C (58W) Slanglöst 120/70 ZR17M/C (58W) Slanglöst 120/70 ZR17M/C (58W) Slanglöst

Bakdäck 200/55 ZR17M/C (78W) Slanglöst 190/55 ZR17M/C (75W) Slanglöst 190/55 ZR17M/C (75W) Slanglöst

Dimensioner
Totallängd 2 055 mm 2 055 mm 2 055 mm

Totalbredd 690 mm 690 mm 690 mm

Totalhöjd 1 165 mm 1 165 mm 1 165 mm

Sitthöjd 860 mm 855 mm 855 mm

Hjulbas 1 405 mm 1 405 mm 1 405 mm

Min. markfrigång 130 mm 130 mm 130 mm

Vikt (fulltankad) 202 kg 201 kg 201 kg

Bränsletanksvolym 17 L 17 L 17 L

Oljetanksvolym 4,9 L 4,9 L 4,9 L



 

R7 R7 World GP 60th Anniversary R6 RACE

Motor
Motortyp 4 ventiler, EURO5, 4-takts, 2-cylindrig, Vätskekylning, DOHC 4 ventiler, EURO5, 4-takts, 2-cylindrig, Vätskekylning, DOHC 4 ventiler, 4-takts, EURO4, Vätskekylning, DOHC, Framåtvinklad 

parallel 4-cylindrig

Slagvolym 689 cc 689 cc 599 cc

Borrning och slag 80,0 x 68,6 mm 80,0 x 68,6 mm 67,0 x 42,5 mm

Kompression 11,5:1 11,5:1 13,1 : 1

Max effekt 54,0 kW (73,4 hk) @ 8 750 rpm 54,0 kW (73,4 hk) @ 8 750 rpm 87,1 kW (118,4 hk) @ 14 500 rpm

Max vridmoment 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6 500 rpm 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6 500 rpm 61,7 Nm (6,3 kg-m) @ 10 500 rpm

Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump

Kopplingstyp Våt, Flerskivig Våt, Flerskivig Våt, Flerskivig

Tändsystem TCI TCI TCI

Startsystem Elstart Elstart Elstart

Transmissionssystem Konstant ingrepp, 6-växlad Konstant ingrepp, 6-växlad Konstant ingrepp, 6-växlad

Sluttransmission Kedja Kedja Kedja

Fuel consumption n/a n/a 6,6 L/ 100 km

CO2 emission n/a n/a 154 g/km

Förgasare Bränsleinsprutning Bränsleinsprutning Bränsleinsprutning

Chassi
Ram Diamant Diamant Diamant

Castervinkel 23°40’ 23°40’ 24º

Försprång 90 mm 90 mm 97 mm

Fjädringssystem fram USD teleskopframgaffel USD teleskopframgaffel Telescopic forks, Ø43 mm

Fjädringssystem bak (länkupphängning), Svingarm (länkupphängning), Svingarm (länkupphängning), Svingarm

Fjädringsväg fram 130 mm 130 mm 120 mm

Fjädringsväg bak 130 mm 130 mm 120 mm

Frambroms Dubbel hydraulisk skivbroms, Ø 298 mm Dubbel hydraulisk skivbroms, Ø 298 mm Hydraulic dual discs, Ø320 mm

Bakbroms Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 245 mm Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 245 mm Hydraulic single disc, Ø220 mm

Framdäck 120/70ZR17M/C (58W) Slanglöst 120/70ZR17M/C (58W) Slanglöst 120/70 ZR17M/C (58W) Slanglöst

Bakdäck 180/55ZR17M/C (73W) Slanglöst 180/55ZR17M/C (73W) Slanglöst 180/55 ZR17M/C(73W) Slanglöst

Dimensioner
Totallängd 2 070 mm 2 070 mm 1.990 mm

Totalbredd 705 mm 705 mm 695 mm

Totalhöjd 1 160 mm 1 160 mm 1.150 mm

Sitthöjd 835 mm 835 mm 850 mm

Hjulbas 1 395 mm 1 395 mm 1.375 mm

Min. markfrigång 135 mm 135 mm 130 mm

Vikt (fulltankad) 188 kg 188 kg 185 kg

Bränsletanksvolym 13 L 13 L 17 L

Oljetanksvolym 3 L 3 L 3,4 L



 

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande, i enlighet med nationella bestämmelser och lagstiftning.

Specifikationer
R6 GYTR R3 R3 World GP 60th Anniversary

Motor
Motortyp 4 ventiler, 4-takts, EURO4, Vätskekylning, DOHC, Framåtvinklad 

parallel 4-cylindrig
4 ventiler, EURO5, 4-takts, 2-cylindrig, Vätskekylning, DOHC 4 ventiler, EURO5, 4-takts, 2-cylindrig, Vätskekylning, DOHC

Slagvolym 599 cc 321 cc 321 cc

Borrning och slag 67,0 x 42,5 mm 68,0 × 44,1 mm 68,0 × 44,1 mm

Kompression 13,1 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Max effekt 87,1 kW (118,4 hk) @ 14 500 rpm 30,9 kW (42,0 hk) @ 10 750 rpm 30,9 kW (42,0 hk) @ 10 750 rpm

Max vridmoment 61,7 Nm (6,3 kg-m) @ 10 500 rpm 29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9 000 rpm 29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9 000 rpm

Smörjningssystem Våtsump Våtsump Våtsump

Kopplingstyp Våt, Flerskivig Våt, Flerskivig Våt, Flerskivig

Tändsystem TCI Elstart Elstart

Startsystem Elstart TCI TCI

Transmissionssystem Konstant ingrepp, 6-växlad Konstant ingrepp, 6-växlad Konstant ingrepp, 6-växlad

Sluttransmission Kedja Kedja Kedja

Fuel consumption 6,6 L / 100 km n/a n/a

CO2 emission 154 g/km n/a n/a

Förgasare Bränsleinsprutning Bränsleinsprutning Bränsleinsprutning

Chassi
Ram Diamant Diamant Diamant

Castervinkel 24º 25° 00’ 25° 00’

Försprång 97 mm 95 mm 95 mm

Fjädringssystem fram Teleskopgaffel, Ø43 mm Teleskopgaffel Teleskopgaffel

Fjädringssystem bak (länkupphängning), Svingarm Svingarm Svingarm

Fjädringsväg fram 120 mm 130 mm 130 mm

Fjädringsväg bak 120 mm 125 mm 125 mm

Frambroms Hydraulic dual discs, Ø320 mm Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 298 mm Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 298 mm

Bakbroms Hydraulic single disc, Ø220 mm Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 220 mm Enkel hydraulisk skivbroms, Ø 220 mm

Framdäck 120/70 ZR17M/C (58W) Slanglöst 110/70 R17M/C 54H Slanglöst 110/70 R17M/C 54H Slanglöst

Bakdäck 180/55 ZR17M/C(73W) Slanglöst 140/70 R17M/C 66H Slanglöst 140/70 R17M/C 66H Slanglöst

Dimensioner
Totallängd 2 040 mm 2 090 mm 2 090 mm

Totalbredd 695 mm 730 mm 730 mm

Totalhöjd 1 150 mm 1 140 mm 1 140 mm

Sitthöjd 850 mm 780 mm 780 mm

Hjulbas 1 375 mm 1 380 mm 1 380 mm

Min. markfrigång 130 mm 160 mm 160 mm

Vikt (fulltankad) 190 kg 169 kg 169 kg

Bränsletanksvolym 17 L 14 L 14 L

Oljetanksvolym 3,4 L 2,5 L 2,5 L



 

R125 R125 World GP 60th Anniversary

Motor
Motortyp 4 ventiler, EURO5, 4-takts, Vätskekylning, SOHC 4 ventiler, EURO5, 4-takts, Vätskekylning, SOHC

Slagvolym 124,7 cc 124,7 cc

Borrning och slag 52,0 mm x 58,6 mm 52,0 mm x 58,6 mm

Kompression 11,2 : 1 11,2 : 1

Max effekt 11,0kW (15,0 hk) @ 10 000 rpm 11,0kW (15,0 hk) @ 10 000 rpm

Max vridmoment 11,5Nm (1,16 kg-m) @ 8 000 rpm 11,5Nm (1,16 kg-m) @ 8 000 rpm

Smörjningssystem Våtsump Våtsump

Kopplingstyp Våt, flerskivig, spiralfjäder Våt, flerskivig, spiralfjäder

Tändsystem TCI (digital) TCI (digital)

Startsystem Elstart Elstart

Transmissionssystem Konstant ingrepp, 6-växlad Konstant ingrepp, 6-växlad

Sluttransmission Kedja Kedja

Fuel consumption 2,1 L/100km 2,1 L/100km

CO2 emission 47 g/km 47 g/km

Förgasare Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning

Chassi
Ram Stål Deltabox Stål Deltabox

Castervinkel 25º 25º

Försprång 89mm 89mm

Fjädringssystem fram Upp-och-nervänd framgaffel, Ø41mm Upp-och-nervänd framgaffel, Ø41mm

Fjädringssystem bak (Länkupphängning), Svingarm (Länkupphängning), Svingarm

Fjädringsväg fram 130 mm 130 mm

Fjädringsväg bak 114 mm 114 mm

Frambroms Hydraulisk enkel bromsskiva, Ø292 mm Hydraulisk enkel bromsskiva, Ø292 mm

Bakbroms Hydraulisk enkel bromsskiva, Ø220 mm Hydraulisk enkel bromsskiva, Ø220 mm

Framdäck 100/80-17 M/C 100/80-17 M/C

Bakdäck 140/70-17 M/C 140/70-17 M/C

Dimensioner
Totallängd 1 955 mm 1 955 mm

Totalbredd 680 mm 680 mm

Totalhöjd 1 065 mm 1 065 mm

Sitthöjd 825 mm 825 mm

Hjulbas 1 355 mm 1 355 mm

Min. markfrigång 155 mm 155 mm

Vikt (fulltankad) 144 kg 144 kg

Bränsletanksvolym 11,5 L 11,5 L

Oljetanksvolym 1.15 L 1,15 L



 

Yamaha Racing Experience

Yamaha Racing Experience (YRE) är den 
mest exklusiva Yamaha-händelsen. Här får 
du chansen att träffa några av Yamahas 
officiella förare och legendariska Yamaha 
Racing-gäster på några av Europas mest 
berömda racingbanor, där delar de med sig av 
professionella råd och naturligtvis upplever 
R1M på banan tillsammans med dig.

Det fullständiga programmet är ett unikt 
evenemang inom Yamaha Racing och kommer 
att inkludera chansen till guidning inom 
olika ämnen, bland annat däck, fjädring och 
elektronik. Du får den djupa kunskap du 
behöver för att utforska hela potentialen hos 
din motorcykel.

Fullständig information och de senaste 
uppdateringarnauppdateringarna hittas på: 
https://yre.yamaha-motor.eu





 



Yamaha bLU cRU 
– Stöd för den nya 
racinggenerationen

Tack vare en rik tävlingshistoria som går ända 
tillbaka till dess grundande är racing kärnan 
i allt som Yamaha gör. Och företaget är alltid 
ute efter att hjälpa och uppmuntra nästa 
generation av tävlingsförare som går genom 
Yamaha bLU cRU-programmet.

Att nå toppen kräver enormt mycket arbete, 
skicklighet, mod, tid och engagemang – och 
bara de allra bästa förarna klarar det. Den 
unge racingförarens dröm är att bli näste 
MotoGP-mästare. Men då krävs det mycket 
mer än att bara vara den snabbaste föraren 
på banan – du måste vara skicklig inom 
varje aspekt av sporten för att bygga en 
framgångsrik karriär.

Därför har Yamaha skapat bLU cRU-
programmet. Yamaha bLU cRU drivs av 
erfarna medarbetare som har tillbringat 
livet i tävlingssammanhang, och identifierar 
och bistår morgondagens stjärnor med en 
professionell miljö som uppmuntrar, vårdar 
och utvecklar dem genom att erbjuda 
vägledning vid viktiga karriärsteg. Om du 
tror att du har vad som krävs kan du besöka 
www.yamaha-racing.com och se hur Yamaha 
bLU cRU-programmet kan förkorta vägen till 
pallen!



 



Yamahas officiella 
körskolor

Även de mest erfarna förarna kan alltid lära 
sig något nytt och bli bättre, och oavsett om 
du har kört en Yamaha supersportmotorcykel 
i åratal eller om du nyss blivit en del av 
R-världen är det definitivt värt att överväga 
att boka en plats på en av Yamahas officiella 
körskolor.

Varje Yamaha R-seriemotorcykel har 
byggts med hjälp av avancerad motor- och 
chassiteknik som inspirerats av fabrikens M1-
tävlingsmaskiner, och det finns inget bättre 
ställe att utforska din körpotential än på 
banan med hjälp av en R-seriemotorcykel – din 
egen eller en hyrd maskin. 
Yamahas officiella körskolor har noga valts 
ut av Yamaha bland ett antal yrkeskörskolor 
i hela Europa. Var och en av dem drivs 
av erfarna racinghandledare på några av 
kontinentens mest ikoniska banor – och 
erbjuder en fantastisk körupplevelse.

Oavsett din skicklighets- och körnivå 
kommer du att kunna lära dig och utveckla 
nya färdigheter och tekniker med teamet 
av instruktörer.  Och i slutet av lektionen 
kommer du utan tvekan att vara en bättre 
förare än när du kom!

Läs mer på: www.yamaha-motor.eu/riding-
schools



Get it on

 

MyRide: Tar körningen till 
en helt ny nivå!

MyRide-appen är utvecklad helt och hållet 
av Yamaha och är tillgänglig kostnadsfritt 
för både iOS och Android. Med appen kan 
alla förare få en mer givande körupplevelse, 
oavsett vilket märke det är på deras 
motorcykel eller skoter.

Med Yamahas MyRide-app kan förare i realtid 
registrera och analysera sina köregenskaper, 
som lutningsvinkel, acceleration, stighastighet 
vid körning uppför och bromskraft, vilket gör 
varje resa ännu mer givande. 

Dessutom kan varje åktur delas med andra 
användare av MyRide eller på sociala medier, 
och rutten kan även exporteras till en fil i GPX-
format. 
På så sätt kan motorcyklister hitta nya rutter 
och äventyr att utforska samt få kontakt med 
motorcykelentusiaster över hela världen. 



Get it on

 

Bygg din drömkollektion 
med den kostnadsfria 
MyGarage-appen

MyGarage-appen är det bästa sättet att bygga 
sin personliga Yamaha-motorcykel - och den är 
helt gratis och finns för både iOS och Android! 
Ladda ned appen och börja skapa din egen 
personanpassade Yamaha.

Med MyGarage kan du lägga till och ta 
bort ett stort antal originaltillbehör och se 
motorcykeln ur olika vinklar.

När du har skapat dina drömmotorcyklar kan 
du spara dem och dela dem med kompisar. 
När du till slut har bestämt dig för den version 
som är rätt för dig skickar du den bara till din 
Yamahaåterförsäljare, som ser till att den blir 
verklighet. 



 

Vad Yamaha erbjuder dig

YOU är ett komplett utbud av premiumtjänster 
som gör varje aspekt av att köpa och äga en 
Yamaha ännu enklare. Vi vill vara säkra på att 
du alltid får en trevlig upplevelse närhelst du 
träffar på en Yamaha-produkt.

YOU-tjänsterna gör köpet av Yamaha-
produkter ännu enklare och alla Yamaha-ägare 
slipper dessutom att oroa sig i onödan.

Om du tar en närmare titt på YOU-tjänsterna 
ser du att det inte bara handlar om att köpa en 
Yamaha. Det är början på en lång och varaktig 
relation.



  

Yamahas motorförsäkring

Yamahas motorförsäkring är särskilt utformat för 
Yamahaägare och förenklar processen med att skydda 
ditt Yamahafordon.

Försäkringen täcker alla aspekter av att äga en 
Yamaha och ger dig en hög skyddsnivå till ett 
konkurrenskraftigt pris, vilket i sin tur ger dig lugn och 
ro för en mer njutbar och bekymmersfri körning.

Med Yamahas motorförsäkring kan du dra nytta av ett 
exklusivt system och en förstklassig service från vårt 
engagerade team. *

Yamaha Motor Factory Warranty

När du köper en ny Yamaha kan du vara säker på att 
förstklassig kvalitet och klassledande tillförlitlighet är 
standard. Du kommer också att kunna dra nytta av den 
nya garantin Yamaha Motor Factory Warranty som täcker 
alla delar och arbetskostnader om din Yamaha mot 
förmodan skulle behöva oförutsedda reparationer. *

Yamahas förlängda motorgaranti

Vi vill vara helt säkra på att du får ut det mesta av din 
nya Yamaha, så när du köper en ny Yamaha kan du även 
få en förlängd motorgaranti. Allt för att ska slippa oroa 
dig. Det förlängda garantiskyddet gäller i upp till 36 
månader! *

Yamaha Motor Finance

Yamaha erbjuder även ett antal finansiella tjänster för 
att göra det ännu lättare att äga en Yamaha. Yamaha 
Motor Finance kan skräddarsys för att passa din livsstil 
och ger total flexibilitet. *

* Villkor gäller. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.



 

Var smart. Keep it Genuine.

Vi rekommenderar att du alltid använder 
Yamaha originaldelar så att din Yamaha 
ger optimala prestanda även på lång sikt. 
Våra högkvalitativa reservdelar uppfyller 
dokumenterade säkerhetsnormer, passar 
perfekt och är slitstarka – så att du kan känna 
dig trygg.

Genom att låta en auktoriserad 
Yamahaåterförsäljare ta hand om service kan 
du vara säker på att allt underhåll utförs av 
välutbildade Yamahatekniker som använder 
originalreservdelar och Yamalubeprodukter.

Våra tekniker utbildas regelbundet vid 
Yamaha Technical Academy, vilket ger 
dem den expertkunskap och gedigna 
erfarenhet som krävs för att hålla din 
Yamahaprodukt i nyskick. Kontakta din 
lokala Yamahaåterförsäljare eller besök vår 
webbplats om du vill ha mer information.



  

En flytande 
motorkomponent

Vi här på Yamaha uppskattar att våra 
produkter gör våra kunder unikt stolta. 
Som tack för deras varumärkeslojalitet har 
vi utvecklat Yamalubesortimentet med 
smörjmedel och underhållsprodukter.

Våra ingenjörer betraktar olja som en flytande 
motordel som är en av motorns viktigaste 
komponenter. Yamalube gör verkligen 
skillnad.

Genom att alltid använda Yamalube kan du 
vara säker på att motorn presterar på topp 
och är så hållbar och tillförlitlig du väntar 
dig av Yamaha. Vi tillverkar även en rad 
skötselprodukter som håller din ögonsten i 
toppskick. Din lokala Yamahaåterförsäljare 
kan ge råd om de bästa Yamalubeprodukterna 
för din Yamaha. Kika också på vår webbplats.
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa hänsyn till dina 
medtrafikanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som kör under kontrollerade former. 

Specifikationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här kan komma att ändras utan föregående meddelande 
och de kan variera till följd av ändrade behov och förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.

Följ oss på:

Återförsäljare


