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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
No part may be reproduced without prior permission of the publisher. 
Whilst every care is taken, products and their availability, prices and 
details are subject to change and Yamaha Motor Europe N.V., and/
or the publisher can take no responsibility for omissions, or errors. 
Depicted products are available while stock lasts. 

ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ 
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
© YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Η άδεια για τη χρήση οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται σε 
αυτό το περιοδικό θα πρέπει να λαμβάνεται από τη <Yamaha 
Motor Europe N.V.>. Ωστόσο, το περιοδικό Yamaha & You - The 
Lifestyle and Service Magazine θέλει να κάνει αισθητή την 
παρουσία του, γι’ αυτό μην διστάσετε να το μοιραστείτε με 
άλλους σύμφωνα με την επιθυμία σας.

Yamaha Motor Europe N.V.
Koolhovenlaan 101
P.O. Box 75033
1117 ZN Schiphol
The Netherlands
www.yamaha-motor.eu

Φοράτε πάντοτε κράνος και προστατευτικό ρουχισμό κατά την 
οδήγηση οποιουδήποτε τύπου οχήματος. Η Yamaha συνιστά να 
οδηγείτε προσεκτικά σεβόμενοι τους άλλους οδηγούς και το 
περιβάλλον. Όλες οι πληροφορίες στο περιοδικό παρέχονται 
ως γενικές οδηγίες. Οι προδιαγραφές, οι τιμές ή/και η 
εμφάνιση των προϊόντων Yamaha και των προϊόντων τρίτων 
κατασκευαστών ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, τα οποία απεικονίζονται 
στο περιοδικό σχεδιάζονται και παράγονται αποκλειστικά 
από τρίτα μέρη. Η Yamaha δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
των εμφανιζόμενων προϊόντων στις τοπικές αγορές. Η σειρά 
προϊόντων ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε ορισμένες 
χώρες και η Yamaha έχει το δικαίωμα να διακόψει την 
κυκλοφορία προϊόντων χωρίς προειδοποίηση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι τιμές των προϊόντων Yamaha ενδέχεται 
να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις συνθήκες 
της τοπικής αγοράς. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν 
δημιουργούν κανένα δικαίωμα. Τα μεγέθη των εμφανιζόμενων 
ειδών ένδυσης είναι ενδεικτικά - προτείνουμε να επισκεφθείτε 
τον αντιπρόσωπο Yamaha της περιοχής σας για να βρείτε τα 
νούμερα που σας ταιριάζουν καλύτερα. Για περισσότερες 
πληροφορίες και διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της Yamaha στην περιοχή σας.

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

ΣΥΝ∆ΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ YAMAHA 

www.facebook.com/YamahaMotorGreece/
www.twitter.com/yamahamotoreu/
www.youtube.com/yamahamotoreurope/ 
www.instagram.com/yamahamotorgreece/
www.pinterest.com/yamahamotoreu/

www.yamaha-motor.eu

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ YAMAHA 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΚΑΙ ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ YAMAHA

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
DEALER LOCATOR
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ YAMAHA
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ΚΑΛΏΣ ΟΡΊΣΑΤΕ 
στο Yamaha & YOU 2020

Το δικό σας περιοδικό για τη Yamaha έχει εξελιχθεί. Το περιοδικό Insider έχει 
μετατραπεί στο περιοδικό “Yamaha & YOU”, για να σας προσφέρει την ιδανική 
εμπειρία lifestyle της Yamaha σε συνδυασμό με την αφοσιωμένη στον πελάτη σειρά 
“YOU Services”, σε ολοκαίνουργιες ψηφιακές και ηλεκτρονικές μορφές.  Μπορείτε 
να έχετε πρόσβαση στο “Yamaha & YOU” από οπουδήποτε, προκειμένου να είστε 
ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες ενέργειες και εξελίξεις που θα κάνουν την 
καρδιά σας να ανεβάζει στροφές!

Κλείσαμε το 2019 με σιγουριά και με πλούσιες επιτυχίες. Στον αγωνιστικό 
κόσμο, οι αθλητές της Yamaha Racing σημείωσαν νίκες σε όλο τον κόσμο, ενώ η 
πολυαναμενόμενη Ténéré 700 ανέβασε τον πήχη στις διαδρομές περιπέτειας και το 
Tricity 300 αλλάζει τη μορφή οδήγησης της μοτοσυκλέτας στην πόλη. 

Με υπερηφάνεια μπήκαμε στο 2020 με έναν εορτασμό, με τον οποίο 
σηματοδοτούμε τα 65 χρόνια της Yamaha Motor Company και ένα πολύ θετικό 
ξεκίνημα της σεζόν.

Ωστόσο, η αρχή του έτους βρήκε τον κόσμο να αντιμετωπίζει την πρωτοφανή 
πανδημία του COVID-19, επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτήν, όπως 
και τόσοι πολλοί από εσάς. Ως Yamaha, ανταποκριθήκαμε με πολλούς τρόπους για 
να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη και να 
διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζομένων, των Επίημων Συνεργατών και των 
πελατών μας. Καθώς συνεχίζουν να αίρονται τα περιοριστικά μέτρα, ανυπομονούμε 
να κάνουμε πραγματικότητα το concept #RevYourHeartAgain και να ακούσουμε όλες 
τις ανάγκες των πελατών μας.

Σε αυτήν τη νέα έκδοση του “Yamaha & YOU”, σας πηγαίνουμε 65 χρόνια πίσω στο 
παρελθόν, στο 1955, όταν το πρώτο YA-1 παρήχθη από τη σειρά παραγωγής. Έκτοτε, 
η Yamaha βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας των μοτοσυκλετών και 
έχει φθάσει σε νέα επίπεδα τεχνολογίας και εμπειρίας για τον αναβάτη. Το άνοιγμα 
του Yamaha Motor Europe Collection Hall το 2019 συμπεριέλαβε έξι δεκαετίες 
ιστορίας της Yamaha κάτω από μία στέγη και αποτέλεσε ένα αφιέρωμα στις 
καλύτερες μοτοσυκλέτες που έχει κατασκευάσει η Iwata. 

Θα μάθουμε ορισμένες από τις πιο εμπνευσμένες ιστορίες και εξελίξεις από τον 
κόσμο της Yamaha, θα γνωρίσουμε από κοντά τα πιο πρόσφατα προϊόντα και θα 
δούμε τι άλλο μας περιμένει τη φετινή χρονιά. Ελάτε μαζί μας για να ανακαλύψουμε 
τι βρίσκεται κάτω από την πρωτοποριακή 2020 YZF-R1, να ακούσουμε τι έχει να πει 
ο πρωτοεμφανιζόμενος - αποκάλυψη των MotoGP Fabio Quartararo, να βιώσουμε 
τα ταξίδια του οδοιπόρου Nick Sanders από τον γύρο του ανά τον κόσμο και να 
ανακαλύψουμε πώς η οδήγηση μοτοσυκλέτας κάνει την καρδιά του πρωταθλητή 
της Formula 1, Lewis Hamilton, να φτερουγίζει!

Θα εξετάσουμε επίσης μερικούς από τους πολλούς τομείς που τα προϊόντα της 
Yamaha είναι παγκοσμίως πρωτοπόρα, από τα τελευταία προϊόντα θαλάσσης 
έως τα οχήματα χιονιού που χρησιμοποιούνται σε ακραίες ορεινές συνθήκες. 
Περιηγηθείτε στη συλλογή ενδυμάτων της Yamaha και, τέλος, αν είστε gamer, 
διαβάστε μερικές δυνατές συμβουλές από τον Lorenzo Daretti, τον επίσημο 
αναβάτη e-sports στο Monster Energy Yamaha MotoGP.

Ας απολαύσουμε μαζί αυτό το ταξίδι της Yamaha.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Eric de Seynes
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Yamaha Motor Europe
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΤΟΥ COVID-19, Η YAMAHA ΑΝΕΛΑΒΕ 

ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΊ ΣΗΜΑΝΤΊΚΕΣ ΔΡΑΣΕΊΣ ΓΊΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΊ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΊΣΗΜΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΊ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ. Η 

ΤΑΧΕΊΑ ΑΝΤΊΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΊΩΝ ΚΥΡΊΩΝ ΣΤΑΔΊΩΝ 

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ  ΚΑΊ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΒΕΛΤΊΩΜΕΝΗΣ ΊΑΤΡΊΚΗΣ ΠΕΡΊΘΑΛΨΗΣ.

 #YAMAHA4YOU – 
 ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΌΝ 
 COVID-19 

06     YAMAHA & YOU
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 #YAMAHA4YOU – 
 ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΌΝ 
 COVID-19 

ΠΡΏΤΟΒΟΎΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΏΝ 
ΜΕΤΡΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ ΤΟΎ COVID-19
Στις αρχές του Μαΐου, ο στόλος των NIKEΝ της Yamaha Motor Europe επρόκειτο να ξεκινούσε την υποστήριξη 
του ποδηλατικού γύρου της Ιταλίας, προτού η εν εξελίξει πανδημία του COVID-19 συντελέσει στην αναβολή 
του αγώνα, καθώς εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, ο στόλος των NIKEΝ 
τέθηκε στην υπηρεσία ενός σπουδαιότερου σκοπού. Σε στενή συνεργασία με τη RCS Sports, η Yamaha φρόντισε 
να παράσχει τον στόλο οχημάτων NIKEΝ που προοριζόταν για το Γύρο της Ιταλίας, στο ιατρικό προσωπικό του 
Ερυθρού Σταυρού και άλλους μεγάλης σπουδαιότητας εργαζομένους στην Ιταλία, για να συμβάλλει στη μάχη 
κατά του COVID-19. Το επαναστατικό τρίκυκλο είναι το ιδανικό μέσο μεταφοράς για αυτούς τους σπουδαίους 
εθελοντές. Ελαχιστοποιεί την προσωπική επαφή και τον κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19, ενώ παράλληλα 
εξασφαλίζει ταχύτερες μετακινήσεις μεταξύ των ιατρικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αστικές 
περιοχές. Ο Ερυθρός Σταυρός θα χρησιμοποιήσει τα NIKEN στις επιχειρησιακές περιοχές που χρειάζονται 
την περισσότερη υποστήριξη, ενώ οι εργαζόμενοι του χώρου της υγείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
μοτοσυκλέτες για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και για κατ’ οίκον παραδόσεις. Καθώς η χώρα ξεκινά τη 
διαδικασία χαλάρωσης του αποκλεισμού και την επιστροφή στην κανονική καθημερινότητα, , ο στόλος των 
NIKEΝ θα είναι ένα βασικό εργαλείο της προσπάθειας του Ερυθρού Σταυρού να περιορίσει τον ιό.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ YAMAHA 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΎΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΎΣ ΣΤΗΝ ΕΎΡΏΠΗ
Τα εργοστάσια της Yamaha στην Ευρώπη έκλεισαν στα μέσα Μαρτίου για να προστατεύσουν 
τους εργαζόμενούς τους από τον ιό COVID-19. Καθώς τα μέτρα για τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια συνέχισαν να έχουν θετικό αντίκτυπο και να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών, 
η Yamaha Motor Europe ήταν στην ευχάριστη θέση να επιτρέψει στο προσωπικό να επανέλθει 
στην εργασία από τα τέλη Απριλίου. Με την εφαρμογή νέων μέτρων για την υγεία και την 
υγιεινή, οι εγκαταστάσεις συναρμολόγησης της MBK Industrie στο Saint Quentin της Γαλλίας 
και το εργοστάσιο κινητήρων Motori Minarelli στην Calderara di Reno της Ιταλίας, άνοιξαν ξανά 
στις αρχές Μαΐου. Παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή φροντίδα και προστασία στο προσωπικό της, 
η Yamaha είναι σε θέση να συνεχίσει την παραγωγή μοτοσυκλετών και scooter προκειμένου  να 
συμβάλλει ξανά στις δυνατότητες μετακίνησης στην Ευρώπη.

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΣΎΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ YAMAHA ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΎΡΏΠΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΎΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΏΝ 
ΧΏΡΏΝ ΚΑΙ ΣΎΝΕΡΓΕΙΏΝ
Σε συμφωνία με τις απαιτήσεις προστασίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά του COVID-19, οι 
Επίσημοι Συνεργάτες της Yamaha σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν παρουσιάσει ορισμένες σημαντικές 
διατάξεις για να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία του προσωπικού και των 
πελατών. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα διάφανα προστατευτικά καλύμματα προσώπου στις θέσεις 
εργασίας και τους εκθεσιακούς χώρους μοτοσυκλετών, η διανομή αντισηπτικού τζελ χεριών και 
οι σταθμοί απολύμανσης για τον καθαρισμό των επιφανειών. Όλοι οι Επίσημοι Συνεργάτες έχουν 
προμηθευτεί με υλικά για την προστασία και την ασφάλεια από τη Yamaha, ώστε να μπορούν να 
λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις εκθέσεις τους. Η Yamaha, σε συνεργασία με 
τα τμήματα εγκαταστάσεων και ανθρώπινου δυναμικού, πραγματοποίησε αντίστοιχες ενέργειες για να 
προετοιμάσει τους χώρους γραφείων της προκειμένου να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι.

Μιλώντας για τον νέο υποστηρικτικό ρόλο των NIKEΝ, ο Paolo Pavesio, ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ 
και των Αγωνιστικών ∆ραστηριοτήτων της Yamaha Motor Europe δήλωσε, “Η κινητικότητα θα 
είναι καίριας σημασίας καθώς οι χώρες περνούν από τα μέτρα αποκλεισμού στην κανονικότητα, 
ειδικά για ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός, οι οποίες συνεχίζουν να 
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των ιατρικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη”. 
Και πρόσθεσε: “Ο στόλος των NIKEΝ με τον οποίο η Yamaha κατά κανόνα παρέχει υποστήριξη σε 
ποδηλατικές εκδηλώσεις στην Ευρώπη είναι η ιδανική λύση μετακίνησης για τον Ερυθρό Σταυρό, 
παρέχοντας μια μορφή μεταφοράς που θα επιτρέψει στο προσωπικό να παρέχει ιατρική υποστήριξη, 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα την επαφή κατά τη διάρκεια αυτών των σημαντικών μετακινήσεων”. 
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YAMALUBE®  
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ 
YAMAHA ΣΑΣ

Η Yamaha σας φιλοξενεί έναν προσεκτικά σχεδιασμένο 
κινητήρα, κατασκευασμένο για να λειτουργεί άψογα στις 
υψηλές επιδόσεις. Για να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη 
απόδοση και αξιοπιστία της Yamaha σας, συνιστούμε 
να χρησιμοποιείτε πάντα Yamalube®, μια σειρά από 
απαραίτητα λάδια, λιπαντικά και προϊόντα φροντίδας και 
συντήρησης, που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους 
μηχανικούς της Yamaha ειδικά για τα οχήματα με κινητήρες 
Yamaha, ώστε να εξασφαλίζουν πάντα τις υψηλότερες 
δυνατές επιδόσεις.

Χρησιμοποιώντας Yamalube® αποφεύγετε την άσκοπη φθορά 
του κινητήρα, η οποία θα επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις 
και τη διάρκεια ζωής της Yamaha σας. Οι μάρκες λαδιού του 
εμπορίου από τρίτους κατασκευαστές δεν εγγυώνται τις 
βέλτιστες επιδόσεις για τον κινητήρα της Yamaha σας ή την 
επιπλέον προστασία που του αξίζει. Φροντίστε την Yamaha σας 
και επιμείνετε σε κάθε περίπτωση στη χρήση Yamalube® για να 
εξασφαλίσετε τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις και αξιοπιστία για 
την Yamaha σας.
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YAMALUBE®  
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ 
YAMAHA ΣΑΣ

YAMALUBE® ΟΦΕΛΗ
Ταχύτερες αλλαγές 
ταχυτήτων, 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
του κινητήρα:
Η υψηλή αντοχή του φιλμ των λαδιών 
Yamalube® προστατεύει τον κινητήρα 
και το κιβώτιο ταχυτήτων της Yamaha 
σας, προσφέροντας ταχύτερες αλλαγές 
ταχυτήτων και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Λίπανση και ψύξη:
Το λάδι Yamalube® ελαχιστοποιεί τις 
τριβές και προσφέρει υψηλές επιδόσεις 
και προστασία από τη φθορά των 
ελατηρίων εμβόλων. Η ικανότητα ψύξης 
των λαδιών Yamalube® συμβάλλει επίσης 
στη διατήρηση του κινητήρα στην ιδανική 
θερμοκρασία λειτουργίας.

Στεγανοποίηση:  
Το λάδι Yamalube® σχηματίζει μια 
μεμβράνη μεταξύ των ελατηρίων εμβόλων 
και των τοιχωμάτων των κυλίνδρων, 
εμποδίζοντας τις απώλειες πίεσης 
και διατηρώντας έναν σταθερό λόγο 
συμπίεσης για καλύτερη απόδοση του 
κινητήρα.

Καθαρός κινητήρας:
Ρινίσματα και άλλα σωματίδια μπορούν 
να συσσωρεύονται μέσα στον κινητήρα 
και να επηρεάσουν τις επιδόσεις. Το λάδι 
Yamalube® τα διαλύει σε μικρά σωματίδια 
και τα απομακρύνει για την ομαλή 
λειτουργία του κινητήρα.

Αντιδιαβρωτικά και 
αντιαφριστικά:
Τα αντιδιαβρωτικά και τα αντιαφριστικά 
χαρακτηριστικά των Yamalube® 
εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία του 
εσωτερικού του κινητήρα σε υψηλές 
στροφές χωρίς απώλεια της απόδοσης 
του λαδιού.

Τα προϊόντα Yamalube® 
πληρούν τα πρότυπα JASO MA 
Τα λάδια που είναι πιστοποιημένα ως 
MA & MA2 από την JASO (Japanese 
Automotive Standards Organization) 
εμποδίζουν την ολίσθηση του συμπλέκτη, 
δεν αφήνουν αποθέσεις τέφρας και 
πληρούν τα πρότυπα αντιδιαβρωτικής 
προστασίας και φθοράς.
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Η YAMAHA MOTOR 
COMPANY ΙΔΡΎΘΗΚΕ ΤΗΝ 
1Η ΙΟΎΛΙΟΎ ΤΟΎ 1955, 
ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΎΜΙΑΣ 
ΤΟΎ GENICHI KAWAKAMI, 
ΤΟΎ ΠΡΩΤΟΎ ΠΡΟΕΔΡΟΎ 
ΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΎΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΜΟΤΟΣΎΚΛΕΤΩΝ. 
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗ 
ΖΩΗ ΤΗΣ ΩΣ NIPPON 
GAKKI COMPANY ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΜΟΎΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΤΟΎ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΎ, 
ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΟΠΩΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΎΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΎ 
Ο KAWAKAMI ΔΙΕΚΡΙΝΕ 
ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΎΚΑΙΡΙΑ 
ΠΟΎ ΠΑΡΟΎΣΙΑΖΕ 
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ 
ΜΟΤΟΣΎΚΛΕΤΩΝ.

65 χρόνια 
 Yamaha

Από το ντεμπούτο της YA-1 το 1955, η Yamaha 
θεμελίωσε τις αρχές και τα προϊόντα της 
γύρω από την Ιαπωνική λέξη “Kando”. Το Kando 
εκφράζει το αίσθημα της βαθιάς ικανοποίησης 
και του ενθουσιασμού που βιώνει κάποιος όταν 
βρίσκεται μπροστά σε κάτι εξαίρετης σημασίας, 
ποιότητας και απόδοσης. Αποτελεί βασικό 
κίνητρο προκειμένου η Yamaha να προκαλεί 
ενθουσιασμό με την παραγωγή εξαιρετικών 
προϊόντων. Στα 65 χρόνια της, η Yamaha 
καταγράφει μία απίστευτη ιστορία δυναμικής 
καινοτομίας και ανάπτυξης. 

Θέτοντας τα θεμέλια
Η πρώτη YA-1 παράχθηκε τον Φεβρουάριο του 
1955 και αποτέλεσε την αιτία που η φήμη της 
Yamaha εδραιώθηκε στον κόσμο. Γνωστή ως 
Aka-tombo (που σημαίνει “λιβελούλα”), λόγω 
του λεπτού σχήματος, του καστανοκόκκινου 
χρώματος και της νευρικής επιτάχυνσής της, 
η YA-1 συνδύασε την εξαιρετική αξιοπιστία, 
την ευκολία οδήγησης και τις δυναμικές 
επιδόσεις που θα καθόριζαν ολόκληρες γενιές   
μοτοσυκλετών Yamaha. 
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Το τέλος της δεκαετίας σηματοδότησε επίσης την είσοδο της Yamaha στην 
κατηγορία των sport μοτοσυκλετών με την παρουσίαση της πρώτης Ιαπωνικής 
sport μοτοσυκλέτας, της YDS1 το 1959. Η μοτοσυκλέτα έγινε αμέσως επιτυχία 
και άνοιξε το δρόμο για μια πλειάδα sport μοτοσυκλετών της Yamaha. Αυτή η 
λαμπρή γενιά κορυφώθηκε με τη γέννηση ενός θρύλου, της πρώτης R1 το 1998, 
της μοτοσυκλέτας που επαναπροσδιόρισε τις καθιερωμένες αντιλήψεις για τη 
φιλοσοφία και το σχεδιασμό μιας μοτοσυκλέτας. Με τεράστια επιτυχία εντός και 
εκτός πίστας, η R1 έθεσε νέα δεδομένα για τις sport μοτοσυκλέτες και ανέδειξε 
τη Yamaha ως τον κυρίαρχο στον κλάδου με την έλευση του 21ου αιώνα. 
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Το νικητήριο πνεύμα
Ως νεοεισερχόμενη στον κλάδο της μοτοσυκλέτας, η 
Yamaha έπρεπε να αποδείξει ότι ήταν ανταγωνιστικός 
κατασκευαστής. Για να αντιμετωπίζεται με 
σοβαρότητα από τα ΜΜΕ, από τους πελάτες και από 
τους ανταγωνιστές της, η Yamaha έβαλε τα δυνατά 
της για να προετοιμάσει τη νέα YA-1 προκειμένου να 
νικήσει στην τρίτη διοργάνωση της ανάβασης του 
όρους Φούτζι. Η ημέρα διεξαγωγής του αγώνα ήταν 
μόλις μια εβδομάδα μετά την ίδρυση της Yamaha και ο 
αναβάτης Teruo Okada κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα 
και με άνεση, ακολουθούμενος από έξι ακόμα αναβάτες 
με YA-1 που τερμάτισαν ανάμεσα στις δέκα πρώτες 
θέσεις.

Ακολούθησε ένας καταιγισμός αγωνιστικών νικών για 
τη Yamaha, όπως η νίκη στον πρώτο και τον δεύτερο 
Asama Highland Race, που έβαλε τις βάσεις για το 
εντυπωσιακό αγωνιστικό παλμαρέ της Yamaha, το 
οποίο περιλαμβάνει 39 Παγκόσμιους Τίτλους μέχρι το 

2020. Η δεκαετία του 1960 έφερε κι άλλες επιτυχίες 
στους αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των νικών στα 
Ιαπωνικά Πρωταθλήματα πίστας και motocross. Η 
πρώτη νίκη στα 250 κ.εκ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
GP ανέδειξε τη Yamaha ως σοβαρό ανταγωνιστή σε 
διεθνές επίπεδο και άνοιξε το δρόμο για τις θρυλικές 
νίκες που θα επιτυγχάνονταν στο μέλλον.

Η δεκαετία του 1970 ήταν απίστευτη για τη Yamaha 
σε αγωνιστικό επίπεδο. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1970, η Yamaha υποστήριξε νέα ταλέντα όπως ο 
Phil Read στην κατηγορία των 350 κ.εκ. και το 1973 
η εταιρεία επέστρεψε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Grand Prix στην κατηγορία των 500 κ.εκ. Ο Giacomo 
Agostini οδήγησε την TZ750 σε διαδοχικές νίκες σε 
Daytona 200 και Imola 200, καθώς και τον τίτλο του 
Αναβάτη για το 1975 με την YZR500. Τρία χρόνια 
αργότερα, στη σέλα ανέβηκε ο “Βασιλιάς” Kenny 
Roberts οδηγώντας τη Yamaha σε τρεις συνεχόμενους 
τίτλους στα 500 κ.εκ., μεταξύ 1978-1980.  Το 1979 

Praesent lectus dui, vestibulum aliquet 
eros ac, vehicula aliquet purus. Maecenas 
hendrerit, purus.

Σχεδόν επτά δεκαετίες, 
η Yamaha Motor παράγει Kando
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η Yamaha και ο Cyril Neveu κατάκτησαν τη νίκη στο πρώτο ράλι 
Παρίσι-Ντακάρ με την XT500, η οποία θα γινόταν ένα από τα 
δημοφιλέστερα μοντέλα στα ράλι και θα αποτελούσε τη βάση 
για την κορυφαία στην κατηγορία της σειρά Ténéré. Η Yamaha 
κατέκτησε την πρώτη της νίκη στο motocross το 1972, με τον 
Hakan Andersson να κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
αναβατών και κατασκευαστών motocross της Yamaha, το 1973.  

Οι τίτλοι και οι θρίαμβοι συνέχισαν να συσσωρεύονται στις 
δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ο Eddie Lawson κατέκτησε τρεις 
φορές τον τίτλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Grand Prix στα 
500 κ.εκ. εκπροσωπώντας τη Yamaha, ενώ ο Wayne Rainey έκανε 
το δικό του hat-trick τίτλων την περίοδο 1990-1992. Η πρώτη νίκη 
της Yamaha στον 8ωρο αγώνα της Suzuka, ήρθε το 1987 χάρη 
στους Kevin Magee και Martin Wimmer και την επόμενη χρονιά 
υπερασπίστηκε τον τίτλο της με την επιβλητική νίκη των Rainey 

και Magee. Στους αγώνες motocross, ακολούθησαν και άλλοι 
τίτλοι αναβατών και κατασκευαστών με αναβάτες όπως ο Jacky 
Vimond και ο John Van den Berk στην κατηγορία των 250 κ.εκ., ενώ 
ο Cyril Neveu υπερασπίστηκε τον τίτλο του στο Ντακάρ το 1980. 
Παρόλο που θα περνούσαν δέκα χρόνια μέχρι την επόμενη νίκη της 
Yamaha στο Ντακάρ, ο Stéphane Peterhansel κατέκτησε την τρίτη 
νίκη της εταιρείας το 1991, ακολουθώντας με πέντε απίστευτες 
νίκες μεταξύ 1992-1998. 

Το 1999 ιδρύθηκε η Yamaha Motor Racing για να κρατήσει ψηλά τη 
σημαία της εταιρείας στο κορυφαίο επίπεδο αγώνων, το MotoGP. 
Με θρυλικούς αναβάτες όπως ο Valentino Rossi και ο Jorge 
Lorenzo, η ομάδα κέρδισε τον πρώτο της από τους επτά συνολικά 
τίτλους αναβατών MotoGP από το 2004 έως σήμερα, και συνέχισε 
να αγωνίζεται στις κορυφαίες θέσεις της σειράς εκκίνησης

Επαναστατική
Με ακατάλυτη δύναμη για καινοτομία, η 
Yamaha στην ιστορία της έχει προωθήσει 
πολλές πρωτοποριακές τεχνολογίες. 
Παρουσίασε την πρώτη της τετράχρονη 
μοτοσυκλέτα, την XS-1 του 1970, και 
συνέχισε να διευρύνει τα όρια της δίχρονης 
και της τετράχρονης τεχνολογίας. Μία από 
τις πρώτες εταιρείες που κατασκεύασαν 
αποκλειστικές μοτοσυκλέτες για αγώνες 
αλλά και για εκτός δρόμου, η Yamaha, 
δημιούργησε την πρώτη πίσω ανάρτηση 
με μονό αμορτισέρ για μοτοσυκλέτες, τη 
θρυλική “Monoshock” το 1973. Η τεχνολογία 
υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη YZ250 
του 1974 και η μοτοσυκλέτα έμελλε να γίνει 
το μακροβιότερο μοντέλο της Yamaha. 

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, 
μοτοσυκλέτες όπως η FZ750, η πρώτη 
μοτοσυκλέτα του κόσμου με κυλινδροκεφαλή 
πέντε βαλβίδων ανά κύλινδρο και η VMAX, 
μια εμβληματική πρωτοποριακή cruiser, 
θα αποδείκνυαν τα πλεονεκτήματα και την 
ποικιλομορφία της σειράς μοτοσυκλετών της 
Yamaha. Μια επανάσταση έγινε ξανά  με το 
Tricity 125/155 όταν η Yamaha κυκλοφόρησε 
την τεχνολογία Leaning Multi-Wheeled, η οποία 
χρησιμοποιείται στην επαναστατική NIKEN 
και στο ολοκαίνουριο Tricity 300.

Πέραν των μοτοσυκλετών, η Yamaha είναι 
πρωτοπόρος και σε πολλές ακόμα κατηγορίες 
οχημάτων. Από τις σύγχρονες και κορυφαίες 
στην αγορά εξωλέμβιες μηχανές όπως η 
F425 XTO, καθώς και μέχρι scooter, όπως 
το κορυφαίο TMAX. Προΐόντα θαλάσσης, 
οχήματα χιονιού, ATV όπως το Kodiak 700 
EPS, που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές 
αγροτικές δραστηριότητες και side-by-side 
οχήματα που συνδυάζουν την αναψυχή με 
αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως το 
σκληροτράχηλο YXZ1000R.  Ο αντίκτυπός της 
στην τεχνολογία, στα οχήματα, στα σπορ και 
στον πολιτισμό είναι τόσο εντυπωσιακός. Για 
επτά σχεδόν δεκαετίες, η Yamaha διατηρεί τη 
φιλοσοφία Kando και συνεχίζει να κάνει τις 
καρδιές να χτυπούν ταχύτερα στο ξεκίνημα 
μιας νέας και συναρπαστικής δεκαετίας. 

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ 
ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΊΞΗ 
ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΗΣ YAMAHA 
ΚΑΊ ΤΗΝ ΑΠΊΣΤΕΥΤΗ ΊΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ, 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ  
‘ΣΧΕΤΊΚΑ ME ΕΜΑΣ΄ 

www.yamaha-motor.eu
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Η πρώτη: η YA-1 μπορεί σαφέστατα να 
θεωρηθεί η πρωτοπόρος, από την οποία 
ξεκίνησαν όλα. 
Με τις μοτοσυκλέτες να είναι ήδη το πιο προσιτό όχημα επιλογής σε όλο τον 
κόσμο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έγινε σύντομα 
αντιληπτό ότι μια τέτοια απλή και αξιόπιστη μοτοσυκλέτα θα μπορούσε να 
είναι πολύ χρήσιμη για τις μετακινήσεις στην Ιαπωνία. Η πρώτη μοτοσυκλέτα 
της Yamaha θα ήταν διαφορετική από τις μοτοσυκλέτες που είχαν ήδη 
κατασκευαστεί από τον αυξανόμενο αριθμό των Ιαπώνων κατασκευαστών. Αυτό 
ήταν αναμενόμενο, αν σκεφτεί κανείς το πρωτοποριακό πνεύμα της Yamaha 
που επικράτησε τα επόμενα 65 χρόνια. Έτσι, ενώ όλες οι μοτοσυκλέτες που 
κατασκευάζονταν τότε ήταν απρόσωπες, συγκρατημένες στην όψη και σε μαύρο 
χρώμα, η YA-1 κυκλοφόρησε σε ποικιλία χρωμάτων και είχε πραγματικό στυλ.
Φυσικά, όντας μια σχετικά απλή μοτοσυκλέτα, είχε κάποια σημεία σχεδίασης που 
θύμιζαν ποδήλατο, αλλά και πάλι ήταν πολλά παραπάνω από ένα απλό ποδήλατο 
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με κινητήρα. Ο μονός σωληνωτός σκελετός φιλοξενούσε 
τον μονοκύλινδρο αερόψυκτο δίχρονο κινητήρα των 
123 κ.εκ., ο οποίος παρήγαγε μόλις κάτι παραπάνω από 
πέντε ίππους στις 5000 σ.α.λ. Διέθετε κιβώτιο ταχυτήτων 
τεσσάρων σχέσεων με πρωτεύον σύστημα εκκίνησης 
(μια τεχνική πρωτοπορία), όπου το κύριο στρεφόμενο 
γρανάζι γύριζε από ενδιάμεσο γρανάζι και πινιόν τύπου 
μανιβέλας. Ο αναβάτης μπορούσε απλώς να τραβήξει 
το μοχλό του συμπλέκτη στο τιμόνι και, στη συνέχεια, 
να εκκινήσει τον κινητήρα με τη μανιβέλα, είτε η 
μοτοσυκλέτα είχε ταχύτητα είτε ήταν στη νεκρά. Αυτό θα 
ήταν η βάση για όλα τα μελλοντικά συστήματα εκκίνησης 
με μανιβέλα, μέχρι την επικράτηση της μίζας.

Την ανθεκτική κατασκευή της μοτοσυκλέτας συμπλήρωνε 
η ανάρτηση με ελικοειδή ελατήρια στο πίσω μέρος 
και τα μπροστινά πιρούνια. Μια πραγματική βασική 
ανάρτηση, καθώς εκείνη την εποχή πολλές μοτοσυκλέτες 
είχαν άκαμπτη πίσω απόληξη και ελάχιστα συστήματα 
ανάρτησης γενικά. Οι ζάντες των 19 ιντσών διέθεταν 
μηχανικά φρένα. Ο σχεδιασμός ήταν πρωτότυπος: 
ο μονός στρογγυλός προβολέας δεν ήταν κάτι το 
καινούργιο αλλά δεν ίσχυε το ίδιο και για το ρεζερβουάρ 
σε σχήμα δάκρυ – το οποίο έφερε και το λογότυπο με 
τα τρία διαπασών – και η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα 
δεν κυκλοφορούσε σε απλό μαύρο χρώμα, αλλά σε ένα 
λαμπρό “κόκκινο καστανιάς” με κρεμ πινελιές, που της 
έδωσαν το παρατσούκλι “Η κόκκινη λιβελούλα”.

Για την προώθηση του νέου προϊόντος της, η Yamaha 
την παρουσίασε στον τρίτο Αγώνα Ανάβασης του όρους 
Φούτζι το 1955, κερδίζοντας την κατηγορία των 125 
κ.εκ. και καταλαμβάνοντας τις τρεις κορυφαίες θέσεις 
στην κατηγορία της στον 1ο αγώνα Asama Highlands 
αργότερα την ίδια χρονιά. Η YA-1 αποδείχθηκε 
δημοφιλής, με 11.000 μονάδες να πωλούνται μεταξύ 
1955-1958. Ένας θρύλος είχε γεννηθεί.

Η YA-1 ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ 
ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
11.000 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ 1955 ΚΑΙ 1958.

ΕΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ ΞΥΠΝΑ 
Η YA-1 κέρδισε τον τρίτο Αγώνα Ανάβασης στο όρος 
Φούτζι το 1955. Η Yamaha είχε μόλις έξι εβδομάδες για 
να προετοιμάσει την μοτοσυκλέτα για τον αγώνα στις 10 
Ιουλίου. Ο αγώνας έδινε ιδιαίτερο βάρος στη συμμετοχή 
μοτοσυκλετών παραγωγής και το κέρδισε ο Teruo 
Okada με την YA-1 του, ενώ επίσης αναβάτες με την 
YA-1 τερμάτισαν στην 3η, 4η, 6η, 8η και 9η θέση.
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ 

ΕΠΙΤΎΧΙΕΣ ΤΗΣ 
YAMAHA  

ΣΎΓΚΕΝΤΡΏΝΟΝΤΑΙ

Με εμβληματικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες και μοτοσυκλέτες 

παραγωγής σχεδόν επτά δεκαετιών πίσω από τις πόρτες του, το 

Yamaha Motor Europe Collection Hall στην Ευρωπαΐκή έδρα του 

είναι ένας εορτασμός των πιο σημαντικών μοτοσυκλετών της μάρκας.

Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε στα τέλη του 2019 παρουσία αγωνιστικών θρύλων όπως οι Giacomo 
Agostini, Christian Sarron, Stéphane Peterhansel και Stefan Everts, προβάλλει μοτοσυκλέτες 
δρόμου και εκτός δρόμου που αντιπροσωπεύουν το αγωνιστικό παρελθόν της μάρκας και τις 
εξελίξεις της στην τεχνολογική ανάπτυξη κατά την εξηνταπενταετή ιστορία της. Διατηρώντας 
μερικά από τα πιο αγαπημένα μοντέλα της Yamaha, το YME Collection Hall διατηρεί τη μνήμη του 
τι «Revs the Heart» τόσο πολλών οπαδών. Η συγκέντρωση αυτών των διάσημων μοτοσυκλετών 
χρησιμεύει και ως έμπνευση για τους σχεδιαστές που εργάζονται για την επόμενη γενιά 
μοτοσυκλετών Yamaha, αξιοποιώντας το παρελθόν για να προχωρήσουν στο μέλλον.

Πάνω από έξι δεκαετίες αγωνιστικής αριστείας

Οι λάτρεις των αγώνων μπορούν να δουν μια πληθώρα θρυλικών νικητών στην αίθουσα, όπως την 
YZE750 που έφερε τη νίκη στον Stéphane Peterhansel στο 1991 Dakar Rally, αλλά και την 1979 
XT500, φημισμένη ως η πρώτη νικήτρια του Ράλι Παρίσι-Ντακάρ.

Η παγκοσμίως κυρίαρχη R1 έχει εξέχουσα θέση, με σημαντικά σημεία να εκπροσωπούνται μέσα 
από την λαμπρή ιστορία της. Από την αρχική μοτοσυκλέτα παραγωγής του 1998 με τα εμβληματικά 
κόκκινα και άσπρα χρώματα έως την κυρίαρχη 2009 R1 που πήγε τον Ben Spies στη νίκη στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbike. Η GMT94 2016 R1, η μοτοσυκλέτα που οδήγησε τους θρύλους 
του πρωταθλήματος αντοχής στο δεύτερο από τα τρία Παγκόσμια Πρωταθλήματα, είναι επίσης 
παρούσα.

Οι οπαδοί του motocross μπορούν να απολαύσουν παρόμοιες θρυλικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, 
όπως την Yamaha YZ450F που έφερε τη νίκη στον Stefan Everts στο 2006 MX World 
Championship και την YZ450F με την οποία ο Adrien Van Beveren κέρδισε στο 2015 l’Enduropale 
du Touquet.
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Επιτυχία εντός και εκτός πίστας

Οι ποικίλες μοτοσυκλέτες παραγωγής που 
εκθέτονται, όπως οι 1961 MF1, 1983 XJ650 
Turbo, 1994 GTS1000 και 2007 MT-03 
χαράσσουν τη μοναδική ιστορία ανάπτυξης της 
Yamaha, τιμώντας τους τομείς της σχεδίασης 
μοτοσυκλετών που έχουν δείξει τον δρόμο ανά τις 
δεκαετίες. Από τις πρωτοποριακές ημέρες με τον 
πρώιμο τετράχρονο κινητήρα έως τη σύγχρονη 
εφευρετικότητα του crossplane στροφαλοφόρου, 
η τεχνική υπεροχή της Yamaha αναδεικνύεται 
εξαίσια μέσα από την γκάμα των μοτοσυκλετών 
καταναλωτών που εκτίθενται. 

Οι μοτοσυκλέτες παραγωγής Yamaha του 
YME Collection Hall, πλάι στις αγωνιστικές, 
λαμβάνουν μια νέα σημασία από μόνες τους, 
αντιπροσωπεύοντας μετά θριάμβων τη λίστα με τις 
ξακουστές μοτοσυκλέτες δρόμου.

Μια πανίσχυρη ιστορία

Μερικά από τα μοντέλα που εκτίθενται 
καταδεικνύουν την αφοσίωση της Yamaha 
στο να θέτει την καθαρή ισχύ στα χέρια του 
καταναλωτή. Η 1985 Yamaha VMAX ξεκίνησε 
μια σειρά μοτοσυκλετών που θα μπορούσαν 
να αποτελούν ορισμένες από τις ισχυρότερες 
μοτοσυκλέτες cruiser που κυκλοφορούν στην 
αγορά μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα, 
η 2010 Yamaha VMAX εξακολουθεί να είναι η 
τέταρτη γρηγορότερη μοτοσυκλέτα παραγωγής 
από 0-60, σε ιλιγγιώδη χρόνο 2,5 δευτερολέπτων. 

THE INSIDER LIFESTYLE MAGAZINE   17

37350 - ILM2020_GR_v3.indb   1737350 - ILM2020_GR_v3.indb   17 19-08-20   16:4219-08-20   16:42



Το Collection Hall φιλοξενεί το αρχικό μοντέλο του 
1985, καθώς και το επετειακό μοντέλο 60 χρόνων 2016 
Yamaha VMAX.

Στο YME Collection Hall προβάλλεται και η 1997 
XJR1200. Αυτή η εξαιρετικά ισχυρή, αλλά με υπέρτατη 
δυνατότητα οδήγησης μοτοσυκλέτα είναι ένα από τα 
προγενέστερα σχέδια που αποτέλεσαν το υπόβαθρο 
για την κατασκευή των πιο εμβληματικών σχεδίων 
μοτοσυκλέτας στον κόσμο. Μαζί με τη σειρά Yamaha 
Sports Heritage, οι μοτοσυκλέτες XJR παρέχουν 
ευελιξία και ισχύ στα έργα Yamaha Yard Built σε όλο 
τον κόσμο.

Οι μοτοσυκλέτες σε περιοδεία

Ενώ το YME Collection Hall δεν είναι προσβάσιμο 
στο ευρύ κοινό, οι μονάδες της συλλογής θα 
εκτίθενται στο μέλλον σε διάφορες παραστάσεις και 
εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, υπό τη διοργάνωση 
τοπικών διανομέων της Yamaha. Βεβαιωθείτε ότι 
παρακολουθείτε τον τοπικό Τύπο γι’ αυτό και μην 
παραλείψετε να επισκεφθείτε και να θαυμάσετε 
ορισμένες από αυτές τις εμβληματικές μοτοσυκλέτες 
όταν θα παρευρεθούν σε εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν κοντά στην περιοχή σας.
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το YME Collection ζωντανεύει 
τις μνήμες των τόσων πολλών 
θαυμαστών
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Στην περιοχή Shizuoka της Ιαπωνίας, η πόλη της 

Iwata είναι η έδρα της Yamaha Motor Company, 

η οποία ξεκίνησε το 1955, με επικεφαλής τον 

τότε Πρόεδρο Genichi Kawakami. Ξεκίνησε την 

παραγωγή μοτοσυκλετών από το εργοστάσιο της 

Nippon Gakki στη Hamakita τον Ιανουάριο εκείνου 

του έτους, στελεχωμένη από 274 εργαζόμενους 

που παρήγαγαν περίπου 200 μονάδες το μήνα. 

Η πρώτη της μοτοσυκλέτα, η YA-1, έβαλε τα 

θεμέλια για τη διάδοση της φήμης της εταιρείας 

ως Κατασκευαστής αξιόπιστων μοτοσυκλετών 

εξαίρετης ποιότητας και επιδόσεων, κάνοντας το 

πρώτο βήμα μιας ξεχωριστής ιστορίας που φτάνει 

τα 65 χρόνια και συνεχίζει. Torakusu Yamaha

Iwata: 
η γενέτειρα 

της Yamaha

20     YAMAHA & YOU
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Η Yamaha Motor Company ήταν μια παράπλευρη 
δραστηριότητα της Nippon Gakki Co. Ltd, 
γνωστής σήμερα ως Yamaha Corporation, 
ενός κατασκευαστή μουσικών οργάνων που 
ιδρύθηκε από την Torakusu Yamaha το 1887. Η 
Yamaha Corporation έχει εξελιχθεί σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς, όπως προϊόντα ήχου, 
ηλεκτρονικά και αθλητικά είδη, ενώ εξακολουθεί 
να είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πιάνων 
στον κόσμο. 

Αφοσιωμένη στο σύνθημα της, να “μπαίνει στη 
θέση του πελάτη”, η παγκόσμια εξάπλωση της 
Yamaha Motor συνεχίστηκε με κέντρα παραγωγής, 
διανομής και έρευνας και ανάπτυξης που 
εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Ταϊλάνδη, 
τη Βραζιλία και τις Κάτω Χώρες έως το τέλος της 
δεκαετίας, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις 
των επιμέρους αγορών της. Με την εδραίωση της 
φήμης της ως κορυφαίος κατασκευαστής, το 1972, 
η Yamaha Motor Company μετέφερε τη διεθνή 
έδρα της στην Iwata, όπου και παραμένει από τότε.

Η διαρκής παρουσία της Yamaha στην Iwata είναι η 
απόδειξη του γνήσιου πάθους της για τη διατήρηση 

της παράδοσης και της δέσμευσής της με σκοπό 
την επίτευξη τελειότητας. Πάνω από 65 χρόνια 
μετά την παραγωγή του πρώτου πρωτοτύπου YA-1 
από τον Genichi Kawakami, η Yamaha συνεχίζει 
να καινοτομεί, να δημιουργεί νέες τάσεις στο 
σχεδιασμό και να πραγματοποιεί άλματα προς 
τα εμπρός. Οι βάσεις της σε όλο τον κόσμο 
αντικατοπτρίζουν τον σεβασμό και τις αξίες του 
κάθε έθνους, καθώς και το όραμα του ιδρυτή της 
Genichi Kawakami, να προσφέρει στους πελάτες 
απόλυτη ειλικρίνεια και εξαιρετικά προϊόντα για 
τη βελτίωση της ζωής τους.

ΓΊΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΊΚΑ 
ΜΕ ΤΗ YAMAHA MOTOR COMPANY ΚΑΊ 
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ, ΕΠΊΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤΗΝ 
ΕΤΑΊΡΊΚΗ ΊΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΑΣ 

www.yamaha-motor.eu
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1955 
Ιδρύεται η Yamaha Motor Company και 
παράγεται η μοτοσυκλέτα YA-1 των 125 κ.εκ.

1956-1964 
Η Yamaha λανσάρει μια σειρά μοτοσυκλετών, 
όπως οι YC-1, YD-1 και YE-1. Οι YA-3 και 
YD-2 παρουσιάζονται προς το τέλος της 
δεκαετίας του 1950 μαζί με το μοτοποδήλατο 
MF-1 το 1960. Το πρώτο μοντέλο της με 
περιστροφικές βαλβίδες, η YA-5, κυκλοφορεί 
το 1961 και το σύστημα Yamaha autolube 
παρουσιάζεται το 1964.

1966 
Η Yamaha κερδίζει την κατηγορία των 125 
κ.εκ. στη Νήσο του Μαν.

1968 
Ιδρύεται η Yamaha Motor Europe NV 
(Ολλανδία).

1970 
Κυκλοφορεί η XS-1 650 ως το πρώτο 
τετράχρονο μοντέλο της Yamaha.

1973 
Παρουσιάζονται οι αγωνιστικές 
μοτοσυκλέτες παραγωγής TZ και οι 
μοτοσυκλέτες δρόμου RD.

1975 
Ο Giacomo Agostini κερδίζει τον πρώτο τίτλο 
GP στα 500 κ.εκ. για την Yamaha.

1976 
Παρουσιάζεται η τρικύλινδρη XS750.

1977 
Η συνολική παραγωγή μοτοσυκλετών αγγίζει 
τα 10 εκατομμύρια.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1978-1980 
Ο Kenny Roberts κατακτά τρεις τίτλους GP στη 
σειρά στα 500 κ.εκ.

1980
Παρουσιάζονται οι RD250LC και 350LC.

1982 
Η παραγωγή μοτοσυκλετών φτάνει τις 
20.000.000 μονάδες.

1984 
Ο Eddie Lawson κερδίζει τον τίτλο GP στα  
500 κ.εκ., με την Yamaha. Θα τον ξανακερδίσει 
εκπροσωπώντας την Yamaha το 1986 και το 
1988. Παρουσιάζονται τα μοντέλα FJ1100 και 
RD500LC.
 

1985 
Παρουσιάζεται η FZ750 με τετρακύλινδρο 
τετράχρονο κινητήρα 20 βαλβίδων.

1987 
Παρουσιάζεται η FZR1000 Genesis με σκελετό 
Deltabox.

1990-1992 
Ο Wayne Rainy κερδίζει τρεις διαδοχικούς 
τίτλους GP στα 500 κ.εκ., με την YZR500.

1992 
Παρουσιάζεται η Sport-touring GTS1000A με 
τιμόνι με κεντρικό μουαγιέ.

1998 
Παρουσιάζεται η YZF-R1. 

2004 
Ο Valentino Rossi κερδίζει τον τίτλο MotoGP για 
την Yamaha και ξανακατακτά τον τίτλο κατά τα 
έτη 2005, 2008 και 2009.

2010 
Ο Jorge Lorenzo κερδίζει τον πρώτο του τίτλο 
MotoGP με την Yamaha, έναν τίτλο που θα 
κερδίσει με την εργοστασιακή ομάδα το 2012 και 
το 2015. Κυκλοφορεί η XT1200Z Super Ténéré.

2014 
Παρουσιάζονται η MT-07 με παράλληλο 
δικύλινδρο κινητήρα και η τρικύλινδρη MT-09.

2015-2018 
Η εργοστασιακή αγωνιστική ομάδα της Yamaha 
κερδίζει τον 8ωρο αγώνα της Suzuka για 
τέσσερις συνεχείς χρονιές με την R1-M.

2020 
Παρουσιάζεται η νέα R1-M και η αγωνιστική 
της έκδοση κερδίζει από την πρώτη φορά που 
συμμετέχει σε αγώνες στο νησί Phillip στο World 
Superbike.
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Η Destination Yamaha είναι 
μια online πλατφόρμα ταξιδιών 
που προσφέρει πάνω από 100 
παγκόσμιες εμπειρίες με προϊόντα 
Yamaha σε όλους όσους έχουν 
πάθος για εξερεύνηση. Από τους 
ορεινούς δρόμους της Ουαλίας 
έως τις πεδιάδες της Μογγολίας, 
τις ερήμους της Αφρικής και τα 
χιονισμένα δάση της Σουηδίας, 
θα ανακαλύψετε καθηλωτικές 
διαδρομές που δεν θα βρείτε 
πουθενά αλλού. Η Destination 
Yamaha αναπτύσσεται γρήγορα 
και προσφέρει επιπλέον εμπειρίες 
με σκάφη, οχήματα χιονιού και 
τετράτροχα στις πέντε ηπείρους. 

24     YAMAHA & YOU

37350 - ILM2020_GR_v3.indb   2437350 - ILM2020_GR_v3.indb   24 19-08-20   16:4319-08-20   16:43



Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε οδικά 
ταξίδια, εβδομαδιαίες περιηγήσεις, εκτός 
δρόμου εμπειρίες, εξορμήσεις με οχήματα 
χιονιού, drifting στο χιόνι με οχήματα 
side-by-side και πολλά ακόμα. Η απίστευτη 
σειρά των περιπετειών που προσφέρει η 
Destination Yamaha δεν σας αφήνει να 
πλήξετε και σας προσφέρει ανεξάντλητες 
συναρπαστικές εμπειρίες! Η ευκαιρία 
να γνωρίσετε μερικά από τα καλύτερα 
προϊόντα της Yamaha σε απαιτητικές και 
εντυπωσιακές συνθήκες για τις οποίες 
κατασκευάστηκαν, είναι μια ιδέα που 
ανοίγει νέους δρόμους στο χώρο των 
περιηγήσεων και της αναψυχής. 

Η Destination Yamaha συνεργάζεται 
με αρκετούς τουριστικούς πράκτορες 
στην Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια 

Αμερική, την Ασία και την Αφρική, για να 
προσφέρει συναρπαστικές και πραγματικά 
αξέχαστες περιπέτειες σε όλο τον κόσμο. 
Οι συνεργάτες μας είναι όλοι έμπειροι στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση περιπετειών 
και θα φροντίσουν ώστε όπου κι αν 
βρίσκεστε, να τύχετε αμέριστης προσοχής 
και να ενημερωθείτε εμπεριστατωμένα έτσι 
ώστε να απολαύσετε με ασφάλεια το ταξίδι 
σας. 

Με τις επιλογές περιπέτειας στους 
πιο άγριους ωκεανούς, τους πιο 
συναρπαστικούς δρόμους και τα ψηλότερα 
βουνά – στο νερό, το χώμα, την άσφαλτο 
και το χιόνι, η Destination Yamaha είναι 
ο μοναδικός ταξιδιωτικός πράκτορας για 
μια πραγματική εμπειρία περιπέτειας 360 
μοιρών. Επιλέγοντας Destination Yamaha, 

μπορείτε να ανακαλύψετε απίστευτες 
τοποθεσίες και χωμάτινες διαδρομές 
που κόβουν την ανάσα οδηγώντας τις 
σπουδαιότερες μοτοσυκλέτες του κόσμου, 
οχήματα χιονιού, οχήματα παντός εδάφους, 
side-by-side και σύντομα,  WaveRunner!

Όποιος αγαπά την περιπέτεια, την 
εξερεύνηση και την αδρεναλίνη, είναι 
ευπρόσδεκτος στην πλατφόρμα μας. Εάν 
αναζητάτε ένα συνδυασμό εξερεύνησης, 
πρόκλησης και συγκινήσεων, μην ψάχνετε 
άλλο: σας περιμένουν οι μοναδικές και 
ανεκτίμητες περιπέτειες του Destination 
Yamaha.
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΌ ΣΤΥΛ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ 
ΑΚΡΊΒΕΊΑΣ: 
GILLES TOOLING 
ΚΑΊ YAMAHA  

Με τη λειτουργικότητα, την 
εργονομία και την ποιότητα 
στο DNA της, τα ιδιαίτερα 
αξεσουάρ μοτοσυκλετών 
αλουμινίου της Gilles Tooling 
είναι κατασκευασμένα για 
να επιτρέπουν σε κάθε 
αναβάτη να προσαρμόζει 
τη μοτοσυκλέτα ακριβώς 
στις ανάγκες του. Τώρα, στο 
έβδομο έτος της συνεργασίας 
της με την Yamaha, η Gilles 
Tooling της Yamaha συνεχίζει 
να καινοτομεί και να εμπνέει 
με αξεσουάρ που έχουν 
αναπτυχθεί παράλληλα 
με μερικές από τις πλέον 
δημοφιλείς μοτοσυκλέτες της 
Ίαπωνικής εταιρείας. 

Μηχανική αντίληψη με  
Γερμανικό στυλ!
Ο Γερμανός ιδρυτής της εταιρείας 
Gerhard Gilles ίδρυσε την εταιρεία 
που φέρει το όνομά του πριν από 
είκοσι χρόνια, όταν έφτιαξε στο 
χέρι τα πρώτα ελαφρά ρυθμιζόμενα 

οπίσθια συστήματα για χρήση στη δική 
του μοτοσυκλέτα αγώνων πίστας. 
Και άλλοι αναβάτες αντελήφθησαν 
γρήγορα τα πλεονεκτήματα της 
καινοτομίας και λίγο μετά τη 
δημιουργία του πρώτου προϊόντος 
της Gilles Tooling που συνδύασε το 
πάθος και τις τεχνικές γνώσεις του 
Gerhard, ακολούθησε η παραγωγή του 
συστήματος μαρσπιέ AS31GT. 
Η πρώτη εξοπλισμένη με αξεσουάρ 
Gilles Tooling μοτοσυκλέτα δρόμου 
της Yamaha ήταν η 2014 MT-09, με 
το εμβληματικό μαρσπιέ και τους 
αποστάτες τιμονιού. Άλλα αξεσουάρ 
που αποτέλεσαν βάσεις της σχέσης 
μεταξύ της Gilles και της Yamaha ήταν 
το κάλυμμα γραναζιού μετάδοσης, το 
άνω παξιμάδι τιμονόπλακας και τα 
προστατευτικά εμπρός και πίσω άξονα, 
όλα κατασκευές ακριβείας από ενιαίο 
κομμάτι αλουμινίου.

Από τότε, τα αξεσουάρ της Gilles 
Tooling εξοπλίζουν μια σειρά μοντέλων 
της Yamaha, από τις Hyper Naked 
MT-125, MT-10, MT-09 και MT-07, 

έως το scooter TMAX και την Sport 
Heritage XSR700 και XSR 900. Οι 
ισχυρότερες μοτοσυκλέτες δρόμου 
της Yamaha, η R1 και η R6, επίσης 
διαθέτουν αξεσουάρ Gilles Tooling, που 
προσφέρουν σε αναβάτες που τρέχουν 
περιστασιακά στην πίστα, τα οφέλη 
εξειδικευμένων εξαρτημάτων στο 
πνεύμα του ίδιου του Gerhard Gilles. 

Παραγόμενα από τους αρχιτεχνίτες 
της ίδιας της εταιρείας μέσα 
σε υπερσύγχρονες ρομποτικές 
τεχνολογικές εγκαταστάσεις, 
τα προϊόντα της Gilles Tooling 
αποτελούν την αφρόκρεμα της 
Γερμανικής τεχνικής. Συνδυάζοντας 
τις αγωνιστικές ρίζες και την ιστορία 
της Gilles Tooling και της Yamaha, σε 
συνδυασμό με την κοινή αντίληψη για 
υψηλές επιδόσεις και υψηλή ποιότητα, 
παράγει αξεσουάρ που πραγματικά 
κάνουν την καρδιά σας να χτυπάει 
δυνατά και εξελίσσουν  την οδήγησή 
σας ικανότητα. Παρόλο που κάθε 
αξεσουάρ παράγεται σε ενιαίο μέγεθος, 
η παραγωγική έμπνευση της Gilles 
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Tooling επιτρέπει το συνδυασμό και την 
ακριβή προσαρμογή αυτών ανάλογα με 
τις ανάγκες του κάθε αναβάτη. 

Τεχνολογία στην πίστα
Η Gilles Tooling παίζει ζωτικό ρόλο 
στις αγωνιστικές δραστηριότητες 
της Yamaha Racing και από το 2009 
προμηθεύει ανταλλακτικά στις 
εργοστασιακές ομάδες της Yamaha σε 
αγώνες MotoGP, World Supersport και 
World Supersport 300. Μαζί, η Gilles και 
η Yamaha κατέκτησαν μια σειρά από 
πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένων 
των τίτλων αναβατών 2009 και 2013 
WorldSSP, των τίτλων αναβάτη και 
κατασκευαστή του 2015 MotoGP και 
πιο πρόσφατα, του τίτλου αναβάτη 
WorldSSP300 του 2017.
Στον ρόλο του ως χορηγού και τεχνικού 
εταίρου της ομάδας Monster Energy 
Yamaha MotoGP και της ομάδας Pata 
Yamaha WorldSBK, τα πρωτότυπα 
αξεσουάρ της Gilles Tooling, από μαρσπιέ 
μέχρι υποπλαίσια, αναπτύσσονται 
βάσει εμπειρίας από τις πίστες, 
προσφέροντας ασύγκριτα επίπεδα 

σχεδίασης και τελειοποίησης προϊόντων. 
Κάθε μοτοσυκλέτα στο Yamaha R3 
bLU cRU European Cup είναι επίσης 
εξοπλισμένη με αξεσουάρ της Gilles, 
προσφέροντας στους νεαρούς αναβάτες 
εξαιρετικά επίπεδα διαμόρφωσης και 
προσαρμοστικότητας.
Με πάνω από 1.200 προϊόντα σε μια 
σειρά μοτοσυκλετών αγώνων, δρόμου, 
τουρισμού, custom και adventure 
bikes, τα αξεσουάρ της Gilles Tooling 
αντικατοπτρίζουν τη ζήτηση για 
εργονομικά εξαρτήματα υψηλής 
ποιότητας, τα οποία κάθε αναβάτης 
μπορεί να προσαρμόσει στις απαιτήσεις 
του. Από μαρσπιέ, τιμόνια, μανέτες 
φρένων και συμπλέκτη, μέχρι αξεσουάρ 
προστασίας, μετάδοσης κίνησης και 
σχεδίασης, τα αξεσουάρ της Gilles 
εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες μπορούν 
να απολαμβάνουν τις διαδρομές τους με 
σιγουριά και άνεση.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ GILLES 
ΔΊΑΤΊΘΕΝΤΑΊ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΕΠΊΣΗΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ 
YAMAHA.
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2020
Τέσσερις δεκαετίες από τότε 
που έκανε το ντεμπούτο της 
σε μια εθνική συνάντηση 
Επίσημων Συνεργατών στις 
ΗΠΑ το 1980, η Yamaha PW50 
είναι μια μοτοσυκλέτα που 
εξελίχθηκε σε θρύλο και με 
ξεχωριστή σημασία για γενιές 
αναβατών που, σε νεαρή 
ηλικία, έκαναν τα πρώτα τους 
χιλιόμετρα με αυτή.

Γνωστή με υποκοριστικά όπως “PeeWee” 
και “Y-Zinger”, η PW50 παρουσιάζεται 
κατά τη διάρκεια της αύξησης του 
ενδιαφέροντος για τους χωμάτινους 
αγώνες στα τέλη της δεκαετίας του 1970. 
Κατά την περίοδο εκείνης της δεκαετίας, 
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα motocross 
χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες, 
καθιερώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
trial, έλαβε χώρα το πρώτο ράλι Παρίσι-
Ντακάρ και στη Βόρεια Αμερική, η μόδα 
των ροκ συναυλιών συνέβαλε στην 
ανάπτυξη του Supercross.
Καθώς αναπτύχθηκε ο ενθουσιασμός και 
η ζήτηση για τις εκτός δρόμου χρήσεις 
της μοτοσυκλέτας, οι κατασκευαστές 

κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάπτυξη 
νέων χωμάτινων μοτοσυκλετών, οι 
οποίες θα μπορούσαν να μιμηθούν 
τους φημισμένους οδηγούς αγώνων 
και να κινηθούν σε διάφορα εδάφη. Το 
ενδιαφέρον για την εκτός δρόμου χρήση 
ήταν ιδιαίτερα υψηλό στη Βόρεια Αμερική 
και υπήρχε ζήτηση για μοτοσυκλέτες που 
θα επέτρεπαν σε όλη την οικογένεια να 
βγει στο ύπαιθρο και να απολαύσει την 
περιπέτεια. Η Yamaha ανταποκρίθηκε 
και κυκλοφόρησε αρχικά τη YZ50 των 50 
κ.εκ. και 9 ίππων για αρχάριους αναβάτες 
το 1979, αλλά το κιβώτιο ταχυτήτων 5 
σχέσεων με πεντάλ, το πίσω φρένο και 
η ανάρτηση monocross αποδείχθηκαν 
υπερβολικά απαιτητικά για τους νεαρούς 
αναβάτες που μόλις μάθαιναν 
τα βασικά. 

Toy story
Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη 
επανασχεδιασμού, η Yamaha προσπάθησε 
να δημιουργήσει μια μοτοσυκλέτα που να 
θυμίζει “παιχνίδι”, με την οποία παιδιά 5-6 
ετών θα μπορούσαν να μάθουν να οδηγούν 
αλλά και απλώς να ψυχαγωγούνται με 
αυτή. Ύπήρχε ανάγκη για απλοποιημένα 
χειριστήρια, λιγότερα εκτεθειμένα μέρη 
κινητήρα και μετάδοσης κίνησης και 
έπρεπε να είναι οικονομικά προσιτή. 

Αντί να δημιουργήσουν ένα νέο 
μοντέλο “από το μηδέν”, οι σχεδιαστές 
χρησιμοποίησαν στοιχεία από υφιστάμενα 
μοντέλα που θα μπορούσαν να 
συνδυαστούν για να δημιουργήσουν το 
όραμα μιας μοτοσυκλέτας φιλικής προς 
τα παιδιά, η οποία θα ήταν η PW50. Ο 
κινητήρας των 50 κ.εκ., το αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων και το σύστημα 
μετάδοσης με άξονα του μοτοποδηλάτου 
QT50/MA50 και οι ζάντες 10 ιντσών του 
Passol S50, επέτρεπαν φρενάρισμα σε 
στυλ ποδηλάτου χρησιμοποιώντας και 
τα δύο χέρια, ενώ ένα απλό σύστημα 
ελέγχου με μόνο απαραίτητο στοιχείο 
το τσοκ, υλοποιήθηκε σε όσο το δυνατόν 
μικρότερες διαστάσεις. 

Η σχεδιαστική ομάδα, γνωρίζοντας ότι η 
μοτοσυκλέτα έπρεπε να είναι λειτουργική 
για τα παιδιά αλλά και οπτικά καλαίσθητη, 
δημιούργησε μια εμβληματική, 
στρογγυλεμένη σιλουέτα. Το ρεζερβουάρ 
καυσίμου και τα εμπρός και πίσω φτερά 
συγχωνεύτηκαν σε μια μονοκόμματη 
πλαστική κατασκευή, ενώ η σέλα 
εκτεινόταν πάνω από το ρεζερβουάρ, 
ώστε να επιτρέπει στα παιδιά να 
προχωρούν τη μοτοσυκλέτα με τα πόδια 
ενώ κάθονται στη σέλα. Ακολούθησαν 
και άλλες λειτουργικές βελτιώσεις όπως 
ρυθμιζόμενοι περιοριστές της ισχύος, 

ΤΑ 40 ΧΡΟΝΊΑ ΤΟΥ “ΜΊΚΡΟΥ ΓΊΓΑΝΤΑ”

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ PW50
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βαλβίδα περιορισμού ροής των καυσαερίων και διακόπτης γκαζιού. 
Το λεπτό τιμόνι και τα γκριπ διευκόλυναν το χειρισμό από τα μικρά 
παιδικά χέρια.

Μια μοτοσυκλέτα σταθμός
Όταν η PW50 άρχισε να διατίθεται το 1981, πούλησε πάνω από 8.000 
αντίτυπα τον πρώτο χρόνο. Η PeeWee έφερε αναρίθμητα παιδιά 
στον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Ήταν η εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα 
επιλογής για αναβάτες της Yamaha, όπως ο θρύλος του MotoGP 
Valentino Rossi, ο Toprak Razgatligolu, σταρ των αγώνων World 
Superbike και ο άσος των αγώνων motocross GP Jeremy Seewer. Το 
θρυλικό PW50 διατίθεται σήμερα σε 150 χώρες και περισσότερα από 
380.000 αντίτυπα έχουν πωληθεί μέχρι σήμερα, μια κληρονομιά για 
την οποία ο “μικρός γίγαντας” μπορεί να είναι πολύ περήφανος τη 
στιγμή που εισέρχεται στο 40ό έτος του.
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Η R1 διατηρεί τη θρυλική της θέση και 
εξακολουθεί να ξεχωρίζει
Για περισσότερα από 20 χρόνια, η R1 αποτελεί την 
κυρίαρχη δύναμη στον τομέα των supersport. Η 
μηχανολογική σχεδίαση που διοχετεύεται στην R1 
προέρχεται κατευθείαν από τα MotoGP και WorldSBK, 
θέτοντας την τεχνολογία των αγωνιστικών αστέρων στα 
χέρια του καταναλωτή.

Ανεβάζοντας τον πήχη
Η 2020 R1 βελτιώνει και ραφινάρει τον δυνατό συνδυασμό 
ισχύος και ευελιξίας του προκατόχου της, τόσο έξοχα 
συνδυασμένα, αξιοποιώντας τα για να δημιουργήσουν την 
υπέρτατη μοτοσυκλέτα για όσους τρέχουν περιστασιακά 
στην πίστα. Η μπροστινή ανάρτηση έχει βελτιωθεί 
σημαντικά με τη χρήση πιρουνιών αερίου Kayaba, σε 
συνδυασμό με ένα αναβαθμισμένο πίσω αμορτισέρ, 
παρέχοντας αίσθηση ετοιμότητας για αγώνα και σύνδεση 
μεταξύ αναβάτη και δρόμου. 
Η μεγαλύτερη βελτίωση της νέας R1 είναι τα ηλεκτρονικά 
συστήματά της, με βασικότερο ένα ολοκαίνουργιο 
ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμών (fly by wire) που δίνει 
στον αναβάτη ομαλότερη απόδοση ισχύος με μειωμένες 
τριβές, ιδανικό για τη διαχείριση του τετρακύλινδρου 
κινητήρα εν σειρά 200bhp. Επίσης, διαθέτει ένα 
επαναστατικό σετ από επτά ηλεκτρονικά συστήματα 
ελέγχου. Το σύστημα ελέγχου πέδησης (BC) αναλύει 
τα δεδομένα οδήγησης από τη γωνία κλίσης έως την 
επιτάχυνση ολίσθησης, ρυθμίζοντας την πίεση πέδησης 
σε πραγματικό χρόνο για μεγιστοποίηση της οδήγησης και 
αποτροπή μπλοκαρίσματος του τροχού. Αυτή η προηγμένη 
τεχνολογία σάς προσφέρει την αυτοπεποίθηση να 
οδηγείτε σαν επαγγελματίας με ασφάλεια πρώτης τάξεως, 
καθώς οδηγείτε στην άσφαλτο.

Μεταφέροντας τη δύναμη του κινητήρα που χρησιμοποιούν 
οι επαγγελματίες οδηγοί αγώνων στα χέρια των αναβατών 
ανά τον κόσμο ήταν πάντα ένα από τα μεγαλύτερα 
στοιχήματα της R1 και ο κινητήρας του στροφαλοφόρου 
crossplane εξακολουθεί να ικανοποιεί με την επιθετική 
γραμμική ροπή και τον αδιαμφισβήτητο βρυχηθμό. 

Η R1 διαθέτει αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση τύπου 
M1, που προέρχεται από τη μοτοσυκλέτα Yamaha MotoGP. 
Η R1 επιτυγχάνει 5% επιπλέον αεροδυναμική απόδοση, 
επιτρέποντάς σας να πλησιάσετε το προφίλ των αστέρων 
της Yamaha κάθε μέρα στην πίστα. Τέλος, το φέρινγκ 
τύπου M1 είναι εξοπλισμένο με επανατοποθετημένους 
προβολείς LED που βελτιώνουν την απειλητική αγωνιστική 
εμφάνιση της 2020 R1.

Η επιλογή του οδηγού αγώνων
Με τεχνολογία αιχμής και αίσθηση απόλυτης αδρεναλίνης 
όταν ανοίγετε το γκάζι, τίποτα δεν ικανοποιεί όσο η R1 
στην πίστα. Με γνώμονα την παράδοση μιας αξεπέραστης 
εμπειρίας σε όσους τρέχουν περιστασιακά στην πίστα, 
αστέρες της Yamaha, όπως οι οδηγοί αγώνων του 
MotoGP, Maverick Viñales και Fabio Quartararo, καθώς 
και ο άσος του WorldSBK, Michael Van der Mark, έχουν 
επαινέσει τη μοτοσυκλέτα για την ευκολία χρήσης 
της και την ανταγωνιστικότητά της σε ό,τι αφορά 
τις εργοστασιακές επενδύσεις. Με μια πληθώρα 
ενημερώσεων και προσθηκών, η 2020 R1 διατηρεί το 
καθαρόαιμο DNA της, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για τις 
supersport, χαρίζοντας ταυτόχρονα αίσθηση οικειότητας 
και αυτοπεποίθησης στον αναβάτη, δίνοντάς του τη 
δυνατότητα να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα όπως της αξίζει.
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 ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΤΈΣΣΈΡΙΣ 
 ΣΤΌΥΣ ΔΥΌ ΤΡΌΧΌΥΣ 

Photography: Monster Energy, Milagro
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΊΜΕΝΑΤΕ 
ΕΊΝΑΊ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ ΤΟΝ ΕΞΊ ΦΟΡΕΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ 
F1 LEWIS HAMILTON ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΤΟΥ, ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ 
ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΛΟΣ ΑΓΩΝΊΣΤΊΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ. 

Είναι όμως γνωστό ότι ο εξαιρετικά 
ταλαντούχος Βρετανός ανέκαθεν αψηφούσε 
τα συνηθισμένα και ο καθένας στο pitlane του 
Ισπανικού σιρκουί της Jerez τον Δεκέμβριο 
του 2018, θα είχε βρει κάτι οικείο σχετικά με 
τον Lewis που ήταν εκεί γεμίζοντας αθόρυβα 
τα δοχεία καυσίμου και τυλίγοντας κουβέρτες 
θέρμανσης γύρω από ελαστικά. Λάτρης του 
μηχανοκίνητου αθλητισμού από κάθε άποψη, 
τις δύο τελευταίες χειμερινές περιόδους, ο 
Παγκόσμιους Πρωταθλητής βρέθηκε στην πίστα 
σε δύο τροχούς με τις δικές του Yamaha R1.

Κατασκευασμένες από τη Βρετανική Crescent 
Yamaha, την ομάδα πίσω από την PATA Yamaha 
World Superbike, οι δίδυμες R1 του Lewis 
ξεκίνησαν τη πορεία τους ως κανονικά μοντέλα, 
αλλά προετοιμάστηκαν στη συνέχεια για να 
αποκτήσουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 
απόδοσης. Η σχέση του αστέρα της F1 με την 
Crescent Yamaha ξεκίνησε το 2018 με δύο 
εργοστασιακές R1 που ετοιμάστηκαν από την 
Βρετανική αγωνιστική ομάδα, με αξεσουάρ 
διαθέσιμα στο εμπόριο. Με αρκετά ηλεκτρονικά 
αξεσουάρ κινητήρων της GYTR (Genuine Yamaha 
Technology Racing), ανάρτηση Öhlins, σύστημα 
εξάτμισης Akrapovic και πλέον με αναβάθμιση 
στις προδιαγραφές του 2020, οι μοτοσυκλέτες 
είναι σχεδόν επιπέδου World Superbike και 
αποτελούν πανίσχυρα όπλα για περιστασιακές 
εξορμήσεις στην πίστα.

Η πρώτη εμπειρία στην πίστα του Lewis με τις 
νέες του Yamaha ήταν τον Δεκέμβριο εκείνου 
του έτους στη Jerez, όπου και οδηγούσε μαζί 
με τους αναβάτες της Yamaha PATA, Michael 
Van der Mark και Alex Lowes. Φέρνοντας την 
συγκεντρωμένη, βασισμένη σε δεδομένα 
προσέγγισή του στους δύο τροχούς, ο Lewis 
εντυπωσίασε τον Paul Denning, επικεφαλής 
της Crescent Yamaha, ο οποίος θαύμασε 
την ικανότητά του να μαθαίνει γρήγορα από 
τους αναβάτες της SBK και την προθυμία 
του να φτάνει (και  να ξεπερνά) τα όρια, 
παρά την εξαιρετικά περιορισμένη εμπειρία 
του σε αγώνες μοτοσυκλετών. Ένας άλλος 
εντυπωσιακός παράγοντας είναι ο γρήγορος 
ρυθμός προόδου του Lewis με κάθε μέρα που 
περνά κοντά με τις μοτοσυκλέτες, ο οποίος 
αποδεικνύεται από το πολύ βελτιωμένο στυλ 
οδήγησης και τις επιδόσεις του, τόσο με τις 
δικές του R1, όσο και με την εργοστασιακή 
YZR-M1 MotoGP του Valentino Rossi στη 
Βαλένθια, τον Δεκέμβριο του 2019.

Μερικοί από τους κοντινότερους και πιο 
έμπιστους συνεργάτες του Lewis στην 
F1 απολαμβάνουν επίσης την οδήγηση 
μοτοσυκλέτας στην πίστα. Ο μάνατζέρ του, Marc 
Hynes, οδηγεί συχνά τη δική του R1-M και συχνά 
τρέχουν μαζί με τον James Vowles, επικεφαλής 
στρατηγικής της Mercedes AMG Petronas F1 
Team, και τον Pete Bonnington, τον μηχανικό 
αγώνων του Lewis. Λόγω του πολυάσχολου 
προγράμματος στην F1 και τις ευθύνες του 
απέναντι στην ομάδα του, ο Lewis επιλέγει να 
οδηγεί μοτοσυκλέτα μόνο μόλις ολοκληρωθεί 
η αγωνιστική σεζόν, όταν μπορεί απλώς να το 
διασκεδάζει σαν συνηθισμένος άνθρωπος και να 
αφοσιώνεται στη μοτοσυκλέτα μακριά από τα 
φώτα του paddock της F1.

 ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΤΈΣΣΈΡΙΣ 
 ΣΤΌΥΣ ΔΥΌ ΤΡΌΧΌΥΣ 

Οι R1 του Lewis συντηρούνται 
και βρίσκονται στις 
εγκαταστάσεις της Crescent 
Yamaha και μερικές φορές 
εκτίθενται στο κοινό στην 
εκπληκτική έκθεση της 
Yamaha στο Dorset της 
Αγγλίας.

Ο LEWIS HAMILTON 
ΟΔΗΓΕΙ ΜΟΤΟΣΎΚΛΕΤΑ
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Μετά από ένα απίστευτο ντεμπούτο 
στο MotoGP το 2019 με την PETRONAS 
Yamaha Sepang Racing Team, πώς σου 
φάνηκε που η πρώτη σου χρονιά με τη 
Yamaha ολοκληρώθηκε τόσο δυνατά;
Η πρώτη χρονιά με την ομάδα ήταν 
απίστευτη. Ήμασταν πολύ δυνατοί 
και συνεργαστήκαμε θαυμάσια. Στην 
προετοιμασία της σεζόν του 2020 
ξεκινήσαμε με πραγματικά ικανοποιητικές 
δοκιμές στη Sepang και κάναμε πολλά 
βήματα προόδου τον χειμώνα, οπότε 
γνωρίζαμε ότι αυτή τη χρονιά θα 
μπορούσαμε να έχουμε μια ακόμα δυνατή 
σεζόν.

Μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις στην 
προετοιμασία της σεζόν του 2020 ήταν 
η μετακίνησή σου στη Monster Energy 
Yamaha MotoGP Team για το 2021. Ποιες 
είναι οι σκέψεις σου για το ότι θα είσαι 
συναθλητής του Maverick Viñales στην 
εργοστασιακή ομάδα της Yamaha;
Είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα για 
μένα να τρέχω μαζί με τον Maverick 
τον επόμενο χρόνο στην εργοστασιακή 
ομάδα. Στόχος του κάθε αναβάτη είναι 
να συμμετάσχει σε μια εργοστασιακή 
ομάδα. Φυσικά, θα δουλέψω πολύ σκληρά 
φέτος και θα εστιάσω την προσοχή μου 
στην PETRONAS SRT, αλλά είμαι πολύ 
ενθουσιασμένος για το 2021.

Εσύ και ο συναθλητής σου Franco 
Morbidelli τρέχετε φέτος με την 
εργοστασιακών προδιαγραφών 2020 
YZR-M1. Πόσο διαφορετικές είναι οι 
μηχανές σε σχέση με τις πελατειακών 
προδιαγραφών M1 του 2019;
Ύπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε 
να μάθουμε για την εργοστασιακή 
μοτοσυκλέτα, ιδιαίτερα για τα 
ηλεκτρονικά. Η ισχύς και η ο τρόπος 
που αυτή αποδίδεται είναι και αυτές 
διαφορετικές και, γενικά, διαφέρει 
ο τρόπος που πρέπει να οδηγείς τη 
μοτοσυκλέτα. Είχαμε να δουλέψουμε 
αρκετά στις χειμερινές δοκιμές για να 
κατανοήσουμε την M1, αλλά την έχουμε 
φθάσει σε ένα πολύ καλό στήσιμο.

Αισθάνεσαι πίεση που είσαι το νέο 
πρόσωπο στο MotoGP και παραμένεις 

σταθερά στις πρώτες θέσεις του 
τερματισμού;
Στο παρελθόν, αισθανόμουν πίεση όταν 
ήμουν νέος και δεν είχα ομάδα, δεν ήξερα 
τι θα έκανα στο μέλλον. Τώρα είναι πολύ 
διαφορετικά. Είμαι ευτυχής γιατί το 
μέλλον μου είναι ξεκάθαρο, έχω ακόμα 
ένα χρόνο με την PETRONAS SRT και στη 
συνέχεια δύο χρόνια με την εργοστασιακή 
ομάδα της Yamaha. Τώρα δεν υπάρχει 
πίεση, θα εργαστώ πραγματικά σκληρά 
για να επιτύχω τους στόχους μου, αλλά 
δεν υπάρχει πια πίεση, θέλω απλώς να το 
απολαύσω και, φυσικά, αν απολαμβάνεις 
τη δουλειά, θα έρθουν και τα επιθυμητά 
αποτελέσματα.

Είχες μια έντονη αντιπαλότητα με τον 
Marc Marquez το 2019 και μερικές 
εκπληκτικές μάχες στην πίστα. Είναι 
πάντα μια πολύτιμη εκπαιδευτική 
εμπειρία οι μάχες με τους Παγκόσμιους 
Πρωταθλητές;
Πέρυσι δεν είχα την ευκαιρία να δω 
πολλούς άλλους αναβάτες στην πίστα 
αλλά όταν δίνεις μάχες με τον Marc, 
μαθαίνεις πολλά. Τα τελευταία χρόνια 
είναι ο ταχύτερος αναβάτης και εξέχουσα 
μορφή του αθλήματος. Πρέπει να 
εργαζόμαστε αδιάκοπα για να γινόμαστε 
καλύτεροι και να συνεχίζουμε να 
παλεύουμε μαζί του σε κάθε αγώνα.

Τι έμαθες το 2019 που σε βοήθησε το 
2020;
Έμαθα τόσα πολλά πράγματα πέρυσι, για τη 
διαχείριση του αγώνα, τα προσπεράσματα, 
αλλά το πιο σημαντικό μάθημα ήταν για 
τα ελαστικά. Έμαθα πώς να αξιοποιώ με 
τον καλύτερο τρόπο τα ελαστικά, πώς να 
τα διαχειρίζομαι στον αγώνα και πώς να 
εξασφαλίζω ότι είναι όσο πρέπει ζεστά 
στην αρχή του κάθε αγώνα. Ένας αναβάτης 
δεν σταματά ποτέ να μαθαίνει και φέτος 
μαθαίνω περισσότερα.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Yamaha 
M1 που ταιριάζουν με το δικό σου στυλ 
οδήγησής;
Πιστεύω ότι είμαι ένας στρωτός αλλά 
επιθετικός αναβάτης, ακριβώς αυτό που 
χαρακτηρίζει την M1. Μπορείς να δεις 
όλους τους αναβάτες της Yamaha να 

οδηγούν με παρόμοιο τρόπο, ομαλά και 
ταυτόχρονα επιθετικά, οπότε πιστεύω 
ότι αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά 
που μας βοηθούν να είμαστε γρήγοροι με 
αυτήν την μοτοσυκλέτα.

Συμμετείχες στο Yamaha France bLU cRU 
Camp του 2019, βοηθώντας τους νεαρούς 
αναβάτες της Yamaha να αναπτύξουν το 
ταλέντο τους. Πώς ήταν η εμπειρία να 
βοηθάς στην εκπαίδευση αναβατών για το 
μέλλον;
Ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική 
εμπειρία να συνεργάζεσαι με τους 
αναβάτες του προγράμματος bLU cRU 
και ήταν ωραίο που τους έβλεπα να με 
ακούνε με προσοχή και να χρησιμοποιούν 
τις υποδείξεις μου στην πίστα. Είναι 
υπέροχο να βλέπεις ότι πολλοί νέοι 
αναβάτες έχουν ιδιαίτερο πάθος με την 
οδήγηση μοτοσυκλέτας και ελπίζω ότι θα 
δούμε περισσότερους νέους αναβάτες 
από τη Γαλλία. Μου ξύπνησε ορισμένες 
ευχάριστες αναμνήσεις διότι ήταν μια 
πίστα όπου έκανα προπονήσεις επί πολλά 
χρόνια, οπότε υπήρχε μια ωραία σύνδεση 
και για εμένα προσωπικά.

Τι μοτοσυκλέτα οδηγείς εκτός πίστας;
Συχνά οδηγώ τη Yamaha YZ450F, ειδικά 
προσαρμοσμένη για fl at track, καθώς και 
μια τετράχρονη μοτοσυκλέτα motocross 
250 κ.εκ. και οι δύο διασκεδαστικές στην 
οδήγηση και πανίσχυρες. Μερικές φορές 
προσπαθώ να τρέχω σε καρτ πριν από 
την έναρξη της σεζόν αλλά η οδήγησή 
τους καταπονεί τα πλευρά μου. Απλώς 
προσπαθώ να είμαι στους δύο τροχούς 
όσο το δυνατόν περισσότερο για να 
προετοιμάζομαι.

Μπορείς να μας μιλήσεις για το 
υποκοριστικό “El Diablo”;
Απέκτησα το υποκοριστικό μου σε ηλικία 
εφτά χρονών, όταν ήδη έτρεχα σε αγώνες. 
Είχα ένα κράνος με έναν διάβολο στο 
πίσω μέρος και ο κύριος αντίπαλός μου 
στην πίστα με αποκάλεσε “El Diablo”. 
Τελειώσαμε τα ελεύθερα δοκιμαστικά 
για τον συγκεκριμένο αγώνα και από τότε, 
όλοι οι άλλοι με φώναζαν El Diablo και 
έκτοτε μου κόλλησε!

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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Εξελισσόμενη ως δορυφορική ομάδα MX2, η σημερινή βασική ομάδα MXGP 
της Yamaha εκπροσωπεί από το 2016 την εταιρεία στο κορυφαίο επίπεδο του 
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIM Motocross. Η ομάδα, παλαιότερα γνωστή ως 
Monster Energy Wilvo Yamaha MXGP Team, ανέβηκε το 2017 στην ανώτερη 
κατηγορία, την MXGP και μετά από δύο πολλά υποσχόμενες σεζόν ανακηρύχθηκε 
γρήγορα “εργοστασιακή” ομάδα και έγινε η κορυφαία ομάδα MXGP της Yamaha. 

Προϊόν συγχώνευσης της ομάδας Wilvo και της ομάδας Monster Energy Yamaha 
Factory MXGP, που προηγουμένως διοικούνταν από τον θρύλο της Yamaha Michele 
Rinaldi, η ομάδα έχει να επιδείξει μια πλούσια παράδοση στο motocross και 
συμμετείχε το 2020 ως μια πολύ ισχυρή δύναμη.

Τριπλή απειλή 
Ένας πανίσχυρος συνδυασμός αναβατών επελέγη για να πρωταγωνιστήσει στο MXGP 
με την εργοστασιακή YZ450FM. Ο δύο φορές κάτοχος αργυρού μεταλλίου στο MX2, 
Jeremy Seewer, θα τρέξει δίπλα στον Ελβετό συμπατριώτη του Arnaud Tonus και τον 
κάτοχο δώδεκα νικών σε Grand Prix, Gautier Paulin. Αυτή η εκρηκτική τριάδα έχει να 
επιδείξει πάνω από εκατό τρόπαια στο βάθρο των νικητών, μεταξύ των οποίων πάνω 
από τριανταπέντε νίκες αγώνων πρωταθλήματος και δεκαεννέα νικηφόρα Grand Prix.
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Ο νεαρότερος από τους τρεις, ο Seewer, έχει νικήσει πέντε φορές σε 
αγώνες MX2. Έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία το 
2018 με την ομάδα, με συνεχόμενες ισχυρές παρουσίες πετυχαίνοντας 
το καλύτερο αποτέλεσμά του μέχρι τώρα, τη δεύτερη θέση στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα 2019 MXGP. Ο Tonus, νικητής αγώνων MX2 
φημίζεται για την ομαλή ροή του στυλ οδήγησής του. Ταλαιπωρήθηκε 
από έναν τραυματισμό το 2018, αλλά στο τέλος του 2019 επέστρεψε 
δριμύτερος και σημείωσε έξι τερματισμούς στο βάθρο των νικητών. 
Ο Γάλλος Paulin έχει νικήσει σε τέσσερις αγώνες MX2 και από τότε 
που έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία το 2012, 
κέρδισε οκτώ Grand Prix. Εκτός από αυτά τα επιτεύγματα, βοήθησε τη 
χώρα του να κατακτήσει πέντε χρυσά μετάλλια στο Monster Energy 
Motocross of Nations.

Με έναν από τους δυνατότερους συνδυασμούς αναβατών σε μία από 
τις πιο ανταγωνιστικές μηχανές, η Monster Energy Yamaha Factory 
MXGP Team αποτελεί σκληρό ανταγωνισμό για το 2020 αλλά και 
μετέπειτα, καθώς συνεχίζει την παράδοση της Yamaha στο motocross.

Ίδια πρόσωπα, 
    νέα ομάδα
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PADDOCK BLUE

1. Καρέκλα Yamaha Racing Gaming N20-JB005-B4-00  | 2. Ξύλινο ποδήλατο ισορροπίας Yamaha Racing για παιδιά  
N20-JP603-B4-00  | 3. Προστατευτικά ακοής για ενήλικες N19-JH602-E1-00 για παιδιά N19-MH602-E1-00  | 4. Στολή Yamaha R1 
A20-BA100-B4-XX  | 5. Ομπρέλα Yamaha Racing N20-JR000-E0-00 | 6. Γυαλιά ηλίου Yamaha Racing N20-JJ105-W1-00 Γυαλιά 
ηλίου Yamaha Racing N20-JJ105-B4-00 | 7. Μπλε μπουκάλι νερό Yamaha Racing GYTR N20-JD007-E0-00 Μαύρο μπουκάλι 

νερό Yamaha Racing N20-JD007-B0-00 | 8. Power bank Yamaha Racing N20-JV001-E0-00

1 .

4 .

2 . 3.

5 . 6 .

7 . 8 .

γ ί ν ε τ ε  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  κ ό ς μ ο υ  τ η ς  y a m a h a
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  #REVYOURHEARTAGAIN
 Προετοιμασία της 
μοτοσυκλέτας σας  
     ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Με το καλοκαίρι να έχει φτάσει, πολλές μοτοσυκλέτες και scooter 
που δεν έχουν κινηθεί  επί μήνες, μπορούν να ετοιμαστούν για να 
ξαναβγούν στους δρόμους. Καθώς οι καιρικές συνθήκες γίνονται 
θερμότερες και οι συνθήκες οδήγησης μοτοσυκλέτας βελτιώνονται, η 
στιγμή είναι ιδανική για να αρχίσετε την προετοιμασία της Yamaha 
σας! 

Αν η Yamaha σας έχει χρησιμοποιηθεί περιστασιακά για σύντομες διαδρομές και 
μένετε συνεπείς στο πρόγραμμά συντήρησής της, κυκλοφορείτε χωρίς πρόβλημα. 
Εάν ωστόσο ήταν σταθμευμένη και δεν χρησιμοποιήθηκε για αρκετούς μήνες, 
υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν βγείτε στο 
δρόμο, για να σιγουρευτείτε για την ασφάλειά σας και για να απολαύσετε τη 
διαδρομή σας.

Σημείωση: Αυτές οι πρακτικές συμβουλές δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρεις αλλά αποτελούν 
έναν γενικό οδηγό για την καλή φροντίδα της μοτοσυκλέτας. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς να 
χειριστείτε σωστά την κάθε περίπτωση, συνιστάται να επισκεφθείτε τον πλησιέστερο Επίσημο 
Συνεργάτη Yamaha. Το δίκτυό μας διαθέτει πιστοποιημένους τεχνικούς που μπορούν να σας 
εξυπηρετήσουν με αξιοπιστία και ακρίβεια..

Λάδι κινητήρα
Εάν δεν το κάνατε πριν από την 
αποθήκευση της Yamaha σας, 
συνιστάται να αλλάξετε το λάδι 
και το φίλτρο του κινητήρα, ώστε 
να σταματήσουν να κατακάθονται 
ακαθαρσίες μέσα στον κινητήρα.

Συμπληρώστε καύσιμο
Αν η Yamaha σας είχε αποθηκευτεί 
με γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου και 
πρόσθετο σταθεροποιητή καυσίμου ή 
πρόσθετο απομάκρυνσης της υγρασίας, 
το ρεζερβουάρ σας θα είναι σε καλή 
κατάσταση για κυκλοφορία. Εάν όχι, 
πρέπει να αφαιρέσετε το καύσιμο και να 
ελέγξετε το εσωτερικό του χαλύβδινου 
ρεζερβουάρ καυσίμου για σκουριές. 
Μετά από επιθεώρηση και καθαρισμό, 
γεμίστε ξανά το ρεζερβουάρ με υψηλής 
απόδοσης βενζίνη. 

Ελαστικά
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό 
πέλμα και στα δύο ελαστικά σας. Το 
ελάχιστο είναι 1,6 mm. Βεβαιωθείτε 
ότι οι πιέσεις των ελαστικών είναι 
φυσιολογικές καθώς οι υπερβολικά 
υψηλές αλλά και οι υπερβολικά χαμηλές 
πιέσεις μπορεί να επηρεάσουν τις 
επιδόσεις. Η σωστή πίεση εξασφαλίζει 
καλύτερο κράτημα και μικρότερες 
αποστάσεις φρεναρίσματος.

Μπαταρία
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι 
πλήρως φορτισμένη και ότι οι πόλοι και 
οι ακροδέκτες είναι καθαροί.

Φρένα
Εξετάστε το μπροστινό αλλά και 
το οπίσθιο φρένο. Θα πρέπει να 
λειτουργούν ομαλά, όχι απότομα. Είναι 
σημαντικό τα μπροστινά και τα οπίσθια 
φρένα να αναπτύσσουν επαρκή πίεση. 
Δεν θα πρέπει να σας επιτρέπει να 
τραβήξετε τελείως τη μανέτα του 
φρένου μέχρι να ακουμπήσει στο τιμόνι.

Φωτισμός και διακόπτες
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φώτα και οι 
διακόπτες λειτουργούν σωστά πριν από 
κάθε διαδρομή. 

Αλυσίδα
Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα είναι καθαρή 
και έχει αρκετό λιπαντικό αλυσίδας 
επάνω της.

Πιρούνια
Βεβαιωθείτε ότι τα πιρούνια είναι 
καθαρά και δεν παρουσιάζουν διαρροή 
από τις τσιμούχες.

Ψυκτικό υγρό
Εάν το ψυκτικό υγρό σας είναι παλιό, 
συνιστάται η αντικατάστασή του.
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Ο N I C K  S A N D E R S  ΞΕΚΊΝΗΣΕ 
ΤΗΝ ΠΕΡΊΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ Γ ΊΑ  ΔΕΚΑΤΗ ΦΟΡΑ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ A D V E N T U R E 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΤΗΣ YA M A H A , 
ΤΗΝ T É N É R É  700
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Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
T É N É R É  700
Ένας εξερευνητής με έντονο πάθος για περιπέτειεα, ο Nick Sanders έχει 
πραγματοποιήσει τον γύρο του κόσμου εννέα φορές. Τις δύο από αυτές 
τις περιπέτειες, τη δεκαετία του 1980, τις πραγματοποίησε κυριολεκτικά 
με τις δικές του δυνάμεις, έχοντας μόνο ένα ποδήλατο για να φτάσει στον 
προορισμό του. Ωστόσο, τα πιο διάσημα ταξίδια του τα πραγματοποίησε 
με μοτοσυκλέτα, και, ως διαχρονικός υποστηρικτής του μηχανολογικού 
σχεδιασμού της Yamaha, δοκίμασε τις αντοχές των μοτοσυκλετών της όσο 
κανένας άλλος.
Οι απίστευτες αποστολές του με μοτοσυκλέτα περιλαμβάνουν τον γύρο του κόσμου το 2005 με τη θρυλική R1, καθώς και το 
κορυφαίο ταξίδι του το 2011 με μια XT1200Z Super Ténéré, ακολουθώντας τη διαδρομή Αλάσκα-Γη του Πυρός και επιστροφή στην 
Αλάσκα.  

Για το δέκατο ταξίδι του γύρω από τον κόσμο, ο Nick επέλεξε την απόλυτη μοτοσυκλέτα περιπέτειας της Yamaha, τη νέα Ténéré 
700. Μετά τη συμμετοχή του ως ένας από τους Ευρωπαίους Πρεσβευτές για την εκδήλωση Ténéré 700 World Raid, ο Nick ήταν σε 
θέση να οδηγήσει την πρωτότυπη μοτοσυκλέτα πριν την επίσημη έναρξη της παραγωγής της. Ο Nick είδε αμέσως τις δυνατότητες 
της αναγεννημένης Ténéré και ήξερε ότι θα ήταν ο ιδανικός σύντροφος για το δέκατο ταξίδι του γύρω από τον κόσμο. Όπως δήλωσε 
ο ίδιος, «Αυτό που μου έδωσε αυτοπεποίθηση είναι η απλότητα αυτής της μοτοσυκλέτας. Οι απογυμνωμένες λεπτομέρειές της 
υποδυκνύουν ότι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να προκύψει κάτι εκτός προγραμματισμού. Θέλω να μπορώ να επικεντρωθώ στο 
στόχο μου: να ταξιδέψω σε όλον τον κόσμο.»
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Ένας θρύλος ξαναγεννιέται
Η Ténéré 700 νέας γενιάς έχει κατασκευαστεί με απλότητα και 
είναι σχεδιασμένη για να αξιοποιεί τις προκλήσεις και τις χαρές 
της περιπετειώδους οδήγησης. Αποτελεί εξέλιξη του αγωνιστικού 
DNA που εμπνεύστηκε από την αρχική Ténéré 600 του 1983 και 
έχει αναπτυχθεί με έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό ισχύος, ελέγχου 
και ευελιξίας, ώστε να επιτρέπει στον αναβάτη να αντιμετωπίζει 
τις διαδρομές εντός και εκτός δρόμου με ευκολία και άνεση. Η 
εξαιρετική οικονομία καυσίμου από το ρεζερβουάρ 16 λίτρων 
διασφαλίζει λιγότερες στάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
και ο αεροδυναμικός της σχεδιασμός παρέχει μέγιστη άνεση στον 
αναβάτη για τις μεγαλύτερες διαδρομές.
Χάρη στον τετράχρονο κινητήρα CP2 689 κ.εκ. με πανίσχυρη 
γραμμική ροπή, η μοτοσυκλέτα παρέχει απίστευτη επιτάχυνση 
για τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης και ελέγχου. Με την 
αφαίρεση των σύνθετων ηλεκτρονικών βοηθημάτων οδήγησης και 
εστίαση στη ρυθμιζόμενη ανάρτηση, η Ténéré 700 προσφέρει μια 
πολύ αληθινή εμπειρία οδήγησης, ιδανική για την αντιμετώπιση 
ποικίλων εδαφών σε ένα ταξίδι όπως αυτό που έκανε ο Nick. 

Επόμενος ορίζοντας: Ο κόσμος
Ο Νικ ξεκίνησε για τον γύρο του κόσμου στα Ανάκτορα του 
Μπάκιγχαμ με βασιλική συντροφιά. Στο πλαίσιο των εορτασμών 
για τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ο Nικ έλαβε την 
υψηλού κύρους τιμή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας 
για τις υπηρεσίες του στην οδήγηση μοτοσυκλέτας και την 
ποδηλασία αντοχής. Φτάνοντας στο παλάτι με την Ténéré 700, ο 
Νικ ήπιε τσάι με την βασίλισσα αμέσως πριν φύγει από το Λονδίνο 
για να ξεκινήσει για το επικό του ταξίδι.
Η διαδρομή του συνεχίστηκε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού 
στη Νέα Ύόρκη, από όπου διέσχισε τις ΗΠΑ για να φτάσει στην 
Καλιφόρνια. Απολαμβάνοντας στη διαδρομή την τοπική φιλοξενία, 
ο Νικ είδε ποικίλα αξιοθέατα και απόλαυσε εμπειρίες, όπως το να 
στήσει τη σκηνή του στην άκρη της Κοιλάδας του Θανάτου και στην 
πόλη-φάντασμα Μπαλαράτ. Το πρώτο σκέλος του ταξιδιού του 
Νικ στις ΗΠΑ τον βρήκε να ταξιδεύει στους ανοιχτούς δρόμους 

και τις ατελείωτες πεδιάδες, δοκιμασίες τις οποίες ο ίδιος και 
η Yamaha του πέρασαν με ευκολία. Καθισμένος δίπλα στη φωτιά 
που άναψε ο ίδιος στην ύπαιθρο όπως κάνουν οι Αμερικανοί, ο Νικ 
αναλογίστηκε για τη ζωή του μοναχικού τυχοδιώκτη, «Μερικές 
φορές θα ήταν ωραία να είχα παρέα, αλλά η αίσθηση ότι βρίσκομαι 
στον δρόμο με τη μοτοσυκλέτα μου με αποζημιώνει για τα 
πράγματα που δεν έχω. Γυρίζω τον κόσμο και αυτό είναι φοβερό» 
Τρία μίλια νότια του Μπιγκ Σερ στoν αυτοκινητόδρομο κατά 
μήκος της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, ο Νικ είχε και πάλι τη χαρά να 
απολαύσει την παρέα των ντόπιων που του προσέφεραν φιλοξενία 
με θέα στη θάλασσα, κάτι που φυσικά δεν μπόρεσε να απορρίψει.
Αφού έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο και στην εμβληματική Γέφυρα 
Γκόλντεν Γκέιτ, ο Νικ ταξίδεψε μέσα από το Μεξικό, όπου τον 
περίμενε το άγριο τοπίο της ερήμου Μπάχα. Η βαθιά άμμος της 
ερήμου αποδείχθηκε η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Νικ που 
δεν έβρισκε λόγια για να παινέψει τις ικανότητες της Ténéré 
700. «Η μοτοσυκλέτα ανταπεξήλθε πραγματικά καλά. Έδινε μια 
στιβαρή αίσθηση. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες αλλά τα 
πήγε πολύ καλά. Είναι αρκετά ελαφριά για να μπορείς να κάνεις 
ελιγμούς και τα ελαστικά TKC 7 είχαν εξαιρετική πρόσφυση.» 
Παρά τις προκλήσεις που συνάντησε στον δρόμο, ο Νικ μπόρεσε 
να απολαύσει την ομορφιά και την ηρεμία της μεξικάνικης ζωής. 
Μάλιστα, ομοσπονδιακοί αστυνομικοί τον βοήθησαν να γεμίσει το 
ρεζερβουάρ με καύσιμα. 
Από το Μεξικό, ο Νικ οδήγησε μέσα από την Κεντρική και 
τη Νότια Αμερική. Ακολούθησε μια εξωτική διαδρομή που 
πήγαινε από τη Σονόρα στην Παταγονία διασχίζοντας όμορφες 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πολύχρωμης και ειρηνικής 
ατμόσφαιρας της Νικαράγουα όπου ο χρόνος έμοιαζε να έχει 
σταματήσει. Η μεγάλη διαδρομή συμπεριλάμβανε την Κολομβία 
και τον Ισημερινό, όπου ούτε ακόμα και οι συνεχείς βροχές στις 
κάτω Άνδεις δεν μπόρεσαν να κάμψουν το ηθικό του ταξιδιώτη. 
Ταξιδεύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα στο εσωτερικό της Βραζιλίας, 
ο Νικ διέσχισε τους γεμάτους στροφές δρόμους της ανατολικής 
ακτής της Νοτίου Αμερικής για να απολαύσει την ηλιόλουστη 
περουβιανή ακτογραμμή. Η γνωριμία με ‘’πολύχρωμους’’ και 
φιλικούς ανθρώπους καθ’ όλην τη διάρκεια της διαδρομής έδωσε 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
Ξεκινώντας από το Λονδίνο, 
η διαδρομή του Nick τον 
πήγε στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια 
ταξίδεψε στο Μεξικό και τη 
Νότια Αμερική πριν περάσει 
τον Ειρηνικό για να φτάσει 
στην Αυστραλία. Από εκεί θα 
διασχίσει τη Θάλασσα των 
Κοραλλιών προς την Παπούα 
Νέα Γουινέα, την Ασία, τη 
Ρωσία, πίσω στην Γηραιά 
Ήπειρο και τέλος στην πατρίδα 
του στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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στον Νικ την ευκαιρία να σκεφτεί πάνω στη φύση του ταξιδιού του, «Γιατί κάνω αυτό 
το ταξίδι, για να αιχμαλωτίσω λίγα λεπτά από τη ζωή άλλων ανθρώπων, πέραν της 
δικής μου και να τα περάσω σε άλλους.»
 Στη συνέχεια, ο Νικ και η Ténéré 700 του συστήθηκαν με το Αλτιπλάνο ή το οροπέδιο 
των Άνδεων, στον δρόμο για την είσοδό τους στην Αργεντινή και τη Χιλή. Κατά 
τη διάρκεια αυτής, ο Νικ έκανε μία από τις πλέον αξέχαστες γνωριμίες του, όταν 
τον χαιρέτισε ένας συνάδελφος ταξιδιώτης, ο οποίος οδηγούσε επίσης μια Ténéré 
700. Η αξιοσημείωτη τυχαία συνάντηση τόνισε την πραγματικά παγκόσμια φύση 
της οικογένειας της Yamaha, καθώς και τις πτυχές που κάνουν την Ténéré 700 μια 
τόσο δημοφιλή επιλογή για τους λάτρεις της περιπέτειας. Για να κλείσει το ταξίδι 
του στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, ο Νικ ταξίδεψε στην Ουσουάια, το νοτιότερο 
άκρο της Νότιας Αμερικής που φέρει το παρατσούκλι «Το τέλος του κόσμου».  Με 
το ταξίδι του στη Νότια Αμερική να πλησιάζει στο τέλος του, ο Nick οδήγησε ξανά 
πίσω δια μέσου της Αργεντινής και της Χιλής για να περάσει στην απέναντι πλευρά 
του Νότιου Ειρηνικού, να εγκαταλείψει δηλαδή την ήπειρο και να ταξιδέψει στην 
Αυστραλία.

Αλλαγή σχεδίων
Κάθε περιπέτεια έχει τις προκλήσεις της και η πανδημία του COVID-19 το 2020 
έβαλε σε αναμονή το ταξίδι του Νικ. Ο Νικ περιμένει για να μπορέσει και πάλι να 
ανέβει στη μοτοσικλέτα του με ασφάλεια, μην έχοντας, ωστόσο, καμία πρόθεση να 
σταματήσει το ταξίδι του. Θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε στην Αυστραλία 
μόλις είναι και πάλι δυνατό. Από εκεί θα διασχίσει τη χώρα και τη Θάλασσα των 
Κοραλλίων για να φτάσει στην Παπούα Νέα Γουινέα, από όπου θα ταξιδέψει στην 
Ασία και το Καζακστάν στον δρόμο του προς τη Ρωσία, τη Βόρεια Ευρώπη, κάτω στο 
Μαρόκο και πάλι επάνω για να επιστρέψει σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Το ταξίδι του Νικ έχει καλύψει μέχρι στιγμής πάνω από 40.000 χιλιόμετρα και στη 
διάρκειά του είδε αρκετά εντυπωσιακά μέρη γεμάτα με εξαιρετικούς ανθρώπους, 
που ήταν η ουσία του ταξιδιού του. «Τι σημαίνει ένα τέτοιο ταξίδι για εμένα; 
Σημαίνει ότι γνωρίζω ανθρώπους που κανονικά δεν θα μάθαινα τίποτα γι’ αυτούς και 
ανταλλάζουμε ιδέες. Σημαίνει ότι οδηγώ τη μοτοσικλέτα μου σε μέρη που ούτε στα 
πιο τρελά μου όνειρα δεν πίστευα ότι θα επισκεφτώ και μετά επιστρέφω σπίτι για 
να διηγηθώ ηρωικές, υπέροχες ιστορίες. Σημαίνει να αποδεικνύω στους πάντες ότι 
ο κόσμος είναι ένα φανταστικό μέρος για να ζεις και να ταξιδεύεις και αν το κάνεις 
με τη σωστή διάθεση, είναι φιλικός, ασφαλής και έχει πλάκα.

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΊΑ 
ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ ΤΑΞΊΔΊ ΤΟΥ 
ΝΊΚ ΜΕ ΜΊΑ ΣΕΊΡΑ ΒΊΝΤΕΟ 
ΠΟΥ ΤΡΑΒΗΞΕ Ο ΊΔΊΟΣ 
ΚΑΊ ΕΊΝΑΊ ΔΊΑΘΕΣΊΜΑ 
ΣΤΟΝ ΊΣΤΟΤΟΠΟ «THE 
ADVENTURE PROJECT» 
ΤΗΣ YAMAHA ΚΑΊ ΣΤΟ 
ΚΑΝΑΛΊ YAMAHA MOTOR 
EUROPE ΣΤΟ YOUTUBE.

www.yamaha-motor.eu

THE INSIDER LIFESTYLE MAGAZINE   45

37350 - ILM2020_GR_v3.indb   4537350 - ILM2020_GR_v3.indb   45 19-08-20   16:4519-08-20   16:45



ADVENTURE
γ ί ν ε τ ε  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  κ ό ς μ ο υ  τ η ς  y a m a h a

1 . 2 . 3.

1. Μεταλλικό ποδήλατο ισορροπίας εμπνευσμένο από το Ténéré 700 N20-TP603-E1-00  |  2. Ανδρικό μπουφάν περιπέτειας 
A20-BJ01-FO-XX  |  3. Ανδρικά παντελόνια περιπέτειας A20-BP101-F0-XX  |  4. Υπνόσακος περιπέτειας N20-TR012-B1-00 

Στρώμα κάμπινγκ Yamaha N20-TR013-B0-00  | 5. Ténéré 700 για ζεστό λαιμό N20-TH006-F3-00 | 6. Σκηνή - Ténéré 700  
N20-TR014-F1-00  | 7. Μηχανή εσπρέσο N20-AD005-B0-00 |  8. Ténéré 700 μαύρο πολυεργαλείο N20-TT001-B0-00
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4 . 6 .

8 .7 .5 .
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S W A N K
R A L LY

Προσανατολισμένη γύρω από την ιδέα ότι «το να 
δημιουργείς κάτι είναι πιο διασκεδαστικό από το απλά 
να το έχεις», η γνωστή εταιρεια custom μοτοσυκλετών 
Deus ex Machina έχει καθιερώσει μια αποκλειστικά 
δική της άνετη και δημιουργική κουλτούρα. Από το 
2013, η Deus και η Yamaha Motor χαίρουν μιας τεχνικής 
συνεργασίας, κινούμενης από το κοινό πάθος για τις 
μοτοσυκλέτες και την προσαρμογή τους. Από αυτήν 
την συνεργασία έχει προκύψει πλήθος εντυπωσιακών 
custom μοτοσυκλετών σε παραγωγή της Yamaha, 
όπως η Deus SR400 Lightning και η XJR1300 Eau 
Rouge. Η πιο πρόσφατη δημιουργία είναι η εξαιρετικά 
ρετρό, Swank Rally 700. Μια προσαρμοσμένη 
δημιουργία βασισμένη στη «σχεδιασμένη για 
τροποποίηση» XSR700 που επιλέχθηκε για την ελαφριά 
κατασκευή και την ευελιξία της, η Swank Rally 700 
ξεχειλίζει από το κομψό ύφος της Deus και την 
προσαρμοστικότητα της Yamaha.
Η κουλτούρα της Deus ταιριάζει, πέρα από τις 
προσαρμοσμένες δημιουργίες της, με μια σειρά 
προϊόντων ένδυσης που συνάδει τέλεια με τη 
φιλοσοφία της και περιλαμβάνει εμφανίσεις όπως 
κοντομάνικα μπλουζάκια που φέρουν την ξεχωριστή 

επωνυμία της ή vintage δερμάτινα μπουφάν. Η ρετρό 
γοητεία της μόδας της Deus αντανακλά επίσης τη 
φιλοσοφία της Yamaha Faster Son, μια φρέσκια 
προσέγγιση στη σχεδίαση μοτοσυκλέετών που 
επικεντρώνεται στην προσαρμοσμένη αισθητική που 
ενθαρρύνει όλους τους αναβάτες να εξερευνήσουν τις 
προτιμήσεις τους με τη Yamaha.

Αγώνες με στυλ
Η Swank Rally 700 έκανε μια σπουδαία εμφάνιση 
στην ομώνυμη εκδήλωσή της, το Deus Swank Rally 
2019 στη Σαρδηνία. Μια γιορτή στο πλαίσιο του Ράλι 
της Σαρδηνίας, το Swank Rally προσφέρει ένα μικρό 
αλλά συναρπαστικό μείγμα vintage και μοντέρνων 
μοτοσυκλετών, ιδανικών για την ανάδειξη, τόσο 
των ταλέντων προσαρμογής της Deus όσο και τις 
ικανότητες της τεχνολογίας Sport Heritage της 
Yamaha. Μετά από έναν επιτυχημένο αγώνα στο 
Ιταλικό νησί, η μοτοσυκλέτα και η Deus ξεκίνησαν 
για μία από τις δημοφιλέστερες εκδηλώσεις custom 
μοτοσυκλετισμού του καλοκαιριού, τη Wheels and 
Waves στη Μπιαρίτζ της Γαλλίας.

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΤΗΣ 
D E U S
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Η Deus επιστρέφει στο Wheels and Waves  
Το Deus Swank Rally είναι μια αγαπημένη επωνυμία στο 
φεστιβάλ Wheels and Waves, φέρνοντας ό,τι πιο σύγχρονο 
και μοντέρνο κυκλοφορεί στις custom αγωνιστικές 
μοτοσυκλέτες από όλον τον κόσμο, όλες έτοιμες να 
λασπωθούν για χάρη μιας διασκεδαστικής ημέρας στην 
ύπαιθρο. Ο κατασκευαστής της Deus, Jeremy Tagand, έδωσε 
το έναυσμα για την έναρξη της ηλιόλουστης εκδήλωσης, 
πριν το soundtrack των μηχανών που γκαζώνουν και 
η μυρωδιά των δίχρονων γεμίσει τον αέρα καθώς οι 
οδηγοί αγώνων έβγαιναν στην επίθεση σε ένα γήπεδο 
που συνδύαζε τα άλματα moto-cross με τις διαδρομές σε 
βαθιά λάσπη και σε στροφές-φουρκέτες. Η Deus έφερε 
επίσης μαζί το Yellow Land Marine, μια κατασκευή με βάση 
το Series II Land Rover. Η συνεργασία τους στους τέσσερις 
τροχούς είχε για παρέα στην εκδήλωση την εμβληματική 
Yamaha XT500, τη θρυλική μοτοσυκλέτα που θριάμβευσε 
στο εναρκτήριο ράλι Paris-Dakar του 1979, σε ένα αφιέρωμα 
στους ρετρό ήρωες των ράλι των περασμένων δεκαετιών.
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X S R

 ΌΙ ΗΡΩΙΚΈΣ  
 ΜΌΤΌΣΥΚΛΈΤΈΣ  
 ΤΗΣ YAMAHA  
 ΠΑΙΡΝΌΥΝ ΜΈΡΌΣ  
 ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ 
 ΤΌΥ VINTAGE
Ο ΚΟΣΜΟΣ S P O RT H E R I TA G E  ΤΗΣ YA M A H A 
Ε ΊΝΑΊ  ΤΟ  ΣΗΜΕΊΟ  ΟΠΟΥ Η  ΦΊΛΟΣΟΦΊΑ  FA S T E R 
S O N S  ΕΜΠΝΕΕΊ  ΤΗ ΣΧΕΔΊΑΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ , 
ΟΠΟΥ ΣΤΟΊΧΕ ΊΑ  ΕΜΒΛΗΜΑΤΊΚΏΝ ΚΑΊ 
Δ ΊΑΧΡΟΝΊΚΏΝ ΣΧΕΔΊΏΝΤΗΣ YA M A H A 
ΕΝΑΡΜΟΝΊΖΟΝΤΑΊ  ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ  ΤΏΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΏΝ. 
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Το αποτέλεσμα είναι η οικογένεια XSR που 
αποδίδει φόρο τιμής στο παρελθόν της 
Yamaha, ενώ προσφέρει στον αναβάτη 
κορυφαία απόδοση και έλεγχο. Μια νέα γενιά 
αναβατών μπορεί να απολαύσει την κληρονομιά 
της Yamaha με τη σειρά Sport Heritage, με 
μοτοσυκλέτες που έχουν σχεδιαστεί για 
να διευκολύνουν την προσαρμογή και την 
εξατομίκευση που επιθυμεί κάθε αναβάτης.

Η αγάπη για την οδήγηση
Προσφέροντας συναρπαστικές εμπειρίες 
οδήγησης με ξεχωριστές ρετρό επιρροές, 
η σειρά Sport Heritage έχει επικεφαλής τις 
XSR700 και XSR900. Ενισχυμένες με την 
χαρακτηριστική εκσυγχρονισμένη τεχνολογία 
της Yamaha, οι μοτοσυκλέτες ενσωματώνουν 
επίσης μοντέρνα στοιχεία σχεδιασμού για να 
τιμήσουν τις Yamaha του παρελθόντος.

Οι μοτοσυκλέτες διαθέτουν ορισμένους από 
τους πιο επιτυχημένους κινητήρες Yamaha 
που παρήχθησαν ποτέ. Η XSR700 παίρνει 
κίνηση από έναν δικύλινδρο κινητήρα 689 
κ.εκ, ενώ η XSR900 διαθέτει τρικύλινδρο 
κινητήρα 847 κ.εκ.. Και οι δύο χρησιμοποιούν 
τη διάταξη στροφαλοφόρου «crossplane» 
της Yamaha για ομαλή και ακριβή απόδοση 
ισχύος για μια πραγματικά συναρπαστική, 
συγκινητική διαδρομή. Κάθε μοντέλο είναι 
κατασκευασμένο γύρω από ένα κορυφαίο, στην 
κατηγορία του, ελαφρύ συμπαγές πλαίσιο, το 
οποίο σε συνδυασμό με τον κινητήρα καθιστά 
τις μοτοσυκλέες της σειράς XSR τις πιο 
αποτελεσματικές νεο-ρετρό μοτοσυκλέτες 
της αγοράς. Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός 
προσφέρει μεγάλη ευελιξία στον δρόμο και 
πολλές ευκαιρίες για προσθήκη Γνήσιων 
Αξεσουάρ Yamaha και προσαρμοσμένα 
συμπληρωματικά αξεσουάρ. 

Οι XSR ενσωματώνουν μερικές από τις πλέον 
εμβληματικές σχεδιαστικές τάσεις των 
εμβληματικών μοντέλων Yamaha, μια ρετρό 
επιρροή που είναι ο πυρήνας της εμπειρίας 
XSR. Από τον φωτισμό σε vintage στυλ μέχρι 
τους καθρέπτες με σχήμα δάκρυ, το εργονομικό 
ρεζερβουάρ σχεδιασμένο στο χέρι αλλά και την 
δερμάτινη σέλα, τα μοντέλα XSR αποπνέουν 
κομψότητα και στυλ. Με πρόσκληση για συνεχή 
προσαρμογή και τροποποίησή τους, η XSR700 
και η XSR900 θέτουν νέα πρότυπα για τις κατά 
παραγγελία μοτοσυκλέτες και συνεχίζουν να 
απαιτούν την προσοχή.

Μια νέα εποχή για τις custom 
μοτοσυκλέτες
Οι φιλοσοφία Sport Heritage και Faster Sons 
για τις custom μοτοσικλέτες παίρνει σάρκα 
και οστά στο έργο Yamaha Yard Built, όπου οι 
μοτοσικλέτες XSR έχουν αποδειχτεί ιδανικά 
πεδία για προσαρμογή. Από το 2014, έχουν 
πραγματοποιηθεί περισσότερα από 50 έργα. 

Η δημιουργική ιδιοφυία των επαγγελματιών 
customizers απελευθερώνεται για να 
μεταμορφώσει σύγχρονες Yamaha σε ξεχωριστά 
παραδείγματα Yard Built, τροποποιώντας 
τις μηχανές για την ενσάρκωση μιας γκάμας 
μοτοσικλετιστικών θεμάτων και στυλ. Η 
XSR700 έχει πολλάκις εξελιχθεί σε πολυάριθμα 
στιλ οδήγησης, όπως scrambler,flat track, café 
racer, βίντατζ και φουτουριστικό. Τα έργα με 
τους καλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο 
περιλαμβάνουν το χειροποίητο έργο τέχνης 
«Faster Son» του Ιάπωνα κατασκευαστή Shinya 
Kimura, τη ριζοσπαστική μοτοσικλέτα για χώμα 
«Alan» της βρετανικής Lamb Engineering και 

τη Double Style της Rough Crafts. Η XSR900 
έχει περάσει παρόμοιες προσαρμογές, όπως 
η νεο-φουτουριστική «The Alter» από τους 
Γάλλους κατασκευαστές της DAB Motors, η 
CP3 της JvB-Moto, η ρετρό «Faster Wasp» του 
Αμερικανού κατασκευαστή Roland Sands Design 
με έμπνευση από τη ρετρό Kenny Roberts και η 
μηχανή για όλα τα εδάφη «Monkeebeast» των 
Wrenchmonkees.

Οι μοτοσυκλέτες Yamaha Sport Heritage έχουν 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ευέλικτες και 
να προσαρμόζονται στο μοναδικό στυλ κάθε 
αναβάτη, ενώ παράλληλα αποδίδουν φόρο τιμής 
στις μοτοσυκλέτες των περασμένων δεκαετιών 
που έγραψαν ιστορία. Είτε είστε έμπειρος 
customizer είτε θέλετε να δώσετε μια νέα 
πινελιά στην εμφάνιση της μοτοσυκλέτας σας, 
θα βρείτε διαθέσιμη μια μεγάλη σειρά Γνήσιων 
Ανταλλακτικών και Αξεσουάρ Yamaha που θα 
κάνουν την προσαρμογή XSR εύκολη για τον 
καθένα.
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Οι Yard Built δημιουργίες της Yamaha έχουν οδηγήσει 
στην αναβίωση του συναρπαστικού κόσμου των custom 

μοτοσυκλετών, από το 2014. Τώρα στον έβδομο χρόνο του, 
πολλοί ιδιοκτήτες ονειρεύονται να δημιουργήσουν τη δική τους 
custom μοτοσυκλέτα ως μία ξεχωριστή εκδοχή Yard Built στο 

πλαίσιο του νέου project Back to the Drawing Board.

Η  ∆ Υ Ν Α Μ Η  Τ Η Σ  Σ Χ Ε ∆ Ι Α Σ Η Σ  Σ Τ Α  Χ Ε Ρ Ι Α  Σ Α Σ

YA M A H A 
YA R D  B U I LT
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Η ολοκαίνουργια ιδέα προσκάλεσε κατασκευαστές 
custom μοτοσυκλετών αλλά και το ευρύ κοινό από τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και 
την Ισπανία προκειμένου να δημιουργήσουν τα δικά 
τους custom σχέδια για τη Sport Heritage XSR700. 
Αφού εξετάστηκαν από τριμελείς κριτικές επιτροπές 
που αποτελούνταν από έναν επαγγελματία customizer, 
έναν δημοσιογράφο και έναν τοπικό διανομέα της 
Yamaha, επιλέχθηκε ένας σχεδιαστής από κάθε 
χώρα, οι οποίοι είδαν το όραμά τους να μετατρέπεται 
σε πραγματικότητα μέσω ενός κατασκευαστή 
προσαρμοσμένων μοτοσυκλετών.

Το Back to the Drawing Board  -είναι το πιο πρόσφατο 
project του Yard Built στο οποίο συμμετέχουν 
κατασκευαστές custom μοτοσυκλετών από όλον τον 
κόσμο, μετά τα Back to the Waves του 2018 και Back 
to the Dirt το 2019. Το Back to the Drawing Board, 
ωστόσο, είναι το πρώτο project  που περιλαμβάνει ένα 
τόσο συναρπαστικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των 
customizers και πελατών, προκειμένου να ζωντανέψουν 
οι ιδέες της XSR700. Από café racers μέχρι scramblers, 
το Back to the Drawing Board δημιούργησε εκπληκτικά 
και εντυπωσιακά σχέδια. Οι λάτρεις της Yamaha 
αφιέρωσαν εξ ολοκλήρου το πάθος και την εμπειρία 
τους και σημείωσαν απίστευτη επιτυχία για νέο project 
Yard Built. Στη συνέχεια, τα σχέδια που επιλέχθηκαν 
κατασκευάστηκαν από τους customizers όσο το δυνατόν 
πιο πιστά στο αρχικό σχέδιο. 
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Οι Γάλλοι σχεδιαστές 
της Barbara Motorcycle
κέρδισαν το πρώτο βραβείο 
με τη «Disruptive», μια 
μοτοσυκλέτα εμπνευσμένη 
από μια αμερικανική fl at-track 
που παρουσιάζει στοιχεία 
από την μοτοσυκλετιστική 
κληρονομιά XSR700. Από την 
επιθετική κοντή ουρά της μέχρι 
το έντονο μαύρο σατέν χρώμα 
της με τα κίτρινα γράμματα, η 
Disruptive είναι μια κλασική 
μοτοσυκλέτα Yard Built που 
θα ξαναζωντανέψει από τους 
κατασκευαστές της Bad Winner 
Custom Motorcycles.

Οι Πορτογάλοι νικητές Rua 
Machines κέρδισαν το κορυφαίο 
βραβείο με την «700GT», μια 
νεο-ρετρό scrambler που πήρε 
το προβάδισμα χάρη στα διπλά 
σωληνωτά σκέλη και τη συμπαγή 
ουρά από τις κλασικές scrambler 
YR-2 και YR-3 της Yamaha από τη 
δεκαετία του ‘60. Η πρωτότυπη, 
ασπρόμαυρη εμφάνισή της 
πηγάζει τόσο από τις μονότονες 
φωτογραφίες των μοτοσυκλετών 
της δεκαετίας του ‘60 όσο και από 
την ιδέα της «Σκοτεινής πλευράς 
της Ιαπωνίας» της Yamaha, η οποία 
αναδεικνύεται έντονα με τα κόκκινα 
χαρακτηριστικά του ρεζερβουάρ.

Ο Ιταλός νικητής Ούγκο 
Κόπολα εντυπωσίασε με το 
«RD350 Tribute» του, έναν 
χαιρετισμό στην κλασική δίχρονη 
μοτοσικλέτα της δεκαετίας του 
1970, η οποία συνδυάζει κλασικά 
στοιχεία σχεδιασμού με μοντέρνες 
πινελιές XSR700. Σε εκθαμβωτικό 
βίντατζ σκούρο πορτοκαλί και 
μαύρο, η RD350 Tribute είναι μια 
ενσάρκωση του Yard Built και του 
Faster Sons.
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Μ Π Ο Ρ Ε Ι Τ Ε  Ν Α  ∆ Ε Ι Τ Ε  Ο Λ Ο Υ Σ  Τ Ο Υ Σ  Ν Ι Κ Η Τ Ε Σ  Κ Α Ι 
Τ Ι Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ  Τ Ο Υ  B A C K  T O  T H E  D R A W I N G 

B O A R D  O N L I N E  Σ Τ Η  ∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

Y A M A H A - M O T O R . E U

Το ισπανικό ντουέτο Alex 
και Claudio Monge κέρδισε 
με τη «XSR700 Red Tail», μια 
συναρπαστική μίξη αστικής fl at 
tracker και street fi ghter. Η σχεδίαση 
ακμάζει με τις διπλές εξατμίσεις και το 
εκτεθειμένο ρεζερβουάρ που χαρίζουν 
στη μοτοσυκλέτα μια μοναδική 
γυμνή εμφάνιση, με την εντυπωσιακή 
κόκκινη ουρά και τις κίτρινες ρίγες της. 

Ο Γερμανός Sven Graze κέρδισε 
με το σχέδιο «King», μια fl at 
track με γυμνή ράχη, προς τιμήν 
του θρυλικού Αμερικανού οδηγού 
αγώνων Kenny Roberts. Λαμπερή, 
με τo εμβληματικό κίτρινο, μαύρο 
και άσπρο χρώμα της Yamaha του 
‘70, η King επανέφερε με έξοχο 
τρόπο τη ρετρό ατμόσφαιρα της 
XSR700.

Με μια δυνατή πρώτη χρονιά, το Back to the Drawing Board μάς έδωσε 
μια ενδιαφέρουσα ιδέα για το τι επιφυλάσσει το μέλλον στις τάσεις των 

μοτοσικλετών, με έμπνευση απευθείας από τον καταναλωτή. Έχει θέσει τα 
θεμέλια για να ακολουθήσουν πιο συναρπαστικά έργα Yard Built και απέδωσε 

φόρο τιμής στην αξιόλογη κληρονομιά 65 ετών της Yamaha.
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Κατασκευασμένη 
για να κατακτήσει 
τους δρόμους.
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Η Tracer 700 νέας γενιάς έχει 
κατασκευαστεί για να κατακτά τους 
δρόμους και ανεβάζει τις μοτοσυκλέτες 
sport touring στο επόμενο επίπεδο 
με μια δυναμική εμπειρία οδήγησης 
που εγγυάται ότι θα σας κάνει να 
χαμογελάτε. Ο κινητήρας CP2 παρέχει 
ασύγκριτη αναλογία ισχύος προς βάρος 
και γραμμική ροπή που διατηρεί τη ροή 
της ισχύος σε κάθε ταχύτητα. Το μικρών 
διαστάσεων και ευκίνητο πλαίσιο σάς 
επιτρέπει να στρίβετε με άνεση, ενώ 
η επανασχεδιασμένη αεροδυναμική 
προσφέρει μια επιθετική νέα εμφάνιση.

Η Tracer 700 είναι μια Yamaha, απαραίτητη  
για όσους αναζητούν μια ευέλικτη, σπορ 
και άνετη μοτοσυκλέτα που προσφέρει 
απόδοση και εμπνέει σιγουριά σε κάθε 
διαδρομή. Είναι η ενσάρκωση του concept  
‘Roads of Life’ της Yamaha, της ιδέας 
που βρίσκεται στην καρδιά της σειράς 
Sport Tourer της Yamaha. Το Roads of 
Life αξιοποιεί την ισχυρή συναισθηματική 
εμπειρία που βιώνει ο αναβάτης σε κάθε 
διαδρομή, ενθαρρύνοντας τις περιπέτειες 
από τις καθημερινές διαδρομές έως 
τις επικές περιηγήσεις σε ολόκληρες 
ηπείρους. Όπου κι αν επιλέξετε να 
μετακινηθείτε, η Tracer 700 προσφέρει 
τόσο στιγμές ενθουσιασμού όσο και 
χαλάρωσης, προσαρμοζόμενη άνετα στο 
στυλ και τις ανάγκες σας.

Τώρα, μπορείτε να κάνετε τη δυναμική 
Tracer 700 δική σας και να βρείτε τους 
δικούς σας «δρόμους της ζωής», με 
συναρπαστικά Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha 
που δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν 
την οδηγική εμπειρία σας σε κάθε 
διαδρομή.

ΠΑΚΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
TRACER 700

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΖΏΗΣ ΣΑΣ 

SPORT PACK
Δώστε στην Tracer 700 ακόμα 
περισσότερο χαρακτήρα στον 
δρόμο με το Sport Pack, το 
οποίο διαθέτει ένα ελαφρύ 
προστατευτικό αλυσίδας, 
μαύρο κάλυμμα ψυγείου με 
πλέγμα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο και ένα μικρών 
διαστάσεων πλαίσιο πινακίδας 
αριθμού κυκλοφορίας. 
Προσθέστε τα στιλάτα 
προστατευτικά γονάτων και η 
Tracer 700 σας θα μοιάζει πιο 
κομψή από ποτέ.

TRAVEL PACK
Σχεδιασμένο για τους 
αναβάτες μεγάλων 
αποστάσεων, το Travel Pack 
προσφέρει επιπλέον άνεση 
και πρακτικότητα. Με άνετη 
σέλα και ανεμοθώρακα για 
αυξημένη προστασία από τον 
αέρα, το πακέτο περιέχει 
επίσης πλαϊνές βαλίτσες 
20 λίτρων που κλειδώνουν 
αριστερά και δεξιά με βάσεις 
τοποθέτησης για όλον τον 
ταξιδιωτικό εξοπλισμό σας.

WEEKEND PACK
Αν θέλετε να απολαύσετε τη 
χαλαρωτική, άνετη πλευρά 
της Tracer 700, το Weekend 
Pack είναι το ιδανικό για 
εσάς. Οι ελαφριές πλαϊνές 
βαλίτσες ABS 20 λίτρων με 
βάσεις, παρέχουν άφθονο 
χώρο αποθήκευσης, ο ψηλός 
ανεμοθώρακας κόβει την 
αντίσταση του αέρα και η 
προστατευτική επένδυση 
ρεζερβουάρ βελτιώνει την 
άνεση για κάθε ταξίδι.

URBAN PACK
Κατασκευασμένο για την 
καθημερινή οδήγηση 
στην πόλη, το Urban Pack 
διαθέτει πίσω σχάρα για 
τη βαλίτσα 39 λίτρων με 
δυνατότητα κλειδώματος, η 
οποία προστατεύει όλα τα 
προσωπικά σας αντικείμενα 
και μπορεί να προσαρμοστεί 
με πλάτη συνεπιβάτη. Το 
καλώδιο USB επιτρέπει τη 
λειτουργία δορυφορικής 
πλοήγησης και τη σύνδεση 
άλλων συσκευών φόρτισης εν 
κινήσει.
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SPORT
TOURING

γ ί ν ε τ ε  μ έ ρ ο ς  τ ο υ  κ ό ς μ ο υ  τ η ς  y a m a h a

1. Γάντια BATURA μεσαίας σεζόν για γυναίκες A20-BG205-BO-XX  | 2. Ανδρικό αθλητικό μπουφάν Touring A20-BJ102-BO-XX   
3. Ανδρικά αθλητικά παντελόνια A20-BP102-BO-XX  | 4. Μαύρο μπουκάλι θερμού N20-TD006-B0-00 | 

5. Χειμερινά γάντια CHULI για άνδρες A20-BG102-BO-XX 
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ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ 
ΣΕ  ΑΛΛΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΟΠΟΙΑ  ΚΑ Ι  ΑΝ  Ε ΙΝΑΙ 
Η  ΕΠΟΧΗ,  Η  YA M A H A 
Ε ΙΝΑΙ  Η  ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΕΞΏΛΕΜΒΙΑ  ΜΗΧΑΝΗ 
ΤΗΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ .
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Η Yamaha Motor γνωρίζει από δύναμη. 

Αυτό ισχύει για το σύνολο της σειράς των 

κορυφαίων παγκοσμίως ασφάλτινων 

και χωμάτινων οχημάτων που χαρίζουν 

καθημερινά συγκινήσεις σε εκατομμύρια 

λάτρεις της περιπέτειας. Όμως η Yamaha 

Motor δεν κατακτά μόνο τη στεριά. Οι 

εξωλέμβιες μηχανές της κυριαρχούν στα 

νερά. Επαγγελματίες ψαράδες σε όλη 

την Ευρώπη ανακαλύπτουν την ισχύ της 

Yamaha.

Οι Laurent και Tristan Poulain ανταγωνίζονται στο 
κορυφαίο επίπεδο ψαρέματος και χρησιμοποιούν τις 
εξωλέμβιες μηχανές της Yamaha για να είναι πλέον 
αποτελεσματικοί, τόσο στους εθνικούς όσο και στους 
διεθνείς αγώνες ψαρέματος. Αλιεύουν σαρκοφάγα, 
περίπου σε 80% φρέσκο νερό και 20% σε θαλάσσιο 
νερό. Το αγαπημένο τους στοιχείο στο ψάρεμα είναι 
με διαφορά του περκόχανου. Ο περκοχάνος είναι ένα 
παραδοσιακό δημοφιλές ψάρι στους αγώνες ψαρέματος 
στη Βόρεια Αμερική, αλλά αρχίζει να γίνεται δημοφιλές 
και στην Ευρώπη και απαιτείται εξειδικευμένος 
εξοπλισμός για να είναι κάποιος αποτελεσματικός στις 
κορυφαίες κατηγορίες του συναγωνισμού.

Οι Poulain χρησιμοποιούν ως βασικό εργαλείο την 
Yamaha F200FETL χάρη στην ασυναγώνιστη ευελιξία 
της. Κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης, όπου το να 
μην ακούγεσαι είναι υψίστης σημασίας, ο κινητήρας 
μπορεί να λειτουργεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου. 
Στη συνέχεια, όταν απαιτείται ταχύτητα, ο κινητήρας 
παρέχει την ισχύ που χρειάζονται για να εκτοξευτούν 
από τη γραμμή εκκίνησης και να εισέλθουν στη ζώνη 
ψαρέματος.
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*Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί ανά χώρα βάσει της κατά τόπους ισχύουσας νομοθεσίας.
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Με την αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση, το υψηλό κόστος 
μετακίνησης και την δυσεύρετη στάθμευση, η μετακίνηση με 
το αυτοκίνητο γίνεται μέρα με τη μέρα ολοένα και λιγότερο 
ελκυστική. Γι’ αυτό το λόγο, η Yamaha παρουσίασε το Tricity 300. 
Σχεδιασμένο για να σας επιτρέπει να ανακαλύψετε την πραγματική 
ελευθερία, να μειώσετε το άγχος σας κατά τις μετακινήσεις και να 
βιώσετε μια πιο ισορροπημένη σχέση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, 
το Tricity 300 είναι διαθέσιμο για πελάτες που διαθέτουν άδεια 
οδήγησης κατηγορίας “B”*.

Εξοπλισμένο με την μοναδική τεχνολογία πολλαπλών τροχών 
υπό κλίση (LMW) της Yamaha, το τρίκυκλο Tricity 300 προσφέρει 
σπορ, ευέλικτη και αξιόπιστη οδική συμπεριφορά και ταυτόχρονα 
βελτιωμένη αίσθηση ευστάθειας κατά την οδήγηση σε ολισθηρές 
ή ανώμαλες επιφάνειες. Αλλά δεν είναι μόνο η άνετη οδήγηση 
που εξασφαλίζεται από τον ισχυρό κινητήρα των 300 κ.εκ. Η 
δυναμική και μοντέρνα γραμμή καθιστούν αυτή την μοτοσυκλέτα 
να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος. Από το μικρών διαστάσεων, 
αεροδυναμικό μπροστινό φέρινγκ έως τα ασορτί φτερά, το Tricity 
300 προσφέρει  απολαυστική οδήγηση αλλά και πρωτοποριακή 
εμφάνιση. Ο κινητήρας BLUE CORE των 300 κ.εκ. προσδίδει δυνατή 
επιτάχυνση και παράλληλα οικονομία καυσίμου, επιτυγχάνοντας 
έναν ιδανικό συνδυασμό επιδόσεων, οικονομίας και ευελιξίας.

Εκτός από το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο δυναμικά 
εμφανισιακά μοντέλα στην κατηγορία των τρίτροχων, το νέο 
Tricity 300 είναι και από τα πιο πρακτικά μέσα για τις αστικές 
μετακινήσεις. Με σύστημα Standing Assist, χειρόφρενο, Smart Key, 
ευανάγνωστα όργανα LCD και μεγάλο χώρο αποθήκευσης κάτω 
από τη σέλα για δύο κράνη full-face, το Tricity 300 διαθέτει πλούσιο 
εξοπλισμό για όλες τις καθημερινές σας μετακινήσεις.
 
Η φιλοσοφία Urban Mobility της Yamaha ενηλικιώθηκε.
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Η φετινή σειρά οχημάτων 
για το χιόνι της Yamaha 
έχει κάτι για όλους.
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Η Yamaha οργώνει τα χιόνια με ολοένα και πιο εντυπωσιακά 

οχήματα χιονιού από το 1968 και αυτή η χρονιά δεν αποτελεί 

εξαίρεση. Θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα, από αρχάριους 

αναβάτες έως τους λάτρεις της περιπέτειας και από και τους 

έμπειρους ορεσίβιους μέχρι αυτούς που κινούνται για πρώτη 

φορά στα χιόνια. Ετοιμαστείτε λοιπόν, φορέστε τις μπότες 

σας, πάρτε και τον εξοπλισμό επιβίωσης και εντρυφήστε στην 

τελευταία τεχνολογία της Yamaha στα οχήματα χιονιού.

Δυνατότητες 
κίνησης μέσα 
στο χιόνι

Η φετινή σειρά μοντέλων περιλαμβάνει πανίσχυρα μοντέλα αλλά καλύπτει και 
τις ανάγκες των αναβατών ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους. Το 
SXVenom είναι ιδανικό για όσους απλώς οδηγούν διστακτικά στις χιονισμένες 
διαδρομές για πρώτη φορά. Η ελαφρότητα και η ευελιξία του SXVenom 
επιτρέπουν στους νέους αναβάτες να εξοικειωθούν με την αίσθηση αυτών 
των οχημάτων και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση οδηγώντας στο χιόνι χωρίς 
να χάσουν τον έλεγχο του οχήματος. Την ίδια στιγμή, οι έμπειροι αναβάτες 
μπορούν να απολαύσουν κορυφαίο χειρισμό και επιτάχυνση. Το SXVenom είναι 
ελαφρύ, μοντέρνο, εύκολο στη συντήρηση και χαρίζει άφθονες συγκινήσεις σε 
όλους τους αναβάτες.

Το Mountain Max 154 επιστρέφει ξανά, ισχυρότερο και καλύτερο από ποτέ. Το 
τελευταίο μοντέλο διαθέτει έναν ολοκαίνουργιο δίχρονο κινητήρα 165 ίππων 
ψεκασμού και εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης, που του προσφέρει πρωτόγνωρη 
ικανότητα αναρρίχησης και επιδόσεις στο βαθύ χιόνι.

Σε όλο τον κόσμο, τα οχήματα χιονιού της Yamaha χρησιμοποιούνται από τους 
λάτρεις των extreme sports αλλά και από όσους κατοικούν σε περιοχές με 
χιόνια, προκειμένου να μπορούν να φθάνουν σε μέρη που κανένα άλλο όχημα δεν 
μπορεί να τους μεταφέρει. Είτε πρόκειται για πρώτη φορά στην χιονοδρομική 
πίστα είτε για την πιο πρόσφατη σεζόν στο χιόνι, η φετινή σειρά οχημάτων 
χιονιού της Yamaha έχει κάτι για όλους.

Η Yamaha οργώνει τα χιόνια με ολοένα και πιο εντυπωσιακά 

οχήματα χιονιού από το 1968 και αυτή η χρονιά δεν αποτελεί 

εξαίρεση. Θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα, από αρχάριους 

αναβάτες έως τους λάτρεις της περιπέτειας και από και τους 

έμπειρους ορεσίβιους μέχρι αυτούς που κινούνται για πρώτη 

φορά στα χιόνια. Ετοιμαστείτε λοιπόν, φορέστε τις μπότες 

σας, πάρτε και τον εξοπλισμό επιβίωσης και εντρυφήστε στην 

τελευταία τεχνολογία της Yamaha στα οχήματα χιονιού.

Δυνατότητες 
κίνησης μέσα 
Δυνατότητες 
κίνησης μέσα 
Δυνατότητες 

στο χιόνι
κίνησης μέσα 
στο χιόνι
κίνησης μέσα 
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Λειτουργικότητα, 
συγκινήσεις και 
διασκέδαση

Κυριαρχήστε 
 στα κύματα 
με σκάφη YAM

Με πάνω από είκοσι χρόνια αξιόπιστων επιδόσεων και ανάπτυξης 
στην Ευρώπη, η σειρά φουσκωτών σκαφών YAM της Yamaha 
διαθέτει μια συναρπαστική σειρά μοντέλων, κατάλληλων για 
κάθε περιπέτεια στο νερό. Μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία 
που ενσωματώνει την καταξιωμένη αξιοπιστία της Yamaha, 
συμπληρώνεται από μια απόλυτα μοντέρνα εμφάνιση με 
εντυπωσιακή αισθητική που σε προκαλεί να την παρατηρήσεις 
με προσοχή. Προσφέροντας συγκινήσεις και ξεγνοιασιά για κάθε 
τύπο χρήστη, τα σκάφη YAM προσφέρουν απίστευτη ευελιξία και 
ποιότητα, σε προσιτές τιμές, σε τρεις σειρές: Σειρά T (tender), 
Σειρά S (sport) και σειράς STi (sport tender).
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Λειτουργικότητα, 
συγκινήσεις και 
διασκέδαση

Κυριαρχήστε 
 στα κύματα Εάν αναζητάτε στιβαρά και compact διαστάσεων tender κατάλληλα για μικρά 

μεταφορικά καθήκοντα, τα ΥΑΜ 220T και 240T είναι τα καταλληλότερα για 
εσάς. Με εύκολο φούσκωμα και αποθήκευση, τα σκάφη της Σειράς T διαθέτουν 
ελαφριές βάσεις με πηχάκια και ειδική σχεδίαση, που τους επιτρέπει να 
αποθηκεύονται εύκολα στο σκάφος, στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου ή στο 
σπίτι. Είτε χρειάζεστε ένα πτυσσόμενο tender που θα έχετε μαζί στο ιστιοφόρο 
σας, είτε αναζητάτε την ξέγνοιαστη εμπειρία στο νερό, τα λειτουργικά φουσκωτά 
σκάφη YAM Σειράς T είναι ιδανικά για χαλαρή ψυχαγωγική χρήση.

Για τους λάτρεις των συγκινήσεων στο 
νερό, τα ΥΑΜ 275S, 340S και 380S 
είναι κατασκευασμένα για ταχύτητα και 
αντοχή και αποτελούν τα ιδανικά σκάφη 
για τους λάτρεις των δυναμικών θαλάσσιων 
σπορ. Χαρείτε το σκάφος μαζί σας στο 
κάμπινγκ ή εκμεταλλευτείτε τις επιδόσεις 
του στα θαλάσσια σπορ. Κάθε μοντέλο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκάφος 
αναψυχής για την οικογένεια ή ως tender σε 
μεγαλύτερο σκάφος. Τα σκάφη της Σειράς 
S διαθέτουν επίσης ανθεκτικό δάπεδο από 
πάνελ αλουμινίου και φουσκωτή καρίνα 
για καλύτερη ανταπόκριση στις αλλαγές 
κατεύθυνσης. Από το μικρό 275S έως το 
εξαιρετικά ικανό 380S, τα κομψά και 
ευέλικτα σκάφη της Σειράς S της YAM είναι 
ιδιαίτερα ευκίνητα και κατάλληλα τόσο 
για διαδρομές αναψυχής όσο και για πιο 
απαιτητικές εργασίες. 

Όταν χρειάζεστε ένα σκάφος για να επιδιώξετε την μέγιστη διασκέδαση, 
τα YAM 240STi, 275STi και 310STi-V είναι η ιδανική λύση χάρη στον 
εκπληκτικό συνδυασμό ευελιξίας και ανθεκτικότητας. Με φουσκωτή βάση 
με διπλά τοιχώματα, τα σκάφη της σειράς STi είναι εξαιρετικά ευέλικτα και 
εύκολα στην οδήγηση, με τη φουσκωτή καρίνα και τη γάστρα μορφής V 
του 310STi να παρέχουν εξαιρετικό έλεγχο και σταθερότητα στο τιμόνι. Η 
Σειρά STi διακρίνεται και για την πρακτικότητά της με τους ισχυρούς πλακέ 
κρίκους και μια ασφαλή, ενσωματωμένη θήκη ρεζερβουάρ καυσίμου, με 
καθρέπτη με επένδυση PVC που ενισχύεται από ένα τμήμα σχεδιασμένο για 
εξωλέμβιες μηχανές Yamaha. Όλα όσα θα μπορούσατε να χρειαστείτε για 
διασκέδαση, άνετη και πρακτική πλεύση, υπάρχουν στη σειρά STi της YAM.

Όποιος τύπος θαλάσσιου ταξιδιώτη και εάν είστε, τα φουσκωτά 
σκάφη ΥΑΜ της Yamaha είναι εγγυημένο πως θα σας χαρίσουν 
χαμόγελα και θα σας κάνουν να μη θέλετε να φύγετε από τη θάλασσα. 
Με μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως ο ειδικός ιμάντας 
αποθήκευσης για κουπιά, χαρίζουν σε κάθε μοντέλο μεγαλύτερη 
άνεση και πρακτικότητα. Εντυπωσιακά και διαθέσιμα σε απίστευτα 
προσιτές τιμές, τα σκάφη ΥΑΜ θα κάνουν την καρδιά σας να χτυπά 
δυνατά, ως ο ιδανικός σύντροφος για τους ζεστούς καλοκαιρινούς 
μήνες που σας περιμένουν.

Επικοινωνήστε με Επίσημο Συνεργάτη Yamaha Marine για 
να μάθετε περισσότερα για αυτήν την απίστευτη νέα σειρά 
θαλάσσιων σκαφών.
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Το YXZ1000R Ευρωπαϊκό Κύπελλο 2019, 
εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τη Yamaha στους 
αγώνες εκτός δρόμου με Side-by-Side, ξεκίνησε την 
εναρκτήρια έκδοσή του το 2019 μέσα σε ένα κύμα 
προσμονής και ενθουσιασμού. 

Το Κύπελλο είναι μια σειρά μίας μάρκας οργανωμένο 
γύρω από συναρπαστικές εθνικές εκδηλώσεις, που 
έχει σχεδιαστεί για να εμπνέει τους τοπικούς πελάτες 
να αγωνίζονται με τις YXZ1000R με την υποστήριξη 
της Yamaha. Το Κύπελλο YXZ1000R προσφέρει 
προσιτούς, προσβάσιμους και συναρπαστικούς αγώνες. 
Αυτή η προσβασιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του 
αγωνιστικού πνεύματος της Yamaha, ενθαρρύνοντας 
τους αρχάριους και τους έμπειρους οδηγούς αγώνων 
να εξερευνήσουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τα 
οχήματα Side-by-Sides της Yamaha.

Με οχήματα και στην κατηγορία Stock για μη 
τροποποιημένα οχήματα και στην κατηγορία Open για 
τροποποιημένα, οι συμμετέχοντες ανταγωνίζονται στο πιο 
απαιτητικό έδαφος της χώρας τους. Οι πρωταθλητές της 
κάθε κατηγορίας συγκεντρώνονται για ένα συναρπαστικό 
φινάλε της σεζόν στον μεγάλο τελικό (SuperFinale).

Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο 2019 ήταν μια τεράστια επιτυχία, 
με 30 γύρους σε επτά εθνικές εκδηλώσεις στη Γαλλία, τη 
Γερμανία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Πορτογαλία, την 

Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η καθεμιά με ποικίλα 
εδάφη και προκλήσεις. Η χρονιά των σκληρών αγώνων 
κορυφώθηκε με τον μεγάλο τελικό (SuperFinale) στην 
Πορτογαλία, όπου για πρώτη φορά δώδεκα πρωταθλητές 
Εθνικών Κυπέλλων αγωνίστηκαν δίπλα στους αγώνες 
Baja Portalegre 500 για οχήματα παντός εδάφους. 

Ο μεγάλος τελικός (SuperFinale) κάλυψε πάνω από 400 
χλμ. απαιτητικών διαδρομών σε δύο ημέρες και κάθε 
διαγωνιζόμενος δοκίμασε τα όριά του σε ποικίλα εδάφη 
της Πορτογαλίας. Και τις δύο κατηγορίες του μεγάλου 
τελικού (SuperFinale) κέρδισαν ισπανικές συμμετοχές, 
με τον Pedro Delgado Padilla και τον συνοδηγό Guifre 
Pujol Solsona να θριαμβεύουν στην κατηγορία Stock, 
ενώ ο Jose Garcia Molina και ο συνοδηγός Javier 
Moreno Blazquez σήκωσαν το τρόπαιο της κατηγορίας 
Open κλείνοντας έτσι έναν καθηλωτικό μεγάλο τελικό 
(SuperFinale).

Με τον δικό της χώρο και μονάδα φιλοξενίας και μονάδα 
φιλοξενίας, η παρουσία της Yamaha ήταν εξαιρετικά 
αισθητή στο Baja Portalegre και η τέλεια τοποθεσία 
για την αποκάλυψη της ολοκαίνουργιας μοτοσυκλέτας 
παραγωγής 2020 YXZ1000R. Μετά από ένα τόσο δυνατό 
ξεκίνημα, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο YXZ1000R υπόσχεται 
περισσότερη δράση και συναρπαστικές συγκινήσεις για 
μελλοντικές εκδόσεις.

YXZ1000R 
ΕΎΡΏΠΑΪΚΟ ΚΎΠΕΛΛΟ 2019

ΟΔΗΓΏΝΤΑΣ  ΣΤΟ ΧΏΜΑ

ΜΝΗΜΕΣ ΑΓΏΝΏΝ ΑΠΟ ΤΟ 2019
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www.yamaha-racing.com

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
YXZ1000R, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ  
ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

Οι αγώνες τετράτροχων γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, 
ενώ η επιτυχία του Κυπέλλου YXZ1000R συγκεντρώνει όλο 
και περισσότερους πελάτες ανά τον κόσμο. Ως συνοδεία σε 
αυτή την αναπτυσσόμενη κατηγορία αγώνων, αναπτύσσονται 
καινούργια αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου του πακέτου GYTR, 
για να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες YXZ1000R νέα επίπεδα 
εξατομίκευσης. Υπάρχει μια υφιστάμενη γκάμα αντικειμένων 
που οι οδηγοί αγώνων και οι λάτρεις των αγώνων μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τις μονάδες τους ακόμη πιο 
έτοιμες για αγώνες, όπως τα κιτ τούρμπο ειδικά για την YXZ1000, 
καθώς και αξεσουάρ και ειδικά εξαρτήματα για οδηγούς με 
αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ YXZ1000
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GAMING – MOTOGP

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ 
ΠΡΏΤΑΘΛΗΤΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ 
ΣΎΝΑΓΏΝΙΣΜΟΎ 
MOTOGP
Μη αρκούμενη πλέον στα τρόπαια που 

συλλέγει στην κορυφή των αγώνων MotoGP, 

η ομάδα Monster Energy Yamaha MotoGP 

θέτει ως στόχο την κορυφή των αγώνων 

eSports. Ανυπομονώντας να καθιερωθεί 

και επίσημα στον ταχέως αναπτυσσόμενο 

και συναρπαστικό κόσμο των eSports, το 

2019 η ομάδα απέκτησε τον Lorenzo Daretti, 

Παγκόσμιο Πρωταθλητή MotoGP eSport για 

το 2017 το 2018, γνωστό με το gamer tag 

Trastevere73 ή Trast73.

Το 2020 βρίσκει τον 19-χρονο Ιταλό στην τέταρτη σεζόν του 
πρωταθλήματος eSports MotoGP. Στην πολύ ανταγωνιστική 
αυτή διοργάνωση που ιδρύθηκε το 2017, συμμετέχουν 
οι καλύτεροι παίκτες από όλο τον κόσμο και δίνουν τις 
μάχες τους στο επίσημο video game του MotoGP. Καθώς 
προετοιμάζεται για την πρόκληση της διατήρησης του 
στέμματος στα eSports προκειμένου να γίνει τρεις φορές 
πρωταθλητής, το κατορθώνει ως ο πρώτος επίσημος 
e-Rider της Yamaha.

Με την υποστήριξη των Monster Energy, Alpinestars, Arai και 
Aldo Drudi, ο Lorenzo δεν σταματά να μαζεύει χιλιόμετρα 
στον υψηλών επιδόσεων φορητό υπολογιστή του, ο οποίος 
του παρέχεται από την εταιρείαεξοπλισμού gaming MSI. 
Πέρα από τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις, 
ο Lorenzo είναι γνωστός στους οπαδούς για τα βίντεο 
προεπισκόπησης “ένας γύρος στην πίστα” πριν από κάθε 
αγώνα MotoGP, δίνοντας μια πρώτη άποψη  περί της 
τεχνικής και της ικανότητας του pro-gamer.

Ώντας ο ίδιος αναβάτης και περήφανος ιδιοκτήτης μιας 
R6, ο Lorenzo θα συμμετέχει επίσης σε εκδηλώσεις πίστας 
της Yamaha, όπως το VR46 Master Camp της Yamaha τον 
Μαϊο, το οποίο έχει θεσπιστεί για την εκπαίδευση και την 
υποστήριξη νέων αγωνιστικών ταλέντων από όλο τον 
κόσμο.
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G E T
H O O K E D

Photo: Monster Energy; Milagro
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ΜΕ ΤΟΝ ΨΗΦΊΑΚΟ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΊ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΊ ΜΕ ΤΑ 
ΕΝΔΊΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΝΑ ΔΊΑΦΟΡΟΠΟΊΟΥΝΤΑΊ, Η 
ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΊΔΡΥΤΊΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΟ ΤΗΣ 
YAMAHA ΕΧΕΊ ΒΟΗΘΗΣΕΊ ΤΗΝ ΕΤΑΊΡΕΊΑ ΝΑ ΑΝΟΊΞΕΊ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ  
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ GAMING. 

Πάντα προσηλωμένη στις τάσεις και τις ανάγκες του κοινού της, η Yamaha 
έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νέας 
γενιάς μοτοσικλετιστών και να τους καλωσορίσει σε ένα μοναδικό κόσμο 
πάθους και αδρεναλίνης.  Η αγάπη για τις μοτοσυκλέτες στον πραγματικό και 
στον ψηφιακό κόσμο σημαίνει ότι οι fans της Yamaha μπορούν να βρεθούν 
πλησιέστερα στον κόσμο των δύο τροχών από κάθε άλλη φορά και η νέα 
συνεργασία της εταιρείας με την Milestone, τον παραγωγό της σειράς RIDE, 
έχει ως στόχο να προσφέρει μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

Νέοι ορίζοντες στο χώρο της μοτοσυκλέτας
Η Yamaha δεν άργησε να πιάσει τον παλμό του φαινομένου eSports. Το 2019 
ήταν η πρώτη εταιρεία μοτοσυκλέτας που διέθετε επίσημο αναβάτη eSports 
στο πρωτάθλημα MotoGP eSports, στο πρόσωπο του Ιταλού gamer Lorenzo 
Daretti, γνωστού ως trastevere73, ο οποίος ανήκει ομάδα Monster Energy 
Yamaha MotoGP. Πρωταθλητής της εναρκτήριας σεζόν του 2017 και πάλι το 
2018, ο Lorenzo εξασφάλισε για τη Yamaha αυτό το άκρως ανταγωνιστικό 
πρωτάθλημα, ενώ το 2019 τερμάτισε με μικρή διαφορά δεύτερος.

Πάντα αναζητώντας ευκαιρίες ανάπτυξης σε νέα εδάφη, για το 2020 η Yama-
ha ξεκίνησε μια επίσημη συνεργασία με την Milestone, εταιρεία ανάπτυξης 
video game, ως ο κύριος συνεργάτης τους για το παιχνίδι RIDE4, όπου θα 
εμφανίζεται μια σειρά από μοντέλα της Yamaha. Η Ιταλική εταιρεία είναι 
πίσω από μερικούς από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως τίτλους παιχνιδιών 
μοτοσυκλέτας, όπως τα επίσημα παιχνίδια MotoGP, MXGP και Supercross και 
έχει θέσει νέα δεδομένα στην προσομοίωση μοτοσυκλετών.

Η διαδρομή μόλις έγινε ακόμα καλύτερη
Μετά από την τεράστια δημοτικότητα και την καθοριστική επιτυχία του 
RIDE3, το RIDE4 θα ανεβάσει τη σειρά των 1.500.000 παικτών σε νέο επίπεδο. 
Με πάνω από 200 τέλεια σχεδιασμένες μοτοσυκλέτες και 35 αυθεντικές 
πίστες, μια νέα αγωνιστική φιλοσοφία, μια βελτιωμένη online εμπειρία 
και νέες επιλογές προσαρμογής, το RIDE4 είναι η απόλυτη προσομοίωση 
αγωνιστικής οδήγησης μοτοσυκλέτας. 

Η προσθήκη μιας αγωνιστικής λειτουργίας Endurance εισάγει ένα νέο και 
ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο περιλαμβάνει χρονομετρημένους αγώνες, 
pitstop και αλλαγές ελαστικών, δοκιμάζοντας τις τεχνικές δεξιότητες 
των παικτών. Στους online αγώνες, οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν 
βελτιωμένη δράση με αποκλειστικούς server και το RIDE Online Champion-
ship, ένα αυτόματο σύστημα τουρνουά που προσφέρει μια συναρπαστική και 
ανταγωνιστική εμπειρία. Με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση 
με τις μοτοσυκλέτες, οι παίκτες του RIDE4 μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ένα νέο σύστημα συντήρησης για να φροντίσουν τις μοτοσυκλέτες τους, να 
κάνουν ρυθμίσεις στις επιδόσεις τους και να τις προσαρμόσουν ανάλογα με 
τις επιθυμίες τους.

RIDE
FOR REAL
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STAY TUNED 
FOR THE 

RELEASE DATE 
OF RIDE 4
ON URL.COM

Πάθος και συνεργασία
Η συνεργασία της Yamaha με την Milestone θα λάβει διάφορες 
μορφές τόσο μέσα στο παιχνίδι RIDE4, όσο και έξω από αυτό. 
Εντός παιχνιδιού, επίσημες και πιστά αναδημιουργημένες 
μοτοσυκλέτες Yamaha θα είναι διαθέσιμες για οδήγηση 
και για αγώνες, από τις σειρές Supersport και MT, έως την 
εμβληματική 2020 R1 που κοσμεί την εικόνα του εξωφύλλου 
του παιχνιδιού. Eπίσης, θα είναι διαθέσιμες οι μοτοσυκλέτες 
της σειράς Hyper Naked, η λεγόμενη “Σκοτεινή πλευρά 
της Ιαπωνίας” με ειδικές δοκιμασίες και πίστες, ειδικά 
σχεδιασμένες δερμάτινες εξαρτήσεις Dark Hero και πολλά 
περισσότερα. Πέρα από τον ψηφιακό κόσμο, η Yamaha και η 
Milestone θα συνεργαστούν επίσης για να κάνουν πράξη μια 
σειρά από εκδηλώσεις για τη μοτοσυκλέτα και το gaming και 
πολλά περισσότερα για τους φίλους της μοτοσυκλέτας από 
όλο τον κόσμο.

Σε μια ομιλία του εν όψει της παρουσίασης, ο Paolo Pavesio, 
Διευθυντής Μάρκετινγκ και των Αγωνιστικών δραστηριοτήτων 
της Yamaha Motor Europe, δήλωσε, “Οι αγώνες και η αδρεναλίνη 
αποτελούν μέρος του DNA της Yamaha από τη γέννηση της 
εταιρείας πριν από 65 χρόνια. Για το λόγο αυτό, είναι αυτονόητο 
να συνεργαστούμε με την Milestone, ένα από τα μεγαλύτερα 
ονόματα στον τομέα των παιχνιδιών μηχανοκίνητου αθλητισμού 
στον κόσμο”. 

Πρόσθεσε, “Προσπαθούμε να δημιουργούμε ενθουσιασμό και να 
προσφέρουμε στους πελάτες μας και σε όλους τους λάτρεις των 
μοτοσυκλετών έντονα συναισθήματα και να είμαστε πάντα κοντά 
σε αυτό που γεννά τον ενθουσιασμό μέσα τους. Με την Milestone 
και το RIDE4, καινοτομούμε και ως προς την προσέγγισή μας 
και φέρνουμε κοντά μας νέους φίλος με το κοινό πάθος για τις 
μοτοσυκλέτες, είτε στον εικονικό είτε στον πραγματικό κόσμο. 
Η αγάπη για την μοτοσυκλέτα είναι η ίδια και καλωσορίζουμε 
αυτούς τους αναβάτες στην οικογένειά μας”.

“Είμαστε από τους πρωτοπόρους στον αναδυόμενο κόσμο του 
eSports (με τον Trastevere73 ως τον επίσημο αναβάτη της Monster 
Energy Yamaha MotoGP), ανεβάζοντας τη σχέση μας με το gaming 
στο επόμενο επίπεδο με το RIDE4 και την ποικιλία των μοναδικών 
δραστηριοτήτων που θα είναι διαθέσιμες τόσο online όσο και 
offl ine κατά το ερχόμενο έτος”.

Προσφέροντας μια ολοκαίνουργια και άκρως καθηλωτική 
προσομοίωση, το RIDE4 υπόσχεται να προσφέρει μια αξέχαστη 
εμπειρία gaming που συγκλονίζει και δυναμώνει το πάθος για 
τους δύο τροχούς σε μια νέα γενιά αναβατών. Ως μια εξέλιξη 
για την ανεξάντλητη καινοτομία της Yamaha, το RIDE4 είναι 
μια συναρπαστική νέα περιπέτεια που προσφέρει συγκινήσεις 
στους οπαδούς σε όλο τον κόσμο και τους αφήνει να ζήσουν τα 
μοτοσυκλετιστικά τους όνειρα μαζί μας. 

ΤΟ RIDE4 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ 
ΤΙΣ 8 ΟΚΤΏΒΡΙΟΎ ΤΟΎ 2020 ΓΙΑ ΤΟ 
PLAYSTATION 4, ΤΟ XBOX ONE ΚΑΙ 
ΓΙΑ WINDOWS PC/STEAM.
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ΠΛΗΡΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ YAMAHA

Καθώς ξεκινά το καλοκαίρι, είναι σημαντικό να διατηρείτε 
τη Yamaha σας σε άριστη κατάσταση, κυρίως μετά από 
περιστασιακή χρήση. Είτε θέλετε να ενημερωθείτε για 
επικείμενες επισκευές είτε για μία  απλή συντήρηση, 
ο Επίσημος Συνεργάτης Yamaha είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το όχημά σας είναι 
ασφαλές, αξιόπιστο και σε καλή κατάσταση για τις 
καλοκαιρινές διαδρομές σας. Ελάτε στο δίκτυο μας για 
σας καλωσορίσουμε θερμά και να μάθετε τι μπορούμε να 
προσφέρουμε σε εσάς και στη Yamaha σας.

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ 
ΦΙΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Οι τεχνικοί των αντιπροσωπειών της Yamaha είναι 
εκπαιδευμένοι με βάση τις υψηλότερες προδιαγραφές 
και παρακολουθούν συνεχώς εξελισσόμενα εκπαιδευτικά 
προγράμματα στην Τεχνική Ακαδημία της Yamaha (YTA). 
Με αυτό το πρόγραμμα, διασφαλίζουμε ότι οι τεχνικοί 
της Yamaha διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες προκειμένου να συντηρήσουν γρήγορα και 
αποτελεσματικά οποιοδήποτε μοντέλο  Yamaha.

ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Οι τεχνικοί με πιστοποίηση YTA χρησιμοποιούν μόνο 
Γνήσια Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ της Yamaha που 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη Yamaha σας. Με τη 
χρήση Γνήσιων Ανταλλακτικών αντί για προϊόντα τρίτων 
κατασκευαστών, διασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής για τη Yamaha σας, διατηρώντας την αξιόπιστη και 
ασφαλή στις υψηλές επιδόσεις. 
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Ένας περιοδικός έλεγχος για τη μοτοσικλέτα ή το σκούτερ σας μπορεί 

να σας βοηθήσει να παραμείνετε ασφαλείς στους δρόμους. Με αυτό, 

ο Επίσημος Συνεργάτης της Yamaha ελέγχει το όχημά σας σε διάφορα 

σημεία, συμπεριλαμβανομένων ελαστικών, φρένων και μπαταρίας εντός 

μισής ώρας. Ο έμπορος θα σας συμβουλεύσει σε περίπτωση που απαιτείται 

οποιαδήποτε συντήρηση.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
DEALER LOCATOR
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ YAMAHA

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Μπορείτε να έχετε τη βεβαιότητα ότι ο Επίσημος 
Συνεργάτης Yamaha θα σας προσφέρει εξυπηρέτηση 
χωρίς κανένα ερωτηματικό. Το ακριβές και λεπτομερές 
μας service σας προσφέρουν ακριβώς αυτό που χρειάζεται 
η μοτοσυκλέτα ή το scooter σας, ενώ ο Επίσημος 
Συνεργάτης Yamaha θα σας προσφέρει πάντα πλήρες 
κοστολόγιο ανταλλακτικών και εργασιών.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Πολλοί από τους τεχνικούς της Yamaha είναι και οι ίδιοι 
ένθερμοι αναβάτες Yamaha. Εκτός από τη βαθιά και πλήρη 
γνώση της Yamaha σας χάρη στο εκτεταμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της YTA, διαθέτουν αληθινό πάθος για την 
άρτια εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη  Yamaha. Όταν 
επιλέγετε τον Επίσημο Συνεργάτη Yamaha, μπορείτε να 
είστε βέβαιοι για την άψογη εξυπηρέτησή σας από τους 
φιλικούς και εξυπηρετικούς τεχνικούς μας.  

Σύστημα φόρτισης
• Επίπεδο υγρού μπαταρίας
• Κατάσταση μπαταρίας
• Ίκανότητα φόρτισης

Σύστημα φωτισμού
• Λειτουργία φωτισμού θέσης / πινακίδας κυκλοφορίας
• Λειτουργία υψηλής / χαμηλής δέσμης
• Λειτουργία φώτων ουράς
• Λειτουργία φώτων φρένων (ελέγξτε και τους δύο διακόπτες)
• Λειτουργία σήματος στροφής
• Λειτουργία φώτων συναγερμού (εάν υπάρχει)
• Ρυθμίστε τη δέσμη προβολέων

Συστήματα λίπανσης
• Οπτικός έλεγχος διαρροής λαδιού κινητήρα
• Επίπεδο λαδιού κινητήρα
• ∆ιαρροή λαδιού κίνησης οπτικού ελέγχου
• Οδήγηση στάθμης λαδιού αμαξοστοιχίας

Σύστημα ψυκτικού
• Οπτικός έλεγχος διαρροών και ζημιών 

ψυκτικού κυκλώματος
• Επίπεδο ψυκτικού

Ανάρτηση / Σύστημα διεύθυνσης
• Ρουλεμάν διεύθυνσης: τραχύτητα / ελεύθερο παιχνίδι
• Πίσω βραχίονας: υπερβολικό δωρεάν παιχνίδι
• Οπτικός έλεγχος διαρροών και ζημιών εμπρός / πίσω 

ανάρτηση

Σύστημα εμπρός / πίσω φρένων
• ∆ιαρροές / ζημίες οπτικού ελέγχου
• Επίπεδο υγρού φρένων
• Φθορά μπροστινού τακάκι φρένων
• Φθορά στο πίσω τακάκι
• Όριο φθοράς δίσκου εμπρός φρένου
• Όριο φθοράς δίσκου πίσω φρένου
• Ελέγξτε το φρένο του καλωδίου 

φρένων και γκαζιού

Τροχοί / Ελαστικά
• Οπτικός έλεγχος της κατάστασης και 

των ζημιών των ελαστικών
• Προφίλ ελαστικών (mm)

Δυναμική επιθεώρηση
• Συνδέστε το Yamaha
• ∆ιαγνωστικό εργαλείο για τη διενέργεια 

δυναμικής επιθεώρησης

Σύστημα μετάδοσης
• Ρύθμιση αλυσίδας
• Κατάσταση τροχού αλυσίδας & αλυσίδας
• Παιχνίδι χωρίς καλώδιο συμπλέκτη

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ YAMAHA
Ακολουθεί ένα παράδειγμα διαστήματος σέρβις για ένα Yamaha MT-09
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Η Yamaha σας προσφέρει τη σειρά κορυφαίων 
υπηρεσιών YOU, που κάνει την απόκτηση και 
ιδιοκτησία μιας Yamaha ακόμα πιο απλή. Οι 

υπηρεσίες YOU διασφαλίζουν μια θετική εμπειρία για 
όλους τους αγοραστές και χρήστες των 

προϊόντων Yamaha. 

Αυτή η συναρπαστική σειρά υπηρεσιών έχει σχεδιαστεί για να κάνει ακόμα πιο 

απολαυστική την κατοχή μιας Yamaha και να σας προσφέρει μια ομαλή και 

απρόσκοπτη εμπειρία από την αγορά έως την οδήγηση, ώστε να μπορέσετε να 

πάρετε αμέσως τη Yamaha σας στις νέες περιπέτειες που ονειρεύεστε.

ΈΠΙΣΚΈΦΤΈΙΤΈ ΤΌ YAMAHA-MOTOR.EU
ΓΙΑ ΠΈΡΙΣΣΌΤΈΡΈΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΈΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΈΙΑ ΚΌΝΤΑ ΣΑΣ
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* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό 
σας για περισσότερες πληροφορίες

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ, ΝΕΕΣ 
ΕΜΠΕΊΡΊΕΣ
YOU είναι το νέο όνομα μιας συνεχώς 
διευρυνόμενης γκάμας κορυφαίων 
υπηρεσιών και προϊόντων, που έχουν 
ως κέντρο τους τον πελάτη και έχουν 
σχεδιαστεί για όλους τους αναβάτες 
Yamaha.* Όπως και τα προϊόντα Yamaha, 
κάθε ιδιοκτήτης είναι μοναδικός. Είτε 
πρόκειται για αγώνες, καθημερινή 
μετακίνηση, εξερεύνηση ή περιπέτεια, οι 
υπηρεσίες YOU θα βελτιστοποιήσουν την 
εμπειρία σας από τη χρήση των 
προϊόντων μας.
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Η νέα εμφάνιση 
των εκθέσεων 
της Yamaha
Κάθε εμπειρία με την Yamaha χαρίζει μια μοναδική και αξέχαστη 
αίσθηση σε κάθε πελάτη και μέσα σε μια περίοδο δύο ετών, οι εκθέσεις 
μας έχουν μεταμορφωθεί σε σημεία προβολής της εμβληματικής 
εταιρικής ταυτότητας της Yamaha.

Η προβολή των τελευταίων μοτοσυκλετών και scooter σε 
ένα ατμοσφαιρικό και εμπνευσμένο περιβάλλον, αποπνέει την 
εμβληματική αισθητική της μάρκας και κάθε έκθεση αντικατοπτρίζει 
το πάθος του Επίσημου Συνεργάτη για τη Yamaha. Ως υπέροχοι 
χώροι παρουσίασης των οχημάτων μας, οι εκθέσεις της Yamaha 
μοιράζονται το πάθος τους μαζί σας με φιλόξενο, εξυπηρετικό και 
εξειδικευμένο προσωπικό που σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία, η οποία αποτελεί τον ορισμό της υπεροχής της Yamaha. Τα 
πλήρως καταρτησμένα τεχνικά συνεργεία παρέχουν ολοκληρωμένες 
και διαφανείς υπηρεσίες, που σημαίνει ότι δεν βρίσκεστε ποτέ 
μακριά από την τέλεια φροντίδα της μοτοσυκλέτας ή του scooter 
σας.  Από την μεγάλη ποικιλία μοντέλων, ειδών ένδυσης και αξεσουάρ 
Yamaha, έως την άρτια εξυπηρέτηση, οι εκθέσεις των Επίσημων 
Συνεργατών Yamaha παρέχουν στους επισκέπτες όλα όσα χρειάζονται 
προκειμένου να γίνουν μέλη της οικογένειας της Yamaha.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
No part may be reproduced without prior permission of the publisher. 
Whilst every care is taken, products and their availability, prices and 
details are subject to change and Yamaha Motor Europe N.V., and/
or the publisher can take no responsibility for omissions, or errors. 
Depicted products are available while stock lasts. 

ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ 
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
© YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Η άδεια για τη χρήση οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται σε 
αυτό το περιοδικό θα πρέπει να λαμβάνεται από τη <Yamaha 
Motor Europe N.V.>. Ωστόσο, το περιοδικό Yamaha & You - The 
Lifestyle and Service Magazine θέλει να κάνει αισθητή την 
παρουσία του, γι’ αυτό μην διστάσετε να το μοιραστείτε με 
άλλους σύμφωνα με την επιθυμία σας.

Yamaha Motor Europe N.V.
Koolhovenlaan 101
P.O. Box 75033
1117 ZN Schiphol
The Netherlands
www.yamaha-motor.eu

Φοράτε πάντοτε κράνος και προστατευτικό ρουχισμό κατά την 
οδήγηση οποιουδήποτε τύπου οχήματος. Η Yamaha συνιστά να 
οδηγείτε προσεκτικά σεβόμενοι τους άλλους οδηγούς και το 
περιβάλλον. Όλες οι πληροφορίες στο περιοδικό παρέχονται 
ως γενικές οδηγίες. Οι προδιαγραφές, οι τιμές ή/και η 
εμφάνιση των προϊόντων Yamaha και των προϊόντων τρίτων 
κατασκευαστών ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, τα οποία απεικονίζονται 
στο περιοδικό σχεδιάζονται και παράγονται αποκλειστικά 
από τρίτα μέρη. Η Yamaha δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα 
των εμφανιζόμενων προϊόντων στις τοπικές αγορές. Η σειρά 
προϊόντων ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε ορισμένες 
χώρες και η Yamaha έχει το δικαίωμα να διακόψει την 
κυκλοφορία προϊόντων χωρίς προειδοποίηση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι τιμές των προϊόντων Yamaha ενδέχεται 
να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις συνθήκες 
της τοπικής αγοράς. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν 
δημιουργούν κανένα δικαίωμα. Τα μεγέθη των εμφανιζόμενων 
ειδών ένδυσης είναι ενδεικτικά - προτείνουμε να επισκεφθείτε 
τον αντιπρόσωπο Yamaha της περιοχής σας για να βρείτε τα 
νούμερα που σας ταιριάζουν καλύτερα. Για περισσότερες 
πληροφορίες και διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της Yamaha στην περιοχή σας.

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

ΣΥΝ∆ΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ YAMAHA 

www.facebook.com/YamahaMotorGreece/
www.twitter.com/yamahamotoreu/
www.youtube.com/yamahamotoreurope/ 
www.instagram.com/yamahamotorgreece/
www.pinterest.com/yamahamotoreu/

www.yamaha-motor.eu

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ YAMAHA 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΚΑΙ ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ YAMAHA

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
DEALER LOCATOR
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ YAMAHA
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THE YAMAHA LIFESTYLE AND SERVICE MAGAZINE 2020

Γιορτάζουμε 65 χρόνια
Yamaha Motor Company

Ο Lewis Hamilton και οι R1 του

XSR - Οι ηρωικές μοτοσυκλέτες 
της Yamaha παίρνουν μέρος στην 
αναγέννηση του vintage

Destination Yamaha Motor: 
Η περιπέτειά σας ξεκινά εδώ

www.yamaha-motor.eu follow us on:

Yamaha Motor Europe N.V.

Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
P.O.Box 75033
1117 ZN Schiphol
The Netherlands
+ 31 20 654 6000

Dealer

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders 
and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifi cations and 
appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements 
and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.
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