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Μετακινηθείτε. Ζήστε.
Αγαπήστε. - τα νέα NMAX
και D'elight

Τα συστήματα e-Bike OEM
προστέθηκαν στη σειρά
προϊόντων Yamaha

SuperJet - η διαδρομή
του πρωταθλητή

ΚΑΛΏΣ ΟΡΊΣΑΤΕ
στο Yamaha & YOU 2021

Καλωσορίσατε στη δεύτερη έκδοση του εξελιγμένου περιοδικού Yamaha &
YOU, το οποίο σας μεταφέρει το πιο πρόσφατο κεφάλαιο του τρόπου ζωής της
Yamaha και τη σειρά των Υπηρεσιών YOU. Με μια εύκολα προσβάσιμη ψηφιακή
μορφή και με νέο και εντυπωσιακό σχεδιασμό, σάς προσφέρει την αίσθηση Rev
your heart και παρουσιάζει τα τελευταία νέα της Yamaha για τα οποία μπορείτε
να ενημερωθείτε, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στον κόσμο.
Το 2020 συμπληρώθηκαν 65 αξέχαστα χρόνια ιστορίας της Yamaha Motor
Company. Σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για τον κόσμο, επιτύχαμε πολλά
στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Yamaha Racing αλλά και όσον αφορά
παρουσιάσεις προϊόντων. Το 2021 στοχεύουμε να διευρύνουμε τις δυνατότητές
μας ακόμα περισσότερο.
Κάποια εμπόδια προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη πανδημία του COVID-19 και
η Yamaha προσαρμόζεται στους νέους τρόπους εργασίας και διαβίωσης, μαζί
με τον υπόλοιπο κόσμο. Λάβαμε πολλά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε
ασφαλείς συνθήκες για το προσωπικό, τους Επίσημους Συνεργάτες και τους
πελάτες μας. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες προκειμένου να συμβάλλουμε στην
υποστήριξη της δημόσιας υγείας, όπως με την παροχή οχημάτων NIKEN σε
εργαζόμενους του Ερυθρού Σταυρού στην Ιταλία. Ανυπομονούμε να σας
προσφέρουμε ξανά το συναίσθημα Rev Your Heart και να σας ξαναδούμε στους
δρόμους.
Στην τελευταία έκδοση, παρουσιάζουμε μια σειρά από εμπνευσμένες ιστορίες
με τη Yamaha και τα προϊόντα της από ολόκληρο τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του NIKEN στους ποδηλατικούς γύρους και
της πρωτοβουλίας 'Καθαρίζουμε τη θάλασσα'. Προσπαθώντας διαρκώς να
ανοίγει νέους δρόμους και να ανεβάζει τον πήχη, η Yamaha έφερε την
επανάσταση στις μετακινήσεις για προσωπική χρήση και για αναψυχή, από τη
νέα σειρά scooter Urban Mobility μέχρι το πιο ισχυρό TMAX που
κατασκευάστηκε ποτέ, αλλά και το νέο SuperJet.
Σας μεταφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις της συναρπαστικής σειράς
προϊόντων της Yamaha για τη χρονιά που έρχεται και κοιτάζουμε τι γίνεται
στην Akrapovic πίσω από τις κάμερες και ανακαλύπτουμε πώς αποκτά τη φωνή
της η MT-09. Ακόμα, ενημερωνόμαστε για τις αγωνιστικές δραστηριότητες
δρόμου και εκτός δρόμου της Yamaha, μαθαίνουμε τα τελευταία νέα του
αστέρα του WorldSBK Garett Gerloff αλλά και την Camelia Liparoti, φιναλίστ στο
βάθρο του Ντακάρ με το συναρπαστικό YXZ1000R Cup. Τέλος, διαβάζουμε για
την Ακαδημία Rally Merzouga.
Επίσης, έχουμε κάνει μεγάλα άλματα στον ψηφιακό κόσμο και φέρνουμε πιο
κοντά τις κοινότητές μας από ολόκληρο τον κόσμο μέσω του "Yamaha Way".
Από εφαρμογές που σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε τη Yamaha των
ονείρων σας μέχρι τα νέα ηλεκτρονικά καταστήματα, η ψηφιακή παρουσία της
Yamaha συνεχίζει να αναπτύσσεται με συναρπαστικούς και καινοτόμους
τρόπους.
Μπορείτε επίσης να ρίξετε μια ματιά σε μια σειρά προϊόντων Yamaha που
έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν ποικιλοτρόπως τη ζωή σας, όπως η
συνεχώς επεκτεινόμενη σειρά Υπηρεσιών YOU, οι απίστευτες νέες κινητήριες
μονάδες ηλεκτρικών ποδηλάτων (e-Bike), το αναπτυσσόμενο ηλεκτρονικό
κατάστημα της Yamaha και τις νέες συλλογές ένδυσης και μικροαντικειμένων
της επωνυμίας.
Ας ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τον Covid19 και ας κάνουμε το 2021 μια
θετική αρχή, με νέες συναρπαστικές και αξιομνημόνευτες εμπειρίες,

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Eric de Seynes
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Yamaha Motor Europe

URBAN
MOBILITY

A NEW WAY TO MOVE

Σε μια νέα εποχή όπου η κοινωνικής
αποστασιοποίηση και οι ασφαλείς μεταφορές γίνονται
πιο σημαντικά από ποτέ άλλοτε, η Yamaha
προσφέρει ευπροσάρμοστα, προσιτά και αξιόπιστα
μέσα μεταφοράς για μέσα και γύρω από την πόλη. Με
τον περιορισμό της απήχησης των μέσων μαζικής
μεταφοράς λόγω Covid-19, η προσωπική
μετακίνηση είναι ένας τομέας με πολλές δυνατότητες
ανάπτυξης.

Η ζήτηση για περισσότερα και πιο εξελιγμένα μέσα προσωπικής
μετακίνησης αυξάνεται εδώ και μερικά χρόνια, με τις πόλεις να
επεκτείνονται καθώς προσελκύουν μεγαλύτερους αριθμούς
εργαζόμενων. Η πανδημία του 2020 ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό
αυτήν τη ζήτηση, με βασική μέριμνα την προστασία της δημόσιας
υγείας. Ως πρωτοπόρος δημιουργική δύναμη, η Yamaha
πρωτοστατεί σε αυτήν τη μεταστροφή των συνηθειών μετακίνησης.
Με τους δύο τροχούς, μπορείτε να μετακινείστε και να εξερευνάτε
με άλλον αέρα και να απολαμβάνετε μια συναρπαστική
εναλλακτική λύση αντί του αυτοκινήτου και των μέσων μαζικής
μεταφοράς, υιοθετώντας έναν νέο τρόπο ζωής που σας προσφέρει
τόσο ανεξαρτησία όσο και καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής
ζωής και εργασίας. Με 60 χρόνια στην ανάπτυξη των scooter, η
Yamaha είναι πρωτοπόρος στην παροχή διασκεδαστικών και
συναρπαστικών εμπειριών με scooter. Από την πρώτη
μοτοσυκλέτα της, την YA-1 του 1955 και την κυκλοφορία του
πρώτου της scooter το 1960, του SC-1 αποκλειστικά για την
Ιαπωνία, η Yamaha συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα στην οδήγησης
και την ευελιξίας των δίτροχων. Κατασκευασμένο για τους
πολυσύχναστους δρόμους των ιαπωνικών πόλεων, το SC-1
δημιούργησε ένα μοντέλο προσωπικής μετακίνησης για την πόλη,
επάνω στο οποίο κινήθηκαν οι μελλοντικές γενιές προϊόντων
Yamaha, με την καθεμία να είναι πιο πρωτοποριακή και
συναρπαστική από την προηγούμενη.

“

”

“Με τους δύο τροχούς, μπορείτε να
μετακινείστε και να εξερευνάτε με άλλον
αέρα”

Ασφαλές, σίγουρο, διασκεδαστικό

Οι ανάγκες προφύλαξης της υγείας και κοινωνικής
αποστασιοποίησης λόγω της πανδημίας του 2020 επέφεραν μια
ευρεία αναθεώρηση του τρόπου που ζούμε και μετακινούμαστε. Η
ασφάλεια και η προστασία της υγείας είναι ένα από τα κύρια
οφέλη από την μετακίνηση με scooter Yamaha αλλά και η
απόλαυση της οδήγησης και η πρακτικότητα είναι στοιχεία που
περιμένουν να βιώσετε. Οι αναμονές στα μποτιλιαρίσματα μέσα
στο αυτοκίνητο ή το λεωφορείο μπορούν να γίνουν παρελθόν εάν
επιλέξετε δίτροχο. Η Yamaha δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
ευκολία πρόσβασης και στις ευκαιρίες που παρέχουν τα scooter.
Από τα πιο πρόσφατα που προσφέρει η Yamaha είναι η
κατηγορία Urban Mobility που περιλαμβάνει τα NMAX και
D'elight, σύγχρονα οχήματα που συνδυάζουν τις ιδέες και τις
αξίες των παλαιότερων δίτροχων της Yamaha με τεχνολογία
αιχμής. Ακριβώς όπως το προγονικό SC-1 που έφερε την
τελευταία τεχνολογία της εποχής στα χέρια των αναβατών, τα
τελευταία μοντέλα προσφέρουν έναν νέο τρόπο μετακίνησης σε
ένα κόσμο όπου η διατήρηση των δεσμών αλλά και η τήρηση των
αποστάσεων σας είναι μια πρόκληση, στην οποία ωστόσο η
Yamaha μπορεί να ανταποκριθεί.

Μετακινηθείτε. Ζήστε.
Αγαπήστε.

Τα νέα NMAX
και D'elight

Με την επιταχυνόμενη αύξηση της
ζήτησης για ασφαλή, αξιόπιστα
και προσιτά μέσα προσωπικής
μετακίνησης, η τελευταία
κατηγορία Urban Mobility της
Yamaha προσφέρει λύσεις για
όλους τους αναβάτες με τα νέα
scooter NMAX και D'elight.

Όσοι ζουν, εργάζονται ή περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους στα αστικά κέντρα,
μπορούν να αποφεύγουν το συνωστισμό και τις ουρές με τα νέα μοντέλα της
Yamaha. Διαθέτοντας μια σειρά χαρακτηριστικών που έχουν σχεδιαστεί για την
άνεση, την ασφάλεια και την πρακτικότητά σας, τόσο το NMAX όσο και το
D'elight ανοίγουν νέους δρόμους στις αστικές μετακινήσεις.
Το NMAX και το D'elight μπορούν να κυκλοφορούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
με δίπλωμα κατηγορίας B*, προσφέροντας στους οδηγούς αυτοκινήτων έναν τρόπο
εύκολης μετάβασης προς τα δίτροχα. Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων "twist-and-go" της Yamaha, κάθε μοντέλο μπορεί να ταιριάξει σε
πολλούς και ξεχωριστούς τρόπους ζωής. Είτε μετακινείστε στη δουλειά, πηγαίνετε
για ψώνια ή κάνετε χαλαρές βόλτες, τα NMAX και D'elight προσφέρουν μια
ιδανική μεταφορική λύση για πολλούς χρήστες και περιστάσεις.
*Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί ανά χώρα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

NMAX - Ένα με την πόλη
Ως το μεγαλύτερο σε πωλήσεις μοντέλο της Yamaha στην
κατηγορία Urban Mobility με περισσότερες από 72.000
πωλήσεις μέχρι σήμερα, το επιδραστικό NMAX, που
παρουσιάστηκε το 2015, έχει επανασχεδιαστεί εκ βάθρων για το
2021 και είναι διαθέσιμο σε παραλλαγές 125 κ.εκ. και 155 κ.εκ.
Με στόχο τους αρχάριους αναβάτες, το NMAX συνδυάζει τον
νευρικό και οικονομικό κινητήρα των 125 κ.εκ./155 κ.εκ. με την
εκπληκτική άνεση κατά την οδήγηση, για αξιόλογες επιδόσεις και
εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, προσφέροντας αυτονομία
περίπου 300 χλμ μεταξύ ανεφοδιασμών. Το NMAX είναι επίσης
το πρώτο scooter που διαθέτει την κορυφαία στον κλάδο μονάδα
ελέγχου επικοινωνίας (CCU) της Yamaha. Σε συνδυασμό με τη
δωρεάν εφαρμογή MyRide για smartphone της Yamaha, η
μονάδα "μιλά" στην εφαρμογή σας και παρέχει πλήρη
συνδεσιμότητα Bluetooth, παρέχοντας πληροφορίες, όπως η
κατάσταση της μπαταρίας και του λαδιού, η κατανάλωση
καυσίμου και πολλά άλλα. Παρέχει επίσης, τη δυνατότητα
εντοπισμού της θέσης στάθμευσης, η οποία επιτρέπει στον
αναβάτη να εντοπίσει το NMAX του χρησιμοποιώντας την
τελευταία τοποθεσία που είχε καταγραφεί στο τηλέφωνο.
Το NMAX είναι το ιδανικό μέσο για καθημερινές μετακινήσεις
για όσους αναζητούν γρήγορες, προσιτές και αξιόπιστες
καθημερινές μετακινήσεις για την εργασία και τη διασκέδασή
τους. Με τη sport εμφάνιση, την χαρακτηριστική οδική
συμπεριφορά και το σύστημα εκκίνησης Smart Key χωρίς κλειδί
για νεαρούς ιδιοκτήτες με πολυάσχολη κοινωνική ζωή, το NMAX
επωφελείται επίσης από τη νέα σχεδίαση εξωτερικών μερών και
πλαισίου. Οι παραλλαγές του κινητήρα που συμμορφώνονται με
το πρότυπο EURO5 επιτυγχάνουν μέγιστη οικονομία καυσίμου
και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων, αποτέλεσμα της
τεχνολογίας Blue Core της Yamaha που μειώνει τις απώλειες
ισχύος, για γρήγορη επιτάχυνση και ευχάριστα χαρακτηριστικά
οδήγησης.

D’elight - Κινηθείτε εύκολα
Με κομψή, unisex σχεδίαση γύρω από τον αθόρυβο και
αποδοτικό κινητήρα Blue Core των 125 κ.εκ. προδιαγραφών
EURO5, το D'elight προσφέρει ένα κομψό και προσιτό scooter
που έχει σχεδιαστεί για γυναίκες και άνδρες αναβάτες που ζουν
στην πόλη. Από το επανασχεδιασμένο μπροστινό φέρινγκ που
εμποδίζει τον άνεμο έως το επίπεδο δάπεδο για την ιδανική θέση
οδήγησης και ευκολία πρόσβασης, το D'elight είναι απόλυτα
χρηστικό όχημα, ιδανικό για μετακινήσεις στη δουλειά, στα
ψώνια και στις κοινωνικές υποχρεώσεις.
Σε συνδυασμό με το χαμηλότερο στην κατηγορία του βάρος, το
D'elight που είναι μόλις 101 κιλά με υπολογισμένα το καύσιμο
και το λάδι, ο κινητήρας προσφέρει εκπληκτική αναλογία ισχύος/
βάρους για διασκεδαστική, άμεση επιτάχυνση, καθιστώντας τον
έναν από τους γρηγορότερους και πιο οικονομικούς τρόπους
μετακίνησης στην πόλη. Με τη βοήθεια του μπροστινού τροχού
12 ιντσών, η ευελιξία και η ευκολία ελιγμών του D'elight το
καθιστούν ιδανικό για νέους αναβάτες που μαθαίνουν να
κυκλοφορούν με δίτροχο και αντιμετωπίζουν την πυκνή
κυκλοφορία και τους περιορισμένους χώρους στάθμευσης.

“

"Το NMAX είναι το ιδανικό
μέσο για καθημερινές
μετακινήσεις για όσους
αναζητούν γρήγορες, προσιτές
και αξιόπιστες καθημερινές
μετακινήσεις για την εργασία
και τη διασκέδασή τους"

”

“ ”
"το D'elight αποτελεί ένα
κομψό και προσιτό scooter
σχεδιασμένο για γυναίκες και
άνδρες που έχουν πολυάσχολο
αστικό τρόπο ζωής"

Η ΕΞΈΛΙΞΗ
ΤΟΥ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ ΟΎ
ΠΡΩΤΟΠΌΡΟΣ ΔΎΝΑΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΎΟ ΤΡΟΧΟΎΣ, Η
YAMAHA ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΉ ΤΟΥ ΔΌΡΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΠΟΔΗΛΆΤΩΝ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΕΠΙΝΌΗΣΗ ΤΟΥ ELECTRICAL POWER ASSISTED
CYCLE (EPAC) ΤΟ 1993.

Για την αντιμετώπιση της έλλειψης δύναμης του ποδηλάτου στην
ανηφόρα ή κόντρα στον άνεμο, οι μηχανικοί επικεντρώθηκαν στη
δημιουργία ενός απολαυστικού και φιλικού προς το περιβάλλον
ποδηλάτου. Οι εξελίξεις στις μικρών διαστάσεων υψηλής
απόδοσης μπαταριών τούς επέτρεψε να ανοίξουν νέους δρόμους
και το 1989 το πρωτότυπο ‘Power Assist System’ (PAS) έγινε το
θεμέλιο των ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων της Yamaha. Η
εταιρεία οραματίστηκε τη δημιουργία ενός νέου οχήματος που
δεν έπαυε να είναι ποδήλατο, αλλά με ηλεκτρική ισχύ. Αυτή η
επαναστατική εξέλιξη έφερε νέες προκλήσεις για την
μετακίνηση και τους κανόνες της κυκλοφορίας καθώς η
δημιουργική δύναμη της Yamaha κατάφερε να ανταπεξέλθει και
με το παραπάνω.
Το 1993 κυκλοφόρησε στην αγορά το πρώτο ηλεκτροκίνητο
ποδήλατο του κόσμου, το 3ον ταχυτήτων Yamaha PAS. Η Yamaha
συνεχίζει να προμηθεύει συστήματα ηλεκτρικών ποδηλάτων σε

μερικούς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ποδηλάτων.
Από τις πόλεις έως τα μονοπάτια, τα ηλεκτρικά κιτ της Yamaha
αποτελούν ένα τεράστιο βήμα στην απόδοση, παρέχοντας
κινητικότητα φιλική προς το χρήστη και το περιβάλλον.
Ένα σύστημα για κάθε περίσταση
Τα ηλεκτρικά ποδήλατα της Yamaha πωλούνται αποκλειστικά
στην Ιαπωνία και στις Η.Π.Α., ενώ τα ηλεκτρικά κιτ, τα οποία
περιλαμβάνουν την κινητήρια μονάδα, οθόνες και μπαταρίες,
βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Yamaha Motor Europe N.V. από
την έδρα της στην Ολλανδία και διατίθενται ευρέως στην
Ευρώπη.
Η Yamaha προσφέρει τέσσερις κινητήριες μονάδες, κάθε μία
σχεδιασμένη προκειμένου να εξυπηρετεί μεγάλο εύρος χρηστών
και συνθηκών κυκλοφορίας.

"ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΠΟΔΉΛΑΤΑ
ΤΗΣ YAMAHA ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΈΝΑ
ΤΕΡΆΣΤΙΟ ΒΉΜΑ ΑΠΌΔΟΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΔΗΛΆΤΗ"

PW-X2
ΓΙΑ ΤΟΥΣ EXTREME ΠΟΔΗΛΆΤΕΣ
Το sport PW-X2 ενστερνίζεται την ιδέα "Pure Ride", με
ισχυρή και δυναμική κίνηση πεντάλ και υποστήριξη
ταχύτητας 25 χλμ./ώρα. Το PW-X2 παρέχει βελτιωμένη
στήριξη σε υψηλότερους ρυθμούς και παρέχει επιπλέον
ισχύ όταν τη χρειάζεστε περισσότερο. Το PW-X2 είναι η
τέλεια μονάδα για οδήγηση υψηλών επιδόσεων, όπως
είναι αναβάσεις. Διατίθεται επίσης σε διαμόρφωση για
45 χλμ./ώρα, το S-Pedelec.

PWseriesST
ΓΙΑ ΑΝΑΒΆΤΕΣ SPORT ΚΑΙ ΧΩΜΆΤΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΏΝ
Σχεδιασμένο για κάθε αναβάτη που απολαμβάνει τις sport
διαδρομές, το κορυφαίο σε πωλήσεις ηλεκτρικό κιτ
PWseriesST προσφέρει λειτουργική απλότητα, η οποία
επιτρέπει σε κάθε αναβάτη να την αξιοποιήσει στο
έπακρο. Με χαμηλό βάρος, το PWseriesST διαθέτει το
σύστημα Quad Sensor της Yamaha, το οποίο ανιχνεύει τις
συνθήκες οδήγησης και προσφέρει βοήθεια σε όλες τις
συνθήκες. Παρέχει ένα μεγαλύτερο εύρος υποβοήθησης
στους εντονότερους ρυθμούς ποδηλασίας.

PWseriesTE
ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈΣ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ
Κατασκευασμένο για άνεση και ευστάθεια στις αστικές
περιοχές, το PWseriesTE μπορεί να υπερβεί με άνεση τις
ανηφόρες και τους ισχυρούς ανέμους. Με την τεχνολογία
Quad Sensor της Yamaha στον εντοπισμό των συνθηκών
οδήγησης, το PWseriesTE παρέχει την κατάλληλη
υποβοήθηση με ομαλό έλεγχο.

PWseriesCE
ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΎΣ ΑΝΑΒΆΤΕΣ
Το PWseriesCE είναι η ελαφρύτερη και πιο αθόρυβη
κινητήρια μονάδα της Yamaha. Το PWseriesCE προσφέρει
την πλέον φυσική και χαλαρή εμπειρία ποδηλασίας και
φέρνει τον αναβάτη κοντά στο περιβάλλον του. Το
PWseriesCE διαθέτει επίσης υποβοήθηση πεζού αναβάτη,
χρήσιμη για το σπρώξιμο του ποδηλάτου σε ανηφόρες ή
για τη μεταφορά βαρέων φορτίων.

Καθαρίζουμ
ε τη
Θάλασσα
Γνωρίζοντας την τρίτη χρονιά της, το 2021, η
πρωτοποριακή δράση Καθαρίζουμε τη Θάλασσα της
Yamaha Motor Portugal συνδυάζει τη
βιωσιμότητα και το πάθος για τη φύση, εστιάζοντας
στο ποικιλόμορφο περιβάλλον των ωκεανών, που
εμπνέει ένα μοναδικό πάθος για το απέραντο
γαλάζιο.
Ο βασικός αντικειμενικός σκοπός της ήταν η δημιουργία μιας
εκστρατείας περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας, η
οποία θα αναδείκνυε την προσήλωση της Yamaha στην
αποτροπή του κινδύνου για τον πλανήτη μας και θα παρακινούσε
τις κοινότητες φίλων της για αντίστοιχες δράσεις.
Φροντίδα για τον ωκεανό
Η έμπνευση για τη συγκεκριμένη δράση γεννήθηκε το 2017, εν
μέσω μιας σειράς θαλάσσιων εκδηλώσεων, όπως ο καθαρισμός
του λιμένα στη Nazaré της Πορτογαλίας και οι εκδηλώσεις στο
πλαίσιο του Yamaha Experience, οι οποίες εμποδίζονταν
συχνά από τα απορρίμματα που υπήρχαν μέσα στο νερό. Μετά
από μια ώθηση από την επικοινωνιακή εκστρατεία της Yamaha
σχετικά με τα προβλήματα που επιφέρει η ρύπανση των
ωκεανών από τα πλαστικά, το Καθαρίζουμε τη Θάλασσα
ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019 στην Εθνική Έκθεση
Σκαφών της Λισαβόνας, με την ειδική συμμετοχή του
Αμερικανού σέρφερ και ρέκορντμαν Garrett McNamara, που
έχει σπάσει κάθε ρεκόρ του. Το 2011, ο Garrett κατέρριψε το
ρεκόρ ύψους κύματος στο σερφ, περίπου 23,4 μέτρα στη
Ναζαρέ. Στη συνέχεια, το 2013 κατέρριψε και το ατομικό του
ρεκόρ, σερφάροντας στο ασύλληπτο ύψος κύματος των 30
μέτρων στην ίδια περιοχή. Ως πρεσβευτής της Yamaha, έχει
συνεισφέρει σε πολλές από τις θαλάσσιες δραστηριότητες και τις
περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες.

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΥΨΗΛΗ»
Στην πρώτη της χρονιά, στο πλαίσιο του Καθαρίζουμε τη
Θάλασσα διοργανώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού με
τον Garrett και λιγότερο τυχερούς εφήβους από το Cascais,
που περιλάμβανε μια διαδρομή με σκάφος με κινητήρα Yamaha
XTO κατά μήκος του ποταμού Τάγου μέχρι το κέντρο της
Λισαβόνας. Πολλοί συνεργάτες συμμετείχαν σε αυτήν τη
μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, η οποία δεν ήταν παρά η αρχή του
Καθαρίζουμε τη Θάλασσα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Δήμος
του Cascais και το Earth Water, ένα φιλικό προς το
περιβάλλον εμφιαλωμένο νερό και μέρος του Παγκόσμιου
Προγράμματος Τροφίμων. Η Yamaha χρησιμοποίησε επίσης
ανακυκλωμένες σακούλες πολλαπλών χρήσεων για τη συλλογή
των απορριμμάτων και πλέον προσφέρει τις σακούλες ως δώρο
στους πελάτες που αγοράζουν προϊόντα θαλάσσης της Yamaha,
συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα
της ρύπανσης.

Καθαρισμός για ένα πιο Πράσινο Μέλλον
Το 2021, η Yamaha έχει ως στόχο να φέρει την καινοτομία στη
φροντίδα του ωκεάνιου περιβάλλοντος με το Καθαρίζουμε τη
θάλασσα, η οποία περιλαμβάνει την παράδοση ενός ειδικού
σκάφους Capelli Tempest 750, το οποίο θα διενεργεί
καθαρισμού της επιφάνειας και του θαλάσσιου πυθμένα των
ωκεανών σε όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η συναρπαστική
δράση γίνεται με τη συμμετοχή ενός ακόμα πρεσβευτή της
Yamaha, του Miguel Lacerda, πρώην επαγγελματία καταδύτη
και πρωταθλητή του υποθαλάσσιου ψαρέματος. Από το 1981, ο
Miguel είναι αφοσιωμένος στην καταπολέμηση της ρύπανσης
των ωκεανών και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες
επιστημονικές θαλάσσιες μελέτες και αποστολές. Παλαίμαχος
θαλασσοπόρος με περισσότερους από είκοσι ωκεάνιους διάπλους
και έναν γύρο της υδρογείου, ο Miguel διαθέτει πάθος και
αφοσίωση και σίγουρα θα εμπλουτίσει το Καθαρίζουμε τη
Θάλασσα με την εμπειρία και τις γνώσεις του.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Yamaha Motor
Portugal στοχεύει στη διεύρυνση του πεδίου
ενδιαφέροντος του Καθαρίζουμε τη θάλασσα
και στη μετατροπή των ωκεάνιων ρύπων σε
χρήσιμα υλικά για τους κατοίκους των
παράκτιων περιοχών, με τη βοήθεια των
ολοένα και περισσότερων συνεργατών της,
όπως το Πανεπιστήμιο Aveiro το οποίο
παράγει ετικέτες ονόματος από
ανακυκλωμένο από τη θάλασσα πλαστικό για
όλους τους εργαζόμενους της
αντιπροσωπείας της Yamaha Motor Portugal.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις οικολογικές
πρωτοβουλίες της Yamaha και τα αγαθά και τις υπηρεσίες
της μέσω του αποκλειστικού ιστότοπου Clean the Sea:

Μεταβείτε στον ιστότοπο

Ε Λ Ά Τ Ε Σ Τ Ο Ν Κ Ό Σ Μ Ο Τ Η Σ YA M A H A

FA S T E R S O N S

Δ ΕΙ Τ Ε Τ Η Ν Π Λ Η ΡΗ ΣΥΛ Λ ΟΓΗ ΕΔ Ω

Π ΡΟΪΟΝ ΤΑ ΚΑ ΦΕ

Η ΕΞΈΛΙΞΗ
ΤΟΥ
ΣΚΌΤΟΥΣ
ΤΟ 2013 Η YAMAHA ΣΤΡΆΦΗΚΕ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΈΑ
ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ,
ΕΓΚΑΙΝΙΆΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΈΑ ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΉΣ
ΠΛΕΥΡΆΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΊΑΣ, ΜΕ ΘΕΤΙΚΈΣ ΚΡΙΤΙΚΈΣ ΚΑΙ
ΑΠΕΥΘΥΝΌΜΕΝΗ ΣΕ ΜΙΑ ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΏΝ. ΜΕ ΙΣΧΥΡΉ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΉ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΉ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ, Η ΙΔΈΑ
ΑΣΠΆΣΤΗΚΕ ΘΈΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΚΉ MANGA
ΚΑΙ ΤΗΝ UNDERGROUND ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ
ΈΦΕΡΕ ΣΕ ΈΝΑ ΝΈΟ ΕΠΊΠΕΔΟ.

Πρωτοπόρος ήταν η επαναστατική MT-09, μια μοτοσυκλέτα Hyper
Naked street fighter που σηματοδοτεί ένα άλμα από τους γνωστούς
ιαπωνικούς τετρακύλινδρους κινητήρες, επιλέγοντας να φέρει μια
μοτοσυκλέτα με πλούσια ροπή, συγκίνηση και ένα νέο πνεύμα
Yamaha. Το 2014, με την προσθήκη των μικρότερων παραλλαγών
του κινητήρα, δηλαδή με τα μοντέλα MT-07 στα 689 κ.εκ. και MT-125
στα 125 κ.εκ., η οικογένεια Master of Torque (MT) συνέχισε να
μεγαλώνει με επικές μοτοσυκλέτες, καθώς αυξανόταν η δύναμη
της Σκοτεινής Πλευράς της Ιαπωνίας. Το ισχυρότερο μοντέλο, το
MT-10 των 998 κ.εκ., παρουσιάστηκε το 2016 μαζί με το νέο MT-03
των 321 κ.εκ. και ένα 2ης γενιάς MT-09. Κατά τη διάρκεια των
επόμενων τριών ετών παρουσιάστηκαν επιπλέον αναβαθμισμένα
μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των βελτιωμένων εκδόσεων SP
των MT-09 και MT-10, καθώς και της νέας γενιάς των MT-07, MT-03
και MT-125.

2016
MT-09
Η ανανεωμένη ιδέα του 2021 έρχεται με ένα ανανεωμένο
λογότυπο και παρουσιάζει τρία νέα μοντέλα,
συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας γενιάς της
ναυαρχίδας MT-09. Διαθέτοντας σχεδιαστικές πινελιές
επόμενης γενιάς και μια πλειάδα μηχανικών βελτιώσεων
για μια βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης, η ανανεωμένη
σειρά MT είναι έτοιμη να συνεχίσει να φωτίζει το σκοτάδι
με κάθε μοντέλο, προσφέροντας μοναδικές και αξέχαστες
εμπειρίες. Δίπλα στην MT-09 υπάρχουν επίσης τα νέα
μοντέλα MT-03 και MT-125, ιδανικές μοτοσυκλέτες για μια
πρώτη γνωριμία με τη Σκοτεινή Πλευρά.
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Η Σκοτεινή Πλευρά της Ιαπωνίας αποτελεί τη τέλεια
έκφραση και απόδοση της φιλοσοφία MT. Αποτελεί ένα μέσο
για τη σύνδεση του καταναλωτή με το σχεδιασμό και την
κουλτούρα της μοτοσυκλέτας. Αυτό που προσφέρει η σειρά
MT από την άποψη της κλασικής ιαπωνικής αξιοπιστίας,
ποιότητας, απόδοσης και συναρπαστικής οδήγησης,
συνδυάζεται με τη δημιουργική, αινιγματική, σκοτεινή και
φορτισμένη πλευρά της ιαπωνικής κουλτούρας που
καθορίζει τη σειρά MT και τη μοναδική θέση της στον κόσμο
της μοτοσυκλέτας.

ΝΈΕΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΣΚΟΤΆΔΙ
Μετά από επτά εξαιρετικά δημιουργικά χρόνια, τρεις γενιές
MT και πωλήσεις άνω των 250.000 μοτοσυκλετών στην ΕΕ, η
αρχική ιδέα της Σκοτεινής Πλευράς της Ιαπωνίας που
ενέπνευσε τόσες άλλες μάρκες μοτοσυκλετών, έχει
ανανεωθεί για το 2021. Επιδιώκοντας να ταιριάξει τις δύο
πλευρές της ιαπωνικής κουλτούρας με τα τελευταία
μοντέλα, η εξέλιξη της Σκοτεινής Πλευράς της Ιαπωνίας
αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά της νέας σειράς MT, εκείνα
της κορυφαίας ποιότητας, του κομψού μινιμαλισμού και της
τεχνολογίας αιχμής. Το βασικό κοινό της μοτοσυκλέτας αναβάτες με ισχυρή προσωπικότητα που θέλουν να
διαφέρουν - παραμένει το ίδιο, με νέες φουτουριστικές και
μυστηριώδεις διαθέσεις.

ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΈΣ ΚΑΙ
ΑΞΈΧΑΣΤΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ

Η ΆΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΏΝ
ΚΑΒΑΛΆΡΗΔΩΝ
Η Yamaha πρωτοστατεί για άλλη μια φορά
με ανανεωμένη ωριμότητα. Διατηρεί την
αυθεντική αντισυμβατική γοητεία της
Σκοτεινής Πλευράς της Ιαπωνίας και το
κοινό της αυξάνεται κάθε χρόνο. Η
ανανέωση στοχεύει μεταξύ άλλων στο να
ενθαρρύνει τις γυναίκες αναβάτες να
μυηθούν κι αυτές στη Σκοτεινή Πλευρά, με
ένα δυνατό οπτικό μήνυμα, άνδρες και
γυναίκες αναβάτες να γίνουν «Dark Riders»
και ακολουθώντας τη Σκοτεινή Ενέργεια
των μοτοσυκλετών MT, να γίνουν μέρος του
τρόπου ζωής της Σκοτεινής Πλευράς της
Ιαπωνίας.
Από τη στιγμή που ξεκίνησε σχεδόν πριν από
μια δεκαετία, η Σκοτεινή Πλευρά της
Ιαπωνίας δεν ήταν μια συνηθισμένη
ενέργεια στον κόσμο της μοτοσυκλέτας.
Αψήφησε τα καθιερωμένα και έθεσε νέα
πρότυπα στην ιδέα της αστικής μετακίνησης
με μοτοσυκλέτα. Με μια εντυπωσιακή νέα
διαφημιστική εκστρατεία, ξεχωριστά,
αντισυμβατικά ενδύματα και μια σειρά από
ελκυστικά γραφικά, επιβεβαιώνει τον
καινοτόμο χαρακτήρα της μάρκας Yamaha,
και φέρνει μερικές από τις μεγαλύτερες
μοτοσυκλέτες που έχουν κατασκευαστεί
ποτέ, σε μια νέα και εμπνευσμένη γενιά Dark
Riders.
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ΈΝΑΣ ΉΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΉ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΉ MT-09 ΝΑ
ΕΞΕΛΊΣΣΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟ 2021, ΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΈΣ ΤΗΣ ΓΝΏΡΙΖΑΝ ΌΤΙ ΜΙΑ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΈΤΑ ΜΕ ΤΈΤΟΙΑ ΔΎΝΑΜΗ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΤΕΛΕΙΌΤΗΤΑ ΌΦΕΙΛΕ ΝΑ ΦΑΝΕΊ
ΑΝΤΆΞΙΑ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΈΝΑΝ
ΚΡΊΣΙΜΟ ΤΟΜΈΑ: ΤΟΝ ΉΧΟ. ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΈΣ
ΉΧΟΥ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΑΝ ΤΟ ΖΗΤΟΎΜΕΝΟ ΑΥΤΌ
ΣΕ ΑΠΛΈΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΈΣ ΛΈΞΕΙΣ: "ΈΝΑΣ
ΉΧΟΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΆ ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΙΕΓΕΊΡΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΉΣΕΙΣ".
Με την εμβληματική MT-09 να εξελίσσεται
σημαντικά για το 2021, οι σχεδιαστές της
γνώριζαν ότι μια μοτοσυκλέτα με τέτοια δύναμη
και μηχανική τελειότητα όφειλε να φανεί αντάξια
αυτής της τελειότητας σε έναν κρίσιμο τομέα:
τον ήχο. Οι σχεδιαστές ήχου συμπύκνωσαν το
ζητούμενο αυτό σε απλές αλλά και ισχυρές
λέξεις: "ένας ήχος που γεννά συναισθήματα και
διεγείρει τις αισθήσεις".
Οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν από μια σειρά
πηγών, αναζητώντας έναν ήχο κινητήρα που θα
καθόριζε τη νέα MT-09, από την οδήγηση στην
πόλη μέχρι κινηματογραφικούς ήχους. Η ιδέα της
σειράς MT βασίζεται στη ροπή και την ευελιξία,
βασικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη της MT09. Αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ήταν το
μηχανολογικό ιδεώδες της Yamaha "Jin-Ki Kanno",
που σημαίνει την ενσωμάτωση των ανθρώπινων
συναισθημάτων και αισθήσεων στο σχεδιασμό της
μοτοσυκλέτας. Οι μηχανικοί ήχου θέλησαν να
εκφράσουν το Jin-Ki Kanno μέσω του ήχου,
αναζητώντας μια χροιά κινητήρα που θα διέγειρε
τις αισθήσεις με μια μοναδική ακουστική
εμπειρία.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΕΣ
Σεβόμενοι τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα ήχου
που είχαν ήδη προσδιοριστεί από την ομάδα
σχεδιασμού της MT-09, ανέλαβαν την επινόηση
ενός νέου και συναρπαστικού ήχου. Εργαζόμενοι
σε ένα ειδικό στούντιο ήχου, ξεκίνησαν με τη
μελέτη όλων των εξαρτημάτων που παρήγαγαν
ήχο και μείωσαν τα επίπεδα του ανεπιθύμητου
θορύβου. Ακόμα και οι παραμικρές λεπτομέρειες
ήταν κρίσιμες και αποδεικνύουν την απίστευτη
ακρίβεια με την οποία η Yamaha κατασκευάζει
τις μοτοσυκλέτες της, συμπεριλαμβανομένων
τροποποιήσεων στα γρανάζια της μετάδοσης σε
επίπεδο μικρόμετρου.
Η ομάδα ήξερε ότι ένας πλούσιος σε ροπή ήχος
έχει βάθος στις χαμηλές στροφές ανά λεπτό και
ότι όταν ο αναβάτης τσιμπά το γκάζι ο ήχος θα
πρέπει να ανταποκρίνεται στη στιγμή.
Πειραματίστηκαν με μια σειρά από σχήματα
σιγαστήρα, δημιουργώντας τελικά ένα νέο σχέδιο
με συμμετρικούς σωλήνες αριστερά και δεξιά
καθώς βγαίνουν από το τελικό της εξάτμισης.
Λόγω του γεωμετρικού σχεδιασμού των
σωλήνων, ο ήχος μεταφέρθηκε στον αναβάτη,
περιβάλλοντάς τον με την υποβλητική ηχητική
χροιά της εξάτμισης.

ΘΕΊΑ ΈΜΠΝΕΥΣΗ
Η ομάδα ήθελε επίσης ο ήχος της εισαγωγής να
προσφέρει την αίσθηση της επιτάχυνσης.
Στόχευαν σε έναν ήχο διαρκείας που να συνοδεύει
την άνοδο των στροφών, καθώς και έναν ήχο που
ανταποκρίνεται στους χειρισμούς της μανέτας.
Διεξήγαγαν έναν μεγάλο αριθμό δοκιμών στις
εισαγωγές, δοκιμάζοντας διαφορετικά μήκη,
διαμέτρους και θέσεις. Μη έχοντας βρει τις
απαντήσεις που έψαχνε, η ομάδα βρέθηκε εμπρός
σε ένα σκαρίφημα που διέφερε από κάθε άλλο
που είχαν δει.
Το σκαρίφημα έδειχνε τρεις αγωγούς εισαγωγής
παρατεταγμένους στο πλάι της MT-09, έτσι που να
θυμίζουν αυλούς εκκλησιαστικού οργάνου. Με
νέα έμπνευση, οι σχεδιαστές συνειδητοποίησαν
ότι η αλλαγή του μήκους των επιμέρους αγωγών
εισαγωγής και ο αρμονικός συντονισμός τους θα
δημιουργούσε τον ήχο έψαχναν. Η μία καινοτομία
επακολουθούσε την άλλη και η ομάδα
πειραματίστηκε με μια σειρά από αγωγούς, μήκη,
διαμέτρους και πολλά ακόμα, παράγοντας τελικά
πάνω από πενήντα παραλλαγές της εισαγωγής.
Οι διαδικασίες δοκιμών επαναλήφθηκαν ξανά και
ξανά. Η ομάδα κατέληξε σε ένα σχέδιο με τρεις
αγωγούς εισαγωγής διαφορετικών διαμέτρων,
που συντέλεσε σε έναν ήχο που έφτανε μέχρι τις
υψηλές στροφές, ενώ παρείχε γραμμική
απόκριση στο γκάζι. Ο ήχος του κινητήρα της MT09 που δημιούργησαν είχε ως αποτέλεσμα μια
πρωτόγνωρη εμπειρία οδήγησης, με πλούσιο σε
ροπή ήχο στις χαμηλές στροφές και έναν ήχο
εισαγωγής που ενισχύει την αίσθηση της
επιτάχυνσης με την άνοδο των στροφών.
Από τους δρόμους της πόλης μέχρι τους
γεμάτους στροφές επαρχιακούς δρόμους, η MT-09
του 2021 προσφέρει έναν ήχο αντάξιο της
διασκέδασης, της ευκινησίας και της αίσθησης
που προσφέρει στον αναβάτη, έναν ήχο που μιλά
αληθινά στην ψυχή, στην τελευταία και
σπουδαιότερη υλοποίηση του μοντέλου.

D A R K S I D E O F J A PA N
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Δ ΕΙ Τ Ε Τ Η Ν Π Λ Η ΡΗ ΣΥΛ Λ ΟΓΗ ΕΔ Ω

Π ΡΟΪΟΝ ΤΑ ΚΑ ΦΕ

SUPERJET
Η ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΉ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΊ ΣΤΑ ΚΎΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ
ΚΆΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ ΝΑ ΧΤΥΠΆ ΤΑΧΎΤΕΡΑ, ΤΟ YAMAHA
SUPERJET ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΣΎΜΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΆΦΗ ΌΡΘΙΟΥ
ΑΝΑΒΆΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΡΙΆΝΤΑ ΧΡΌΝΙΑ. ΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ ΕΝΌΣ ΟΛΟΚΑΊΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΟΝΤΈΛΟΥ,
ΓΕΝΝΗΜΈΝΟΥ ΑΠΌ ΤΟ DNA ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΕ ΈΝΑΝ
ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΚΌΣΜΟ ΑΓΏΝΩΝ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ, ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ
SUPERJET ΆΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΌΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΚΆΦΗ ΌΡΘΙΟΥ
ΑΝΑΒΆΤΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΌΣΟΥΣ ΑΠΟΖΗΤΟΎΝ ΤΙΣ ΣΥΓΚΙΝΉΣΕΙΣ.
Για να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του νέου SuperJet και του πώς
αξιοποιεί την προϊστορία του, το δοκίμασε ο τρεις φορές Παγκόσμιος
Πρωταθλητής Aquabike και influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Nacho
Armillas. Με την ευκαιρία να είναι ο πρώτος που θα οδηγήσει το πρώτο
SuperJet στην Ευρώπη, οι αρχικές εντυπώσεις του Nacho για το τελευταίο
σύμβολο της Yamaha Marine είναι διθυραμβικές.

ΙΣΧΎΣ ΒΑΡΈΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ, ΕΛΑΦΡΙΆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ
Προερχόμενος από τις σχεδόν πρωτότυπες μηχανές που χρησιμοποιούνται
στην κατηγορία Pro GP, ο Nacho επαίνεσε τη γάστρα του SuperJet λέγοντας
"Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο: όλοι μπορούν να το
αποκτήσουν! Μπορείτε να κατεβείτε στους αγώνες με ελάχιστες αλλαγές
στις ρυθμίσεις ή να διασκεδάσετε χαλαρά με τη βασική ρύθμιση. Είναι τόσο
ευπροσάρμοστο!" Το SuperJet προσφέρει συναρπαστικές διαδρομές και
διαθέτει 3κύλινδρο τετράχρονο κινητήρα, άνετο για τους έμπειρους
αναβάτες και πολύ εύκολο στην εκμάθηση για τους ερασιτέχνες. "Ο αρχάριος
αναβάτης θα το λατρέψει από την πρώτη στιγμή, καθώς παρεχει μεγάλη
ευκολία για την εκμάθηση σκι. Και ο τετράχρονος κινητήρας παρέχει ομαλή
ισχύ που σας βοηθά να βελτιώσετε τις ικανότητές σας."

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ
ΜΕ ΤΟ SUPERJET Ή ΓΙΑ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ
ΕΠΊΣΗΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ ΤΗΣ YAMAHA Ή
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤOV ΣΎΝΔΕΣΜΟ
WWW.YAMAHA-MOTOR.EU

Με την πιο πλατιά και πιο σταθερή γάστρα με ενσωματωμένη λαβή
επανεπιβίβασης, το νέο SuperJet δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη χρήση από
επαγγελματίες. Το καθιστά ιδανικό όχημα θαλάσσης αναψυχής για όλους. Ένα
από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του είναι το σύστημα L-MODE® το
οποίο μειώνει την απόδοση του κινητήρα στους περίπου 35 κόμβους,
προκειμένου να προσφέρει σιγουριά στους αρχάριους αναβάτες και να κάνει
ευκολότερους τους ελιγμούς στις σημαδούρες. Το χαρακτηριστικό που
εντυπωσίασε τον Nacho χάρη στη φιλική προς το χρήστη προσέγγιση: “Το
σύστημα L-MODE® είναι πολύ πρωτοποριακό για τον κόσμο των σκαφών
όρθιας θέσης. Ανοίγει την κατηγορία θαλάσσιων προϊόντων σε όλους και την
κάνει πολύ πιο προσιτή."

ΈΝΑ SUPERJET ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΎ
Η εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή του SuperJet το κάνει έναν ισχυρό και
μοναδικό συνδυασμό ιλιγγιώδους επιτάχυνσης και ασύγκριτης ευελιξίας. Οι
μικρές του διαστάσεις και η ευκολία στη μεταφορά, αποτελούν
χαρακτηριστικά όπως και η λεπτή σιλουέτα του SuperJet που εντυπωσίασαν
τον Nacho "Είναι ένα σκι που μεταφέρεται εύκολα μέσα και έξω από το νερό.
Επίσης, χωράει σε ένα συνηθισμένο βαν, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για
εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα." Παρόλο που ένας επαγγελματίας όπως ο
Nacho είναι συνηθισμένος σε μεγαλύτερα και πιο ογκώδη μηχανήματα, το
SuperJet είναι το ιδανικό θαλάσσιο παιχνίδι για όσους κάνουν μακρύτερες
θαλάσσιες εξορμήσεις, ενώ χωρά εύκολα μέσα σε γκαράζ ή στις πλατφόρμες
κολύμβησης.

Με μια σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως ο ρυθμιζόμενος λαιμός
τιμονιού με υποβοήθηση ελατηρίου, το εμπνευσμένο από τους αγώνες τιμόνι
και το φαρδύ πάτωμα με επένδυση, το SuperJet σας ενθαρρύνει να οδηγείτε
σε φυσική εμπροσθοκλινή θέση, ιδανική για γρήγορες ευθείες και επιθετικές
στροφές. Ο κινητήρας TR-1 τροφοδοτείται από ένα ρεζερβουάρ καυσίμου 19
λίτρων, το οποίο παρέχει εξαιρετική αυτονομία για αναβάτες που θέλουν να
εξερευνήσουν περισσότερα, ενώ στο κατάστρωμα έχει τοποθετηθεί ένα
ευανάγνωστο όργανο χαμηλής στάθμης καυσίμου.

ΦΤΙΑΓΜΈΝΟ ΓΙΑ ΜΕΓΆΛΕΣ ΣΥΓΚΙΝΉΣΕΙΣ
Το νέο SuperJet, με τον εντυπωσιακό χρωματικό συνδυασμό λευκού και
μαύρου χρώματος που τονίζει τις επιθετικές καμπύλες του και παρέχει
άφθονο χώρο για έναν αναβάτη, αποτελεί ιδανικό καμβά με περιθώρια
εξατομίκευσης από τον κάτοχό του. Η εντυπωσιακή του εμφάνιση τράβηξε την
προσοχή του Nacho: "Νομίζω πως κανείς από την βιομηχανία δεν περίμενε την
εντυπωσιακή νέα εμφάνιση του SuperJet και αυτό είναι υπέροχο. Έχω ήδη δει
κάποια πολύ ωραία custom εργαλεία. Το λατρεύω!"
Για τον Nacho, το Yamaha SuperJet του 2021 είναι κάτι παραπάνω από ένας
άξιος διάδοχος των προκατόχων του: "Πριν από σχεδόν 20 χρόνια έμαθα το
πως να είσαι αναβάτης στο παλιό SuperJet και ήταν πραγματική απόλαυση να
συνεργάζομαι ξανά με τη Yamaha. Η ομάδα ανάπτυξης της Yamaha έχει
γράψει ιστορία με το νέο SuperJet, τη σκληρή δουλειά και την καινοτομία. Το
πολλαπλών δυνατοτήτων μηχάνημα που έχουν δημιουργήσει θα προσελκύσει
νέους αναβάτες στον κόσμο των σκαφών όρθιας θέσης για αγώνες και
αναψυχή". Και ο Nacho συνοψίζει την επιρροή που είχε πάνω του το
αναγεννημένο εμβληματικό μοντέλο: "Χωρίς καμία αμφιβολία, το νέο SuperJet
δίνει νέα πνοή στο άθλημά μας".

ΑΠΟΣΤΟΛΉ:

ΠΟΔΗΛΑΤΙ
ΚΟΊ ΓΎΡΟΙ
Οι συγκινήσεις του αθλητισμού και του
συναγωνισμού βρίσκονται στο επίκεντρο του
DNA της Yamaha. Η προσπάθειά της να πετύχει
και να θριαμβεύσει αναβλύζει από κάθε προϊόν
της και μέσα από όλες τις δραστηριότητες με τις
οποίες η Yamaha ασχολείται. Μια από τις πιο
σημαντικές είναι ο ρόλος της Yamaha ως
επίσημου τεχνικού συνεργάτη των τριών
μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών ποδηλατικών γύρων:
Tour de France, Giro d'Italia και La Vuelta στην
Ισπανία.
Οι συγκινήσεις του αθλητισμού και του συναγωνισμού
βρίσκονται στο επίκεντρο του DNA της Yamaha. Η
προσπάθειά της να πετύχει και να θριαμβεύσει αναβλύζει
από κάθε προϊόν της και μέσα από όλες τις δραστηριότητες
με τις οποίες η Yamaha ασχολείται. Μια από τις πιο
σημαντικές είναι ο ρόλος της Yamaha ως επίσημου τεχνικού
συνεργάτη των τριών μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών
ποδηλατικών γύρων: Tour de France, Giro d'Italia και La Vuelta
στην Ισπανία.
Στην πρώτη γραμμή αυτής της συνεργασίας βρίσκεται το
επαναστατικό NIKEN, το οποίο παρέχεται από τη Yamaha
στους διοργανωτές, τα μέσα ενημέρωσης και τις ομάδες,
προκειμένου να καλύψουν τις κάθε είδους απαιτήσεις των
αγώνων. Ασυναγώνιστο στις ακραίες συνθήκες των γύρων
χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία Leaning Multi-Wheel
(LMW), το NIKEN μπορεί να ανταπεξέρθει στα πάντα, από
ψυχρές ορεινές διαβάσεις και την εξουθενωτική ζέστη της
πεδιάδας μέχρι φουρκέτες, αργά κομμάτια και ακραίες
κλίσεις, με τον πολύπλευρο χαρακτήρα του.

“ΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΊ ΓΎΡΟΙ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΤΙΣ
ΠΟΛΎΜΟΡΦΕΣ
ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ NIKEN”

ΤΟ NIKEN ΈΧΕΙ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΈΝΑ ΜΕΓΆΛΟ ΕΎΡΟΣ
ΒΑΣΙΚΏΝ ΡΌΛΩΝ, ΩΣ ΌΧΗΜΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΏΝ ΓΎΡΩΝ:

ΤΡΊΤΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
Εξοπλισμένο με μια σειρά από αξεσουάρ και εξαρτήματα
πρώτης ανάγκης, το NIKEN είναι ένα γνώριμο και σταθερό
θέαμα στους δρόμους των γύρων. Με την τεχνολογία LMW
που προσφέρει πολύ υψηλότερη πρόσφυση από μια τυπική
μοτοσυκλέτα, το NIKEN αποτελεί το τέλειο όχημα
υποστήριξης. Όπου οι δίτροχες μοτοσυκλέτες δεν μπορούν
να αλλάζουν πάντα κατεύθυνση, λόγω του κινδύνου
πρόκλησης ατυχήματος με δικυκλιστή, η ευκινησία του
NIKEN επιτρέπει να ξεπερνά άνετα κινδύνους όπως ολισθηρά
οδοστρώματα και καπάκια φρεατίων. Πολλά ατυχήματα
έχουν αποφευχθεί επειδή οι αναβάτες των NIKEN
εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την ευελιξία.
Σας παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο απαιτητικές
αγωνιστικές διαδρομές διεθνώς, τους Μεγάλους Γύρους. Με
τα πολλά και απαιτητικά εδάφη που διασχίζουν, αποτελούν
την τέλεια απόδειξη των ικανοτήτων του NIKEN. Κάθε NIKEN
που χρησιμοποιείται, έχει τροποποιηθεί ανάλογα με καθεμία
από τις οκτώ χρήσεις του αγώνα. Τροποποιήσεις όπως τα
ενισχυμένα μαρσπιέ που επιτρέπουν στον συνεπιβάτη να
στέκεται όρθιος, εάν είναι απαραίτητο, η κεραία και το
σύστημα ραδιοφώνου με δυνατά ηχεία και πλαϊνά καλύμματα
για πρόσθετα λογότυπα και γραφικά χορηγών, αποτελούν
μέρος της προετοιμασίας των NIKEN για την υποστήριξη
αυτών των τεράστιας προβολής αγωνιστικών εκδηλώσεων.
Καθώς η ποδηλασία είναι δημοφιλέστερη από κάθε άλλη
φορά, η εξαιρετική φήμη του NIKEN είναι τόσο σίγουρη όσο
το κράτημα του στο δρόμο. Η παραπέρα ανάπτυξή της είναι
μονόδρομος.

| Διαιτητής |
Μεταφέρει τους αγωνοδίκες, κυρίως τους διαιτητές του αγώνα, στην
καρδιά της δράσης.
| Μοτοσυκλέτα ιατρικής υποστήριξης |
Μεταφέρει ένα γιατρό σε σημείο όπου έχουν γίνει ατυχήματα.
| Μοτοσυκλέτα γενικής οδικής βοήθειας |
Δύο μοτοσυκλέτες που μεταφέρουν ρεζέρβες παρέχουν ουδέτερη
βοήθεια στους αναβάτες σε περίπτωση μηχανικού προβλήματος.
| Μοτοσυκλέτα φωτογράφου |
Μεταφέρει φωτογράφο εκ μέρους του διοργανωτή της περιοδείας.
| Δημοσιογραφική μοτοσυκλέτα |
Μεταφέρει δημοσιογράφο εκ μέρους του διοργανωτή της περιοδείας.
| Αγωνιστικός κανονισμός |
Συμβάλλει στη διατήρηση ενός καλού αγωνιστικού περιβάλλοντος
για τους αγωνιζόμενους, προστατεύοντάς τους από εξωτερικούς
περισπασμούς και παρεμβολές.

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΉΣΤΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ ΣΑΣ
MY RIDE

Με την αποκλειστικής σχεδίασης εφαρμογή Yamaha MyRide,
η πρόσβαση στις δυνατότητες της μοτοσυκλέτας σας δεν
ήταν ποτέ ευκολότερη. Δωρεάν διαθέσιμη για κινητές
συσκευές iOS και Android, η εφαρμογή MyRide σας
επιτρέπει να παρακολουθείτε και να αναλύετε τις
επιδόσεις της μοτοσυκλέτας σας σε πραγματικό χρόνο,
ανεξάρτητα από την μάρκα της μοτοσυκλέτας ή του scooter
σας. Παρακολουθήστε τη γωνία κλίσης, την επιτάχυνση, την
ταχύτητα, το φρενάρισμα και πολλά άλλα με την
πρωτοποριακή εφαρμογή μας, που εμπλουτίζει κάθε
διαδρομή.

Σε μια άλλη αποκλειστική εφαρμογή, το NMAX του 2021 2021 είναι
το πρώτο scooterπου διαθέτει τεχνολογία συνδεσιμότητας της
Yamaha, η οποία σας διατηρεί ενημερωμένους με όλες τις
πραγματικού χρόνου πληροφορίες που χρειάζεστε για τις διαδρομές
σας. Απλώς κατεβάστε το MyRide και συνδεθείτε με τη μονάδα
ελέγχου επικοινωνίας (CCU) του NMAX και με ενεργοποιημένο το
Bluetooth. Με αυτό το τρόπο μπορείτε να απολαύσετε νέα
χαρακτηριστικά της διαδρομής, με ενδείξεις όπως στάθμες λαδιού,
μπαταρίας και καυσίμου, σύστημα εντοπισμού θέσεων στάθμευσης
και πολλά άλλα.

RIDE & RECORD
Με το MyRide μπορείτε να δημιουργήσετε ένα
ημερολόγιο καταγραφής για κάθε διαδρομή, το
οποίο θα αναλύει όλα τα στατιστικά στοιχεία
της διαδρομής σας και θα περιλαμβάνει εικόνες
καθώς και τις προσωπικές σημειώσεις που
κρατάτε, οι οποίες αποθηκεύονται στον
λογαριασμό σας για μελλοντική χρήση.

ΕΞΕΡΕΥΝΉΣΤΕ ΝΈΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ

ΜΕ ΤΕΡΆΣΤΙΟ ΑΡΙΘΜΌ ΧΡΗΣΤΏΝ ΣΕ ΌΛΟ
ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΤΟ MYRIDE ΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΈΝΑΝ ΝΈΟ ΤΡΌΠΟ ΝΑ
ΖΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΉΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ
ΑΝΑΒΆΤΕΣ.

Αξιοποιήστε την παγκόσμια κοινότητα του
MyRide για να ανακαλύψετε συναρπαστικές
νέες διαδρομές όπου κι αν βρίσκεστε, για να
αξιοποιήσετε στο έπακρο την μοτοσυκλέτα ή το
scooter σας.

CONNECT & SHARE
Συνδεθείτε με άλλους αναβάτες σε όλο τον
κόσμο και μοιραστείτε τις περιπέτειες και τις
καλύτερες στιγμές σας. Μπορείτε να
μοιράζεστε οποιαδήποτε διαδρομή σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και να εξαχθεί σε μορφή
GPX για ευρεία συμβατότητα.

DESTINATION YAMAHA MOTOR

ΕΚΕΊ ΠΟΥ ΖΕΙ Η
ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ

Η DESTINATION YAMAHA MOTOR ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΠΆΝΩ ΑΠΌ 100
ΑΠΊΣΤΕΥΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΜΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ YAMAHA ΣΕ
ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΜΙΑ ONLINE ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΤΑΞΙΔΙΏΝ
ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΠΎΛΗ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΌΣΟΥΣ ΈΧΟΥΝ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΏΔΕΣ ΠΝΕΎΜΑ ΚΑΙ ΠΆΘΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΡΕΥΝΉΣΕΙΣ.
Με την Destination Yamaha Motor μπορείτε να διασχίσετε το Βιετνάμ από
εκτός δρόμου διαδρομές, να ανακαλύψετε τους απίστευτους ορεινούς
δρόμους της Αυστρίας, να εξερευνήσετε τα χιονισμένα δάση της Σουηδίας και
πολλά ακόμα, μέσα από αυτή την μοναδική ταξιδιωτική πύλη. Η πλατφόρμα
μας γίνεται ολοένα και δυνατότερη κάθε χρόνο, με ολοένα και αυξανόμενους
αριθμούς φίλων της περιπέτειας, που αναζητούν εμπειρίες σε δρόμους,
μονοπάτια, στο νερό αλλά και στο χιόνι, συμπεριλαμβάνοντας και τις πέντε
ηπείρους.
Είτε αναζητάτε μονοήμερες περιπέτειες motocross στην Ισπανία είτε για μια
επική μηνιαία περιοδεία στην Αφρική με τον θρυλικό εξερευνητή Nick
Sanders, η Destination Yamaha Motor προσφέρει εμπειρίες στα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα, όπως δεν τις έχετε καν φανταστεί. Με συγκινήσεις σε
όποιο ταξίδι κι αν επιλέξετε, μπορείτε να βιώσετε ορισμένα από τα απολύτως
καλύτερα προϊόντα της Yamaha σε διάφορες συνθήκες και εδάφη που έχουν
δημιουργηθεί για να κατακτηθούν.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ ΤΩΝ
ΟΝΕΊΡΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΉ
ΜΕ YAMAHA
Η Destination Yamaha Motor συνεργάζεται με πολυάριθμους τουριστικούς
πράκτορες στην Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ασία και την
Αφρική, για να προσφέρει συγκλονιστικές και αξέχαστες περιπέτειες σε όλον
τον κόσμο. Όλοι οι συνεργάτες μας είναι έμπειροι στον προγραμματισμό και
την υλοποίηση περιηγήσεων και θα φροντίσουν ώστε όπου κι αν βρεθείτε, να
τύχετε αμέριστης προσοχής και να ενημερωθείτε εμπεριστατωμένα έτσι
ώστε το ταξίδι σας να είναι ασφαλές.
Με την Destination Yamaha Motor μπορείτε να ανακαλύψετε νέα μέρη στον
κόσμο, να επισκεφθείτε τους προορισμούς των ονείρων σας και να
απολαύσετε την οδήγηση μερικών από τις καλύτερες μοτοσυκλέτες στον
κόσμο, οχήματα χιονιού, οχήματα παντός εδάφους, οχήματα side-by-side και
WaveRunner.
Όλοι οι λάτρεις της περιπέτειας και της εξερεύνησης είναι ευπρόσδεκτοι
στην πλατφόρμα. Εάν αναζητάτε ένα συνδυασμό εξερεύνησης, πρόκλησης και
συγκινήσεων, μην ψάχνετε άλλο. Σας περιμένουν οι μοναδικές και
εξεζητημένες εξορμήσεις της Destination Yamaha Motor.

ΚΛΕΊΣΤΕ ΤΏΡΑ ΤΗΝ
ΕΠΌΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΆ ΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ

WWW.DESTINATION-YAMAHA-MOTOR.COM

ΟΔΙΚΉ
ΒΟΉΘΕΙΑ

Είτε έχετε προγραμματίσει μια ονειρεμένη περιπέτεια με
τη Destination Yamaha Motor είτε θέλετε να
απολαύσετε μια διαδρομή με μοτοσυκλέτα με φίλους, δεν
γνωρίζετε ποτέ τι προκλήσεις μπορεί να συναντήσετε στη
διαδρομή σας.
Από σκασμένα ελαστικά μέχρι πεσμένες μπαταρίες και οποιαδήποτε
άλλη αναποδιά, η σιγουριά ότι η οδική βοήθεια απέχει μόλις ένα
τηλεφώνημα, κάνει κάθε διαδρομή πιο απολαυστική. Μία από τις
πολλές υπηρεσίες που προσφέρει η Yamaha είναι η Οδική βοήθεια, η
οποία διατίθεται σε ολοένα και περισσότερες Eυρωπαϊκές χώρες.
Επιπλέον, η Οδική βοήθεια της Yamaha Motor προσφέρεται σε μια
μεγάλη σείρα μεταχειρισμένων προϊόντων Yamaha που έχουν
αγοραστεί από Επίσημους Συνεργάτες της Yamaha.*

Τι περιλαμβάνουν οι καλύψεις της Οδικής βοήθειας
της Yamaha;

Πέρα από αυτά, σας ευχόμαστε πολλά χιλιόμετρα
απολαυστικής οδήγησης!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η υπηρεσία Οδικής βοήθειας της Yamaha Motor οργανώνεται από τον τοπικό σας πάροχο Οδικής βοήθειας. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για τις πλήρεις υπηρεσίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα σας.

ΤΟ ΑΓΡΊΜΙ ΤΟΥ

EXTREME
ENDURO

Κατασκευασμένη για να σας μεταφέρει ακόμα και
στο πιο ανώμαλο έδαφος με κορυφαία ποιότητα
οδήγησης και αξιοπιστία, η Ténéré 700 είναι η
απόλυτη μοτοσυκλέτα για τον σύγχρονο αναβάτη
adventure.
Σκληρή, ευκίνητη και με πολλές δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για
να σας προσφέρουν ασφάλεια και άνεση καθώς ανακαλύπτετε νέους
ορίζοντες, η πιο πρόσφατη και καλύτερη γενιά της εμβληματικής
μοτοσυκλέτας adventure της Yamaha, διευρύνει τις δυνατότητες
οδηγικής απόλαυσης, περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Ελάχιστοι έδειξαν την ευελιξία και τις επιδόσεις της Ténéré 700 και
ένας από αυτούς είναι ο Pol Tarrés, Ισπανός οδηγός extreme enduro που
ξεκίνησε ως αναβάτης trial και συνέχισε κατακτώντας πολλούς
τίτλους. Στα τελευταία του κατορθώματα συνεργάστηκε με τους
αδελφούς Echevarría, γνωστούς ως "The Who", σε μια σειρά βίντεο όπου
ο Pol κάνει εξωπραγματικά ακροβατικά και κόλπα με την μοτοσυκλέτα.
Το τελευταίο τους εγχείρημα, "The Seeker", παρουσιάζει τον Pol στο
χώμα, πάνω σε μια ελαφρώς τροποποιημένη stock Ténéré 700, όπου
προβάλλει ακόμα περισσότερες φιγούρες που στ' αλήθεια αψηφούν την
βαρύτητα. Συναντηθήκαμε με τον Pol για να μάθουμε περισσότερα για
τον ίδιο τον αναβάτη και για αυτό που τον ενέπνευσε να χρησιμοποιήσει
την Ténéré 700 για να σπάσει τους κανόνες της φυσικής στις
μοτοσυκλέτες.

Ο POL TARRÉS
ΣΕ 5 ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ:
ΠΟΙΟΣ ΕΊΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΊΣΑΙ;
"Ονομάζομαι Pol Tarrés, είμαι 27 ετών και κατοικώ στο Rellinars της
Βαρκελώνης. Μου αρέσει η καινοτομία και η δημιουργική ενασχόληση με
την μοτοσυκλέτα μου. Αγαπώ τους αγώνες αλλά και τη δημιουργία
ταινιών και δίνω το 110% κάθε μέρα της ζωής μου, είτε κάνω προπόνηση,
είτε αγωνίζομαι ή γυρίζω ταινία. Έκανα μεγάλο ταξίδι για να πετύχω αυτό
που είμαι. Έχω τους δικούς μου στόχους, τους κανόνες μου! Νομίζω ότι το
στυλ οδήγησής μου ορίζει την προσωπικότητα και το όραμά μου για το τι
είναι οι μοτοσυκλέτες για μένα".

ΠΏΣ ΞΕΚΊΝΗΣΕΣ ΝΑ ΟΔΗΓΕΊΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΈΤΕΣ;
"Ξεκίνησα να οδηγώ μοτοσυκλέτες trial όταν ήμουν τεσσάρων ετών. Θείος
μου είναι ο Jordi Tarrés, επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και
ζωντανός θρύλος, οπότε οι μοτοσυκλέτες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της οικογένειάς μου. Αγωνίζομαι σε αγώνες trial από τότε που ήμουν
παιδί και ήμουν ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στoυς αγώνες trial.
Μεταπήδησα στους αγώνες enduro, επειδή είχα βαρεθεί λίγο το trial και
είχα εντονότερο κίνητρο να μάθω και άλλα στυλ οδήγησης. Οι αγώνες
enduro είναι πιο διασκεδαστικοί καθώς συνδυάζουν τα καλύτερα στοιχεία
και των δύο κατηγοριών - motocross και trial - σε μία και μοναδική
κατηγορία."

ΤΙ ΣΟΥ ΑΡΈΣΕΙ ΣΤΗΝ TÉNÉRÉ 700;
"Η Ténéré 700 είναι μία από τις καλύτερες επιλογές μοτοσυκλέτας παντός
εδάφους στην αγορά. Είναι ίσως η πιο ευέλικτη μοτοσυκλέτα που
φτιάχτηκε ποτέ. Έχει θαυμάσια συμπεριφορά στο δρόμο, είναι πολύ άνετη,
αλλά σίγουρα αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι οι επιδόσεις σε
συνθήκες εκτός δρόμου. Μοιάζει με μια μεγάλη μοτοσυκλέτα enduro,
είναι άνετη, ισχυρή και εύκολη στον χειρισμό."

ΤΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΣ ΈΧΕΤΕ ΚΆΝΕΙ ΣΤΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΈΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ THE SEEKER;
"Η δική μου Ténéré 700 είναι σχεδόν εργοστασιακή! Τοποθετήσαμε μόνο
ελαστικά enduro και προσθέσαμε λίγο περισσότερο λάδι στα πιρούνια σε
αναλογία με το βάρος μου. Δεν αλλάξαμε καν τη θέση του τιμονιού!"

ΠΟΙΑ ΉΤΑΝ ΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΆ ΣΟΥ ΚΌΛΠΑ ΣΤΟ ΒΊΝΤΕΟ
THE SEEKER;
"Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη ερώτηση. Για μένα, κάθε κόλπο είναι
πολύ ξεχωριστό, επειδή όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται πολύ δύσκολα σε
μια μεγάλη μοτοσυκλέτα adventure. Αλλά, αν έπρεπε να επιλέξω κάποιο,
θα έλεγα για το άλμα στο λατομείο επειδή ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Πάλι στο λατομείο, το κομμάτι από βράχο στο βράχο ήταν τρομερό!
Εντυπωσιάστηκα τόσο από την ευκολία που το έκανα στην Ténéré 700 και
όλα έγιναν με την πρώτη προσπάθεια. Επικό!"

Η ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΆ Σ Α Σ Ξ ΕΚ ΙΝ Ά ΜΕ

TÉNÉRÉ

Δ ΕΙ Τ Ε Τ Η Ν Π Λ Η ΡΗ ΣΥΛ Λ ΟΓΗ ΕΔ Ω

Π ΡΟΪΟΝ ΤΑ ΚΑ ΦΕ

R E V Y O U R H E A R T W I T H Y A M A H A N O V E LT I E S

PA D D O C K B L U E

Δ ΕΙ Τ Ε Τ Η Ν Π Λ Η ΡΗ ΣΥΛ Λ ΟΓΗ ΕΔ Ω

Π ΡΟΪΟΝ ΤΑ ΚΑ ΦΕ

Η ΟΜΆΔΑ
bLU cRU

ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΌ ΌΠΛΟ
ΤΗΣ YAMAHA

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Yamaha έχει
καθιερώσει μια ισχυρή στρατηγική για την ανάπτυξη νεαρών
αναβατών motocross από το μηδέν, με το μοναδικό πρόγραμμα
bLU cRU.
Το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του: το επί μεγάλο διάστημα αστέρι
της Yamaha, ο Thibault Benistant, γιορτάζει το δεύτερό του
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Motocross το 2020. Ο 18χρονος έχει έκτοτε
εκτοξευτεί στην κορυφή της πυραμίδας της Yamaha Racing, όπου θα
προσπαθήσει να τα καταφέρει καλύτερα από την πρώτη του σεζόν, ως
επαγγελματίας πλέον αγωνιζόμενος με τα χρώματα της
εργοστασιακής MX2 της Monster Energy Yamaha.
Μέλος της οικογένειας Yamaha επί παραπάνω από μια δεκαετία, ο
Benistant έχει γευτεί τη χαρά της νίκης από την ηλικία των οκτώ
ετών, με μοτοσυκλέτες YZ85, YZ125 και YZ250F. Η πρώτη του νίκη
στο EMX ήταν ένας τίτλος με EMX125 που κέρδισε πάνω σε ένα
YZ125 της GYTR το 2018. Η πιο πρόσφατη επιτυχία του ήρθε το 2020
με μια YZ250F της GYTR.
Το 2018, στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών, ο Benistant πέτυχε τρεις
νίκες και δύο βάθρα σε αγώνες EMX125 με την YZ125 με τα χρώματα
της MJC Yamaha Official. Τερμάτισε μέσα στην πρώτη πεντάδα της
γενικής κατάταξης σε επτά από τους οκτώ γύρους που αγωνίστηκε. Η
επιτυχία του ήταν η πρώτη για τη Yamaha, από τότε που ο Dennis
Verbruggen κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2006 με την
YZ125.
"Ο τίτλος EMX125 ήταν πολύ ιδιαίτερος για μένα, τον κατέκτησα την
τελευταία στιγμή και φυσικά ήμουν πολύ χαρούμενος, ήταν το πρώτο
μου πρωτάθλημα" λέει χαμογελώντας ο Benistant. Ο Γάλλος
παρέμεινε στην ομάδα MJC το 2019, όπου τη θέση της δίχρονης YZ125
πήρε μια τετράχρονη YZ250F. Τερμάτισε πέμπτος συνολικά στην
πρώτη του σεζόν στο EMX250. "Η μετάβαση στην κατηγορία EMX250
ήταν πραγματικά δύσκολο εγχείρημα διότι οι αναβάτες είναι όλοι
πολύ γρήγοροι και αν δεν κάνεις καλή εκκίνηση τα πράγματα
δυσκολεύουν" εξηγεί, "Ήμουν ευτυχής που έχω την οικογένεια
Yamaha γύρω μου, με υποστηρίζουν πολύ και έκανα το καλύτερο που
μπορούσα για να αξιοποιήσω στο έπακρο την πρώτη μου σεζόν."
Παραμένοντας σε μια YZ250F με εξοπλισμό GYTR το 2020, ο Γάλλος
εντάχθηκε στην ομάδα Hutten Metal Yamaha Official EMX250 και
μετακόμισε στην Ολλανδία για να προπονείται κοντά στην έδρα της
ομάδας. Ο ταλαντούχος νεαρός γρήγορα απέδειξε ότι η σκληρή
δουλειά αποδίδει. Γιόρτασε οκτώ νίκες σε αγώνες EMX250, έξι νίκες
γύρων και επτά τερματισμούς στο βάθρο, κατοχυρώνοντας έτσι το
πρωτάθλημα EMX250 του 2020. "Δεν περίμενα να είμαι τόσο δυνατός
όσο ήμουν στην αρχή, αλλά περάσαμε όλο το χειμώνα με
προετοιμασίες για την διεκδίκηση του τίτλου του πρωταθλητή, έτσι
λοιπόν έτρεχα σαν πρωταθλητής όλο τον χρόνο", είπε, "ήταν
εκπληκτικό το ότι κέρδισα έναν ακόμα Ευρωπαϊκό τίτλο. Όλη τη
σεζόν προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος, ήξερα ότι δεν μπορώ
να κερδίσω κάθε αγώνα, έτσι δούλεψα πολύ σκληρά με την ομάδα, με
την Yamaha και γενικά προσπαθήσαμε για το καλύτερο αποτέλεσμα
σε κάθε αγώνα και τελικά τα καταφέραμε."
Αφού έδειξε τις προφανείς δυνατότητες και την προθυμία του να
αξιοποιήσει στο έπακρο τα εργαλεία που του προσφέρθηκαν μέσω
της Yamaha ως πρεσβευτής της bLU cRU , η ομάδα Hutten Metal
έδωσε την ευκαιρία στον Benistant να συμμετάσχει σε τρεις γύρους
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM MX2 του 2020. Το «198»
χτύπησε την κατηγορία MX2 σκληρά και γρήγορα. Εξέπληξε καθώς
έφερε την YZ250F με εξοπλισμό GYTR σε δύο τερματισμούς στις
τρεις πρώτες θέσεις και εξασφάλισε μια θέση στην πρώτη πεντάδα
στο τρίτο του Grand Prix. "Έτρεξα τρεις αγώνες στο MX2 στο τέλος
της σεζόν για να προετοιμαστώ για το βήμα του επόμενου έτους και
να πάρω μια γεύση του πώς είναι να αγωνίζεσαι στο MX2. Υποθέτω
ότι κανείς δεν περίμενε να τερματίσω τόσο ψηλά, ίσως ούτε καν εγώ
ο ίδιος, αλλά δουλεύω πολύ σκληρά και αυτό είναι το όνειρό μου,
οπότε πάντα δίνω τον καλύτερο εαυτό μου."
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Benistant έχει λαμπρό μέλλον μπροστά
του. Με την αμέριστη υποστήριξη της Yamaha Motor Europe, ο
18χρονος Γάλλος αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα Monster Energy
Yamaha Factory MX2 το 2021. "Ήταν το όνειρό μου να γίνω
εργοστασιακός αναβάτης, όπως κάθε νέο παιδί, αλλά για μένα είναι
πολύ ιδιαίτερο γιατί είμαι εδώ και πολύ καιρό στη Yamaha και τώρα
έχω πετύχει το απόλυτο όνειρο, να γίνω εργοστασιακός αναβάτης για
τη Yamaha. Είναι πραγματικά απίστευτο, ένα όνειρο που γίνεται
πραγματικότητα."

ΈΝΑ ΌΝΕΙΡΟ ΠΟΥ
ΓΊΝΕΤΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

Η ΑΠΌΛΥΤΗ

ΕΜΠΕΙΡΊΑ
ΣΤΟ ΔΡΌΜΟ
Με τριάντα χρόνια εμπειρίας σε
μοτοσυκλέτες δρόμου και στους
αγώνες, ο Σλοβένος
κατασκευαστής εξατμίσεων
Akrapovič είναι το No1 όνομα στα
συστήματα εξάτμισης.

Έχοντας ιδρυθεί από τον πρώην αναβάτη αγώνων Igor
Akrapovič, η εταιρεία διαθέτει μια κυρίαρχη παρουσία στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike (WorldSBK) για πάνω από
είκοσι πέντε χρόνια, καθώς είναι διάσημη για τα κορυφαίας
κατασκευής και αξιοπιστίας αγωνιστικά εξαρτήματα, που
προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις και μιλάνε στην ψυχή.
Τελειοποιώντας τα προϊόντα της στον καλύτερο δυνατό
χώρο δοκιμών - τις πίστες αγώνων - η Akrapovič συνεχίζει
να φέρνει την απαράμιλλη τεχνολογία των αγώνων στους
δρόμους.
Ένα σημαντικό κεφάλαιο των δύο και πλέον δεκαετιών
παρουσίας της Akrapovič είναι η σχέση της με τη Yamaha.
Γενιές ολόκληρες μοτοσυκλετών δρόμου Yamaha έχουν
επωφεληθεί από την αγωνιστική εμπειρία της συνεργασίας,
από τα κορυφαία MotoGP και τις κατηγορίες WorldSBK με
μοτοσυκλέτες παραγωγής. Η Yamaha συνεχίζει να
συνεργάζεται στενά με την καινοτόμο εταιρεία από τη
Σλοβενία για να σας προσφέρει την καλύτερη τεχνολογία
εξάτμισης για τη δική σας μοτοσυκλέτα.

“ΈΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΚΑΙ
ΑΣΥΝΑΓΏΝΙΣΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΌ”
Μια νικηφόρα συνεργασία
Ένας από τους διάσημους άγραφους νόμους στην κατασκευή μοτοσυκλετών
είναι: "νικάς την Κυριακή, πουλάς τη Δευτέρα", και αναφέρεται στους
καταναλωτές που αγοράζουν το προϊόν που κέρδισε τον αγώνα της Κυριακής,
είτε πρόκειται για μοτοσυκλέτα είτε για κάποιο αξεσουάρ/ανταλλακτικό. Η
Akrapovič πάει αυτήν την ιδέα ένα επίπεδο παραπέρα, καθώς τα συστήματα
εξάτμισής της που μπορούν να αγοραστούν στα καταστήματα των Επίσημων
Συνεργατών, μοιράζονται μεγάλο μέρος του DNA τους με εκείνο που διαθέτουν
οι ομάδες του WorldSBK. Με εξαίρεση μερικών διαφορών που υπαγορεύονται
από τους αγωνιστικούς κανονισμούς, οι καταναωτές μπορούν να απολαύσουν τη
χρήση της κορυφαίας τεχνολογίας των αγώνων στο δρόμο, χωρίς να χρειάζονται
εργοστασιακή αγωνιστική μοτοσυκλέτα.
Η συνεργασία με τη Yamaha στο περιβάλλον των αγωνιστικών τριημέρων,
επιτρέπει στην Akrapovič να επιδείξει την τεχνική της δεινότητα και
υποστήριξη. Οι αγωνιστικές ομάδες της Yamaha στο WorldSBK, το World
Supersport (WorldSSP), το World Supersport 300 (WorldSSP300) και το Endurance
World Championship (EWC) αποκτούν ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
από την τεχνογνωσία της Akrapovič στις εξατμίσεις και με τη σειρά της αυτή η
τεχνογνωσία μεταφέρεται στα προϊόντα δρόμου. Η αυξημένη ισχύς, η
βελτιωμένη απόκριση στο γκάζι και η μεγαλύτερη αντοχή είναι όλα άμεσα
αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών που κάθε
σύστημα εξάτμισης Akrapovič υποβάλλεται στους αγωνιστικούς χώρους,
παρέχοντας μοναδικές και ασυναγώνιστες καταβολές. Όπως αναφέρει ο Andrea
Dosoli, αγωνιστικός διευθυντής της Yamaha Motor Europe Road Racing: "Κάθε
εξάρτημα των μοτοσυκλετών μας βασίζεται στην ποιότητα, την απόδοση και την
αξιοπιστία. Ο επαγγελματισμός και η τεχνογνωσία της Akrapovič, καθώς και οι
κοινοί μας στόχοι, τους καθιστούν έναν πολύ σημαντικό τεχνικό συνεργάτη για
τη Yamaha."

Δυναμική έρευνα και ανάπτυξη
Η ανάπτυξη ενός συστήματος εξάτμισης για δημόσια
χρήση γίνεται σε πολλά στάδια, συνήθως με άμεση
συμμετοχή από τους κατασκευαστές μοτοσυκλετών και
τις αγωνιστικές ομάδες. Akrapovič Επικεφαλής της
Μοτοσυκλέτας Εξάτμισης Ανάπτυξης R & D, Urban
Potočnik, αντανακλάται στη διαδικασία, "Ξεκινάμε την
ανάπτυξη για τα συστήματα εξάτμισης των πελατών με
βάση είτε την απαίτηση των εταίρων OEM μας, ή όπως
εμείς οι ίδιοι στην Akrapovič αντιλαμβανόμαστε τη ζήτηση
της αγοράς." Συνεχίζει εξηγώντας πώς η ενότητα με τις
ομάδες της Yamaha, όπως η Pata Yamaha WorldSBK Team
και η GHT Yamaha WorldSBK Junior Team, συνεισφέρουν
στη διαδικασία: "Ο σχεδιασμός τελειοποιείται με τη
συνεργασία με τις ομάδες WorldSBK και στη συνέχεια
μπορεί να διατεθεί στο κοινό".
Με δικό της χυτήριο τιτανίου και μεταλλουργικό
εργαστήριο στα κεντρικά της, η Akrapovič είναι
πρωτοπόρος στον τομέα του τιτανίου και των
υπερκραμάτων και βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή
των εξαρτημάτων από ανθρακονήματα. Αυτά τα
εξεζητημένα υλικά χρησιμοποιούνται σε κάθε σύστημα
της Akrapovič, από τα συστήματα αγώνων μέχρι τις
εξατμίσεις δρόμου που μοιράζονται το DNA τους. Τα
συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις Yamaha R1 του
WorldSBK υφίστανται ακραίες δοκιμές και μόλις επιλεγεί
το υλικό κατασκευής, συνήθως υποβάλλονται σε 400-600
δοκιμές σε δυναμόμετρο, σε διάφορες διαμορφώσεις.
Αυτή η εκτεταμένη έρευνα, σε συνδυασμό με τα
απαραίτητα δεδομένα που συγκεντρώνονται στις πίστες
από τους τεχνικούς της Yamaha και της Akrapovič,
συμβάλλει στην επίτευξη της απόδοσης, του μοναδικού
ήχου, του καινοτόμου σχεδιασμού και της ποιοτικής,
ελαφριάς κατασκευής για την οποία φημίζεται η
Akrapovič.

ΕΠΊΣΗΜΕΣ ΟΜΆΔΕΣ ΑΓΏΝΩΝ
YAMAHA ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΎΝ ΜΕ
ΑΚΡΆΠΟΒΙΤΣ:

Ο Alojz 'Slavko' Trstenjak, επικεφαλής έρευνας και
ανάπτυξης αγώνων, εξήγησε πώς ξεκινά η διαδικασία για
το σχεδιασμό εξατμίσεων: "Εξετάζουμε τον διαθέσιμο
χώρο για να σχεδιάσουμε μια διάταξη, συνυπολογίζοντας
εξαρτήματα όπως το ψυγείο, η αντλία λαδιού και το
ψαλίδι. Κύριος στόχος μας είναι να αυξήσουμε τη μέγιστη
ισχύ και να παρέχουμε ομαλή παροχή ισχύος σε ολόκληρη
την καμπύλη ισχύος." Ενώ γίνονται μικρές προσαρμογές
για να καλύψουν μεμονωμένους αναβάτες, ο κρίσιμος
παράγοντας στη δημιουργία κορυφαίων εξατμίσεων για
το κοινό είναι ότι όχι μόνο οι εξατμίσεις WorldSBK πρέπει
να φαίνονται όμοιες με τις αντίστοιχες στο δρόμο, αλλά
και να εξασφαλίζουν τα ίδια υψηλά πρότυπα δύναμης,
αξιοπιστίας και αποδοτικότητας σε οποιαδήποτε
μοτοσυκλέτα δρόμου.

"ΤΟ WORLDSBK ΕΊΝΑΙ ΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΑΓΏΝΩΝ ΜΑΣ"
- Alojz ‘Slavko’ Trstenjak, επικεφαλής της R&D Racing

Από τις πίστες στο δρόμο
Αυτή η διαδικασία με ρίζες στις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες,
τελειοποιείται στην κορυφαία σειρά Evolution Line που έχει σχεδιαστεί
αποκλειστικά για πίστα ή για αγωνιστικές μοτοσυκλέτες και τη γραμμή
Slip-On με έγκριση τύπου EC / ECE για κανονική οδική χρήση. Κάθε
κατηγορία Superbike και Supersport κατασκευάζεται από τιτάνιο και έχε
στενή συγγένεια με τα συστήματα αγώνων. Όπως το θέτει ο Urban, "Το
WorldSBK είναι το αγωνιστικό μας εργαστήριο για τις εξατμίσεις που
αναπτύσσουμε για το ευρύ κοινό. Λαμβάνουμε υπ' όψη τις διαφορές
μεταξύ WorldSBK και μοτοσυκλετών δρόμου, κυρίως στα ηλεκτρονικά,
αλλά προσπαθούμε να ακολουθούμε την εμφάνιση των αγωνιστικών
εξατμίσεων." Οι αγωνιστικές εξατμίσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
πιο ελαφριές, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την αντοχή, και μέσα
από τα χρόνια που αγωνίζεται με τη Yamaha σε κλάδους όπως οι αγώνες
δρόμου, αντοχής και εκτός δρόμου, η Akrapovič είναι σε θέση να
προσφέρει θεσπέσια προϊόντα που κορυφώνουν την εμπειρία κάθε
μοτοσυκλέτας.
Είτε έχετε Yamaha έτοιμη για την πίστα είτε είναι απλά το αγαπημένο σας
μεταφορικό μέσο για βόλτες το Σαββατοκύριακο, μια εξάτμιση Akrapovič
μεταφέρει μια απίστευτη ιστορία καινοτομίας και αγωνιστικών
καταβολών, στην οποία η Akrapovič και η Yamaha έχουν κατακτήσει 20
παγκόσμιους τίτλους. Με κορυφαία πρότυπα σχεδιασμού που έχουν
προσφέρει στην Akrapovič εννέα βραβεία Red Dot τα τελευταία επτά
χρόνια, δεν χρειάζεται να κοιτάξετε πέρα από την τεχνική αριστεία της
σλοβενικής επωνυμίας και του πάθους για καινοτομία, για τις διαδρομές
της ζωής σας.

ΤΟ ΤΑΞΊΔΙ ΤΟΥ GARRETT GERLOFF

ΣΤΑ ΑΣΤΈΡΙΑ
ΤΟΥ
WORLDSBK
Πριν από τη σεζόν του 2020 του WorldSBK , ένας
Αμερικανός κέρδιζε αθόρυβα τις εντυπώσεις στο
Πρωτάθλημα AMA Superbike. Μέχρι τα τέλη του 2020,
αυτός ο αμερικανός, ο Garrett Gerloff, είχε ανέβει πολλές
φορές στο βάθρο των νικητών στο πρωτάθλημα FIM
Superbike και ο αναβάτης της GRT Yamaha WorldSBK
Junior Team θεωρείται ότι θα έχει ακόμα περισσότερες
επιτυχίες εν όψει της δεύτερης σεζόν του.
Γεννημένος στο Τέξας, ο Gerloff ξεκίνησε εντυπωσιακά την
καριέρα του, κερδίζοντας δύο φορές τον τίτλο στο AMA
Supersport πριν από την είσοδό του στην κατηγορία Superbike,
όπου τερμάτισε τρίτος στη δεύτερη μόλις σεζόν του.
Εκείνη τη χρονιά ο Gerloff προσκλήθηκε ως πιθανός υποψήφιος
για μια θέση στην ομάδα GRT Yamaha WorldSBK Junior Team για το
2020. Ταξίδεψε στο γύρο του παγκόσμιου πρωταθλήματος στο
Magny-Cours με την πρόθεση να συζητήσει για τη θέση, αλλά
έφυγε από τη γαλλική πίστα έχοντας ένα νέο συμβόλαιο WorldSBK
με τη Yamaha.
"Το 2019, είχα ήδη εκφράσει τις επιθυμίες μου να αγωνιστώ στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα", δήλωσε ο Gerloff. "Μετά τον τελευταίο
αγώνα μου στην Αμερική, ο Andrea Dosoli μου είπε ότι υπήρχε
ευκαιρία να οδηγήσω για μια ομάδα της Yamaha στο WorldSBK.
Πήγα στο Magny-Cours απλά για να κάνω επαφές και κάποιες
αρχικές συζητήσεις για το 2020. Μετά το Σάββατο, άρχισε να
φαίνεται ότι δεν υπήρχαν προοπτικές αλλά την τελευταία στιγμή,
μου ανακοίνωσαν την ένταξή μου στην ομάδα."
Έχοντας πλέον συμβόλαιο, ο Gerloff μετακόμισε στην Ισπανία και
άρχισε να προετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση. Ο Τεξανός
εντάχθηκε στην ομάδα GRT Yamaha για πρώτη φορά στις δοκιμές
της Αραγονίας, καθώς άρχισε να εξοικειώνεται με τη Yamaha R1
με ελαστικά Pirelli.
"Θυμάμαι την πρώτη μου φορά με την ομάδα GRT Yamaha στην
Αραγονία", πρόσθεσε ο Gerloff. "Ήταν μια απόλυτα καθοριστική
στιγμή στην καριέρα μου κι όμως πήγα εκεί χωρίς να ξέρω τι να
περιμένω. Έκανε πολύ κρύο κι έτσι δεν ήταν η πλέον ιδανική
δοκιμή, καθώς θυμάμαι πόσο διαφορετική αίσθηση είχε η Yamaha
R1 στο WorldSBK σε σύγκριση με την Αμερικάνικη.
"Σε γενικές γραμμές, οι δοκιμές είχαν σκαμπανεβάσματα κι έτσι
ήταν δύσκολο να γνωρίζω σε ποιο σημείο θα βρισκόμουν στο
ξεκίνημα της σεζόν. Θα έκανα το καλύτερο που μπορούσα και
αυτός ήταν ο μόνος μου στόχος".
Σε ένα δύσκολο εναρκτήριο τριήμερο του WorldSBK στο Phillip
Island, ο Gerloff έχασε του αγώνες της Κυριακής λόγω
τραυματισμού, αλλά αυτό έμελλε να είναι το πρώτο και
τελευταία τριήμερο για κάμποσους μήνες, καθώς η πανδημία του
κορωνοϊού συντέλεσε στη διακοπή του υπολοίπου της σεζόν.
"Προσωπικά, προσπαθώ να βλέπω την θετική πλευρά στο κάθε τι",
είπε ο Gerloff. "Ο κορωνοϊός ήταν προφανώς αρνητική εξέλιξη
για τους πάντες σε όλο τον κόσμο, αλλά υπήρχαν κάποια θετικά
σημεία για το πώς επηρέασε τη σεζόν μου. Από εκεί που τα πάντα
έγιναν πολύ γρήγορα πριν από τον Μάρτιο, έφτασα να έχω αρκετό
χρόνο για τον εαυτό μου, κάτι που μου επέτρεψε να αφομοιώσω
τα πάντα και να ξεκαθαρίσω τις καταστάσεις το μυαλό μου. Όταν
επέστρεψα στη Βαρκελώνη τον Ιούλιο, ένιωσα πιο σίγουρος και
άνετος."
Μετά από πολλά υποσχόμενες επιδόσεις στους γύρους της Jerez,
του Portimao και της Αραγονίας, ο Gerloff αναδείχθηκε σε ένα από
τα υποψήφια αστέρια του μέλλοντος με μια εκπληκτική απόδοση
στη Βαρκελώνη, όπου σημείωσε το πρώτο του βάθρο.
Ολοκλήρωσε τη σεζόν με ακόμα δύο βάθρα στο Estoril, ενώ
επίσης κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Valentino Rossi στην
ομάδα Monster Energy Yamaha MotoGP την Παρασκευή στη
Βαλένθια, όπου για άλλη μια φορά εντυπωσίασε.
"Είναι εύκολο να ξεγελαστείς με τους λίγους πρώτους αγώνες
μετά την επιστροφή, αλλά εκεί μπαίνουν τα θεμέλια για το δυνατό
κλείσιμο της χρονιάς," δήλωσε ο Gerloff. "Τότε, όλα έγιναν όπως
πρέπει στη Βαρκελώνη. Πριν από αυτό, πάντα πίστευα ότι θα
μπορούσα να πετύχω βάθρα ή νίκες, αλλά μέχρι να το κάνεις,
νιώθεις σαν να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Μετά, το νερό μπήκε
στο αυλάκι και ήμουν πραγματικά ευγνώμων που ήμουν μέρος του
ιστορικού πρώτου βάθρου της Yamaha στο WorldSBK στο Estoril,
παρά το γεγονός ότι είμαι αρκετά απογοητευμένος που δεν ήμουν
στο κορυφαίο σκαλοπάτι εκείνο το Σαββατοκύριακο!"
Για να δώσει στον Gerloff τη δυνατότητα να τρέξει μια ολόκληρη
σεζόν, μετά τις διακοπές της φετινής χρονιάς, η Yamaha επέλεξε
να κρατήσει τον 25χρονο στην GRT Yamaha, και ξεκινά τη νέα
σεζόν με στόχο νίκες και σταθερές παρουσίες στο βάθρο των
νικητών με την Yamaha R1 με προδιαγραφές 2021.

Τεχνολογική
Τελειότητα
Εάν ένας κινητήρας είναι η καρδιά, τότε το λάδι είναι το
αίμα του, και όπως συμβαίνει και με το αίμα, ο σωστός
τύπος λαδιού είναι απαραίτητος για να διατηρήσετε τον
κινητήρα σας σε άψογη κατάσταση.
Κατασκευασμένο με μεράκι από τους μηχανικούς της Yamaha ανάλογα
με τα μοντέλα για τα οποία έχει σχεδιαστεί, το λάδι Yamalube είναι στ'
αλήθεια ένα "υγρό εξάρτημα του κινητήρα". Αποτελεί τόσο
αναπόσπαστο μέρος του κινητήρα σας όσο και κάθε άλλο μηχανικό του
εξάρτημα. Το Yamalube εξασφαλίζει μακροζωία και σας επιτρέπει να
αξιοποιείτε το 100% των δυνατοτήτων κάθε κινητήρα Yamaha, από
μοτοσικλέτες, scooter, οχήματα χιονιού και κάθε άλλο δημιούργημα με
κινητήρα Yamaha. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε ιδιοκτήτη
Yamaha και είναι αποτέλεσμα από έρευνες δεκαετιών, ώστε το όχημά
σας να έχει κορυφαία απόδοση αλλά και μεγαλύτερη και υγιέστερη
διάρκεια ζωής.

Το τέλειο μείγμα μετά από 50 χρόνια εξέλιξης
Ιδρύθηκε το 1967 με την τώρα πια παγκόσμια καθιερωμένη πλέον
μάρκα Yamalube, αλλά η ιστορία της ανάπτυξής της χρονολογείται από
τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και τις πρώτες ημέρες της Yamaha
Motor Company. Επιδιώκοντας την καλύτερη κατανόηση της σχέσης
μεταξύ των μηχανισμών του κινητήρα και του λαδιού του ώστε να
επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση, η Yamaha ανέπτυξε το
πρώτο λάδι με τη δική της επωνυμία το 1960 για τον εξωλέμβιο
κινητήρα P-7. Αυτό ήταν το εφαλτήριο προκειμένου η Yamaha να
συνεχίσει την έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας λαδιού. Η
συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αγώνων δρόμου προκάλεσε
τις εξελίξεις στην έρευνα των λαδιών μοτοσυκλετών, τα οποία εν
τέλει θα έφταναν στα χέρια των καταναλωτών.
Τα πειράματα της Yamaha με τα λάδια δίχρονων κινητήρων οδήγησαν
στην εμπορική κυκλοφορία του "Yamaha Autolube Oil". Τη δεκαετία του
1970 η εταιρεία άρχισε να αναπτύσσει το Autolube ταυτόχρονα με τους
κατασκευαστές κινητήρων. Αυτή η προσέγγιση επινοήθηκε από τον
Yoshinobu Yashiro, τον πατέρα του Γνήσιου Λαδιού για κινητήρες
Yamaha, η έρευνα του οποίου έθεσε τις βάσεις για τις μελλοντικές
δεκαετίες του Yamalube. Το 1984, η επωνυμία του Yamalube
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για το λάδι για εξωλέμβιους
κινητήρες και η έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike το
1988 είχε ως αποτέλεσμα το πρώτο πλήρως συνθετικό αγωνιστικό
λάδι της Yamaha. Μέχρι το 1992 το Yamalube είχε γίνει μια διεθνής
επωνυμία και οι καινοτομίες συνεχίστηκαν τις δεκαετίες του 2000 και
του 2010, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η δημιουργία του RS4GP, το
κορυφαίας ποιότητας λάδι κινητήρα Yamalube που βασίζεται στην
τεχνική εμπειρία από το πρωτάθλημα MotoGP.
Η επωνυμία Yamalube γιόρτασε τα 50α της γενέθλια το 2017 και
διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο ως "ένα υγρό εξάρτημα του κινητήρα",
σηματοδοτώντας την προσέγγιση της Yamaha στην ανάπτυξη λαδιών
που είναι μέρος του ίδιου του κινητήρα και τη σημασία τους για τον
ιδιοκτήτη της κάθε Yamaha.

ΓΙΑΤΊ YAMALUBE;
Δεδομένου ότι είναι το μοναδικό λάδι
κινητήρων στον κόσμο που δημιουργείται
παράλληλα με τον κινητήρα που
χρησιμοποιείται, από τους μηχανολόγους
και χημικούς μηχανικούς που
κατασκεύασαν τον κινητήρα αυτόν καθ'
αυτόν, το Yamalube είναι ένα μοναδικό,
σχολαστικά παραγόμενο προϊόν που
εμπεριέχει πάνω από μισό αιώνα έρευνας
της ίδιας της εταιρείας. Με τόσα πολλά
εξαρτήματα να κινούνται με υψηλές
ταχύτητες, με έντονες καταπονήσεις και
υψηλές θερμοκρασίες, ο κινητήρας
αποτελεί ένα άγριο περιβάλλον. Το
Yamalube δημιουργείται μετά από
επίπονες δοκιμές σε πραγματικές
συνθήκες για την παροχή λιπαντικότητας,
απορρυπαντικής και αντισκωριακής
ικανότητας και πολλών ακόμα ιδιοτήτων,
που σας βοηθούν να διατηρήσετε την
Yamaha σας για όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε άψογη
κατάσταση.
Καθώς το λάδι χάνει σταδιακά την
αποδοτικότητά του με τη χρήση, μπορεί να
προκαλέσει πτώση στην απόδοση του
κινητήρα σας, να επιτρέψει τη
συσσώρευση "λάσπης" (μούργας) και, στη
χειρότερη περίπτωση, να προκαλέσει
ολική αστοχία του κινητήρα. Για να
φροντίσετε ο κινητήρας Yamaha να
παραμένει στην καλύτερη δυνατή
κατάσταση, οι τακτικές αλλαγές λαδιού
Yamalube είναι καίριας σημασίας. Ως
ιδιοκτήτης Yamaha, αυτός είναι ο λόγος
που το Yamalube θα πρέπει να είναι η
μοναδική επιλογή για τον κινητήρα σας.
Εάν χρησιμοποιείται σωστά, το εσωτερικό
της καρδιάς της Yamaha σας θα είναι σαν
καινούργιο, ακόμα και μετά από πολλές
χιλιάδες χιλιόμετρα. Προϊόν της διάνοιας
των μηχανικών που βρίσκονται πίσω από
κάθε κινητήρα Yamaha, κάθε δοχείο
Yamalube αντιπροσωπεύει το
αποκορύφωμα άνω του μισού αιώνα
έρευνας και ανάπτυξης στα λάδια, με
αποτέλεσμα την ασύγκριτη αξιοπιστία και
απόδοση κάθε προϊόντος Yamaha που
διαθέτει κινητήρα.

YAMALUBE: 50 ΧΡΌΝΙΑ ΕΞΈΛΙΞΗΣ

Ένας θρύλος των
Supersport
Δύο δεκαετίες R6
1999

Το 1999, η Yamaha εμπλούτισε την κατηγορία των
Supersport με ένα νέο μοντέλο το οποίο θα
σηματοδοτούσε μια νέα εποχή στις μοτοσυκλέτες
Supersport, αναδεικνύοντας την υπεροχή της Yamaha: τη
YZF-R6.
Με τη φιλοσοφία να κατασκευαστεί ένα μοντέλο - αδερφός της
επαναστατικής R1 των 1000 κ.εκ., η R6 ήταν το αποτέλεσμα της
αναζήτησης της Yamaha για ισχυρές επιδόσεις και μία μοναδική
αίσθηση για τους αναβάτες μοτοσυκλέτας 600 κ.εκ. Με τις ανανεώσεις
που ακολούθησαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η R6 εξακολουθεί να
είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους αναβάτες Yamaha και πραγματικός
ηγέτης στην κατηγορία της.
Μια πλειάδα τεχνικών καινοτομιών συνέβαλαν στη δημιουργία της
πρώτης R6, ξεκινώντας από τον σκελετό Deltabox II που σχεδιάστηκε
για μικρά μεταξόνια, σε συνδυασμό με το μακρύ ψαλίδι που συντέλεσε
σε έναν ελαφρύ και μικρών διαστάσεων σκελετό, με βάρος στεγνής
μοτοσυκλέτας μόλις 169 κιλά. Ο σκελετός συνδυάστηκε με έναν
ολοκαίνουργιο, κορυφαίο στην κατηγρία του κινητήρα Yamaha, με
πολύστροφο χαρακτήρα και ιπποδύναμη πάνω από 108 ίππους,
καθιστώντας την R6 την πρώτη τετράχρονη μοτοσυκλέτα παραγωγής
600 κ.εκ. στον κόσμο που έβγαζε πάνω από 100 ίππους στη βασική
εργοστασιακή διαμόρφωση. Ο κινητήρας χρησιμοποιούσε επίσης ένα
σύστημα "μηχανικής προσαγωγής αέρα" με δυναμική ροή αέρα για τη
συμπίεση του αέρα στο φίλτρο αέρα με σκοπό την αύξηση του όγκου του,
δίνοντας απόδοση στις υψηλές στροφές, ελαφριά αίσθηση στον χειρισμό
και sport επιτάχυνση.
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R6: θρυλικές επιδόσεις στις
πίστες αγώνων
Ντυμένη με ένα εκπληκτικό, αγωνιστικού χαρακτήρα φέρινγκ, η R6
δέχτηκε θριαμβευτική υποδοχή από την πρώτη κιόλας στιγμή. Οι πολλές
ανανεώσεις και βελτιώσεις στην πάροδο των ετών, συνέβαλαν στο να
γίνει ο θρύλος που γνωρίζουμε σήμερα. Το 2003 η R6 απέκτησε
ψεκασμό καυσίμου και εντονότερο αγωνιστικό προσανατολισμό, ενώ μια
σημαντική ενημέρωση το 2006 έφερε ένα νέο σύστημα διαχείρισης
κινητήρα με ηλεκτρονικό γκάζι και πολύδισκο συμπλέκτη ολίσθησης.

Το μοντέλο του 2008 συμπεριέλαβε σύστημα εισαγωγής μεταβλητού
μήκους για βελτιστοποιημένη ισχύ στις υψηλές στροφές και βελτιωμένο
σκελετό Deltabox. Η μοτοσυκλέτα κυριάρχησε στην κατηγορία
Supersport στους αγώνες North West 200 του 2008. Το 2011 η R6
απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη αναγνώριση στον κόσμο του μηχανοκίνητου
αθλητισμού, όταν ο Chaz Davies βοήθησε τη Yamaha να διεκδικήσει
τίτλους αναβατών και κατασκευαστών σε εκείνη την σεζόν του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Supersport, ενός πρωταθλήματος στο
οποίο η R6 συνεχίζει να διαπρέπει, με πιο πρόσφατη τη νίκη τίτλου για
τον Andrea Locatelli το 2020.
Το 2017 σημειώθηκε μια σημαντική εξέλιξη της R6, με στις θρυλικές
επιδόσεις πίστας της, διατηρώντας παράλληλα συναρπαστικά οδικά
χαρακτηριστικά σε διαδρομές με πολλές κλειστές στροφές. Με
ολοκαίνουριο επιθετικό στυλ και αεροδυναμική σχεδίαση που εμπεριείχε
το DNA Yamaha YZR-M1 από το MotoGP και περιόριζε την
αεροδυναμική αντίσταση κατά 8%, η R6 εμπεριείχε επίσης αξεσουάρ
που αναπτύχθηκαν μαζί με την R1 για να ενισχύσουν περαιτέρω την
οδική συμπεριφορά και να προφέρουν την ικανότητα τον κινητήρα να
παράγει 120 ίππους. Τα ανεστραμμένα πιρούνια, το νέο πίσω αμορτισέρ
και δοχείο αλουμινίου, το υποπλαίσιο μαγνησίου και ο βελτιωμένος
έλεγχος πρόσφυσης είναι μερικά μόνο από τα βήματα που έκανε η
Yamaha για να καθιερώσει την R6 ως τον εμβληματικό ηγέτη στην
κατηγορία Supersport, ασυναγώνιστο τόσο στο δρόμο όσο και στην
πίστα.
Το 2021 η Yamaha επιστρέφει στις ρίζες της R6 με μια έκδοση
προσανατολισμένη στις πίστες: την R6 RACE. Με θρυλική ιστορία
αγώνων που συνεχίζει να γράφεται, η R6 RACE φέρνει άμεση ισχύ,
ακαριαία απόκριση στις στροφές και τιμόνι ακριβείας για μια
συναρπαστική εμπειρία σε κάθε πίστα σηματοδοτώντας τη συναρπαστική
συνέχεια του μοντέλου R6.
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Με όλο και περισσότερες γυναίκες να ανεβαίνουν σε δύο
τροχούς, η Yamaha βρίσκεται στη μοναδική θέση να
καλωσορίζει μια νέα γενιά αναβατών στον κόσμο της
μοτοσυκλέτας. Από την τελευταία καμπάνια της MT-07 έως
το πρόσφατα λανσαρισμένο scooter Urban Mobility D'elight, οι
γυναίκες αναβάτες αποτελούν βασικό σημείο ενδιαφέροντος
και έμπνευσης για την ανάπτυξη προϊόντων αλλά και το
marketing της Yamaha.

Για να μελετήσουμε καλύτερα το ρόλο και την εμπειρία των γυναικών στον
σύγχρονο κόσμο της μοτοσυκλέτας, μιλήσαμε με την πρέσβειρα της Yamaha
Barbara Collet, μια πρώην αναβάτη αγώνων της Yamaha που κάνει την δεύτερη
καριέρα της ως ξεναγός. Με μεγάλη επιτυχία στις πολλές δίτροχες περιπέτειες
της όλα αυτά τα χρόνια, η Barbara βρίσκεται σε μια μοναδική θέση να κατανοήσει τι
αναζητά η σύγχρονη αναβάτης για τα δικά της δίτροχα εγχειρήματα.
Ποια είσαι;
Είμαι η Barbara Collet, είμαι 39 ετών και είμαι από τη Βρετάνη της Γαλλίας. Ζω
στα νοτιοανατολικά της Γαλλίας κοντά στην πίστα Paul Ricard και οδηγώ
μοτοσυκλέτες από δεκατεσσάρων ετών. Οι μοτοσυκλέτες ήταν το μοναδικό
πράγμα που σκεφτόμουν τα εφηβικά μου χρόνια. Άρχισα να εργάζομαι στον χώρο
αυτό μόλις έγινα δεκαέξι ετών.
Τι είδους αναβάτρια πιστεύεις ότι είσαι;
Μπορώ να οδηγώ οτιδήποτε έχει δύο τροχούς, στο δρόμο και στους αγώνες. Σαν
καθημερινή μοτοσυκλέτα χρησιμοποιώ μια Ténéré 700. Λατρεύω τις κλασικές
μοτοσυκλέτες. Μου αρέσει να οδηγώ κάθε είδους μοτοσυκλέτες και με αυτόν
τον τρόπο αποκομίζω πάμπολλες εμπειρίες.
Τι περιλαμβάνει ο ρόλος σου ως πρέσβειρα της Yamaha;
Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις νέα μοντέλα μαζί με τους χρήστες και να
μοιράζεσαι την εμπειρία των δοκιμών και να μιλάς για τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μοτοσυκλετών, χωρίς να ξεχνάς το κοινό μας πάθος. Είναι
υπέροχο να γνωρίζεις αναβάτες και να κατανοείς το πώς οδηγούν και ποιες είναι
οι προσδοκίες τους. Για παράδειγμα, η περιοδεία NIKEN ήταν μια σπουδαία
εμπειρία. Επίσης κάνω ξεναγήσεις για λογαριασμό της Yamaha με το TrailRando,
ένα τουριστικό πρακτορείο περιπέτειας με έδρα τη Γαλλία.
Τι πιστεύεις για τον αυξανόμενο αριθμό των γυναικών που εισέρχονται στον
κόσμο της μοτοσυκλέτας;
Βλέπουμε ολοένα και περισσότερες γυναίκες στο δρόμο και στους αγώνες. Αυτό
είναι σπουδαίο και το έχουν συνειδητοποιήσει οι κατασκευαστές μοτοσυκλετών
και οι σχεδιαστές εξοπλισμού. Τώρα μπορείς να βρεις μοτοσυκλέτες στις
αναλογίες των γυναικών, με το μέγεθος και το βάρος της μοτοσυκλέτας να τους
εμπνέει εμπιστοσύνη. Εάν οι γυναίκες βλέπουν περισσότερες γυναίκες να
οδηγούν μοτοσυκλέτες, θα γίνονται κι αυτές μέρος της εμπειρίας με μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση.
Πώς η μάρκα και η φιλοσοφία της Yamaha απευθύνονται στις γυναίκες αναβάτες
και πώς μπορεί να ενθαρρύνει μια νέα γενιά γυναικών οπαδών;
Με τη Yamaha μπορείς να βρεις προσαρμόσιμες, εύχρηστες μοτοσυκλέτες όπως
η MT-07 η οποία είναι δημοφιλής σε πολλές σχολές οδηγών. Ο αυξανόμενος
αριθμός των γυναικών που μαθαίνουν και αποκτούν το δίπλωμά τους με αυτήν τη
μοτοσυκλέτα είναι πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο. Και αφού πάρουν το δίπλωμα,
ελπίζουμε ότι θα αποφασίσουν να αγοράσουν Yamaha επειδή απόλαυσαν την
οδήγηση! Η πρώτη μου Yamaha ήταν μια YZF-R6 του 2005, καθώς ήταν τόσο
εύκολη στην οδήγηση. Για να αρχίσεις να οδηγείς μοτοσυκλέτα, δεν είναι
απαραίτητο να έχεις μια δυνατή μοτοσυκλέτα. Απλά χρειάζεσαι μια ελαφριά
μοτοσυκλέτα, αποδοτική και πρακτική.
Ποιες είναι μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις σου από την οδήγηση
μοτοσυκλετών Yamaha;
Έχω τρέξει για την Yamaha επί έξι χρόνια σε διαφορετικές κατηγορίες όπως
αγώνες δρόμου, αντοχής, ράλι, αγώνες ταχύτητας και enduro και όλα αυτά με
πολλές σπουδαίες μοτοσυκλέτες. Μου άρεσε το Challenge Nine με την MT-09, ένα
πρωτάθλημα που συνδύαζε αγώνες δρόμου, αντοχής και ράλι. Ήταν πολύ
ενδιαφέρον και συναρπαστικό αλλά και πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσεις μόνο
μια μοτοσυκλέτα για να τρέξεις σε όλους αυτούς τους αγώνες. Το στυλ ήταν
διαφορετικό κάθε φορά. Μέσα από τους αγώνες και τον ανταγωνισμό, έχω μάθει
πολλά για τον εαυτό μου.
Τι σας αρέσει στην Yamaha Motor ως μάρκα;
Μπορείς να δεις τη μάρκα Yamaha παντού. Σε μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά
ποδήλατα, τετράτροχα, σκάφη και εξοπλισμό θαλάσσης. Η Yamaha είναι μια
καινοτόμος και τολμηρή εταιρεία και τα έργα της αποβλέπουν στο μέλλον. Η
Yamaha ακολουθεί και ενθαρρύνει τους αναβάτες της. Για μένα αποτέλεσε έναν
εξαιρετικό συνεργάτη.

ΕΞΩΛΈΜΒΙΟΙ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ
ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ
ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΈΞΙ ΔΕΚΑΕΤΊΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΉΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ, Η
YAMAHA ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΊ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ
ΤΩΝ ΕΞΩΛΈΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΉΡΩΝ ΘΑΛΆΣΣΗΣ.
Από τους Premium V8 στην κατηγορία υπερπολυτελείας μέχρι τους
μικρών διαστάσεων ηλεκτροκίνητους, η σειρά των μοντέλων
εξωλέμβιων κινητήρων της Yamaha προσφέρει ασύγκριτη αξιοπιστία,
ποιότητα και γνήσια απόλαυση.
Με πλούσιες επιλογές, η σύγχρονη σειρά των εξωλέμβιων κινητήρων
προσφέρει την μηχανική αρτιότητα της Yamaha και παράλληλα καλύπτει
τις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες του κοινού, εξασφαλίζοντας
αμέτρητες δυνατότητες διασκέδασης στο νερό. Για την Yamaha δεν είναι
μόνο θέμα ισχύος και επιδόσεων. Έχει να κάνει με τις μοναδικές στιγμές
που ζείτε στο νερό. Όλη η τεχνογνωσία και η παράδοση της Yamaha
στοχεύουν στο να παρακινήσουν κάθε άνθρωπο να προσπαθήσει για πρώτη
φορά, να αναζητήσει, να ανακαλύψει και να βιώσει τις δικές του
συγκινήσεις στη θάλασσα.

PREMIUM (425-225 ίππων)
Η σειρά Premium σάς επιτρέπει να
κυριαρχείτε στο νερό όπως ποτέ
πριν. Προσφέρει συγκλονιστικές
εμπειρίες που συγκινούν τον κάθε
φίλο της ταχύτητας. Με κινητήρες
που ξεκινούν από τον απόλυτο XTO
V8 425 ίππων έως τον V6 των 225
ίππων, θα ζήσετε την αχαλίνωτη
δύναμη της Yamaha σε όλα τα
μοντέλα.

HIGH POWER (200-90 ίππων)
Οι υψηλές ιπποδυνάμεις των
εξωλέμβιων της σειράς High Power
εκτοξεύουν το σκάφος σας σε άλλο
επίπεδο και σας χαρίζουν sport
συγκινήσεις και καταξιωμένη
ποιότητα που μπορείτε να
απολαύσετε με την οικογένεια και
τους φίλους σας. Με μοντέλα που
κυμαίνονται από 200 έως 90 ίππους,
θα βρείτε μια πραγματική κινητήρια
δύναμη Yamaha να περιμένει να
απελευθερωθεί σε κάθε μία.

MID POWER (80-30 ίππων)
Με εξαιρετική ισχύ και επιτάχυνση
σε ορισμένους από τους
ελαφρύτερους και καθαρότερους
εν σειρά κινητήρες στην κατηγορία
τους, οι εξωλέμβιοι Mid Power της
Yamaha προσφέρουν οικονομία και
εξαιρετικές επιδόσεις σε κάθε
είδους συνθήκες για οικογενειακές
δραστηριότητες στο νερό. Σε μια
σειρά από μοναδικούς
τρικύλινδρους και
τετρακύλινδρους κινητήρες από 80
έως 30 ίππους, μπορείτε να
απολαύσετε την τεχνική τελειότητα
της Yamaha σε όλα τα μοντέλα.

VERSATILE (25-8 ίππων)
Όταν θέλετε έναν εξωλέμβιο
κινητήρα που σας επιτρέπει να
απολαμβάνετε το νερό, να
διασκεδάζετε με την οικογένεια και
να τη χρησιμοποιείτε για απλές
καθημερινές δραστηριότητες, η
σειρά Versatile είναι ακριβώς αυτό
που χρειάζεστε. Με ιπποδυνάμεις
από 25 έως 8 ίππους, τα μοντέλα
Versatile της Yamaha είναι μέσα στο
στοιχείο τους, είτε μεταφέρουν
φορτία είτε περιπλέουν τις
παράκτιες περιοχές.

PORTABLE (6-2.5 ίππων)
Με δοκιμασμένη απόδοση Yamaha
σε συνδυασμό με μέγιστη οικονομία
και αθόρυβη λειτουργία, η σειρά
εξωλέμβιων κινητήρων Portable με
ισχύ 6 - 2,5 ίππων, δεν
δυσκολεύονται να κινήσουν ακόμα
και βαριά σκάφη. Με ευέλικτη
τετράχρονη τεχνολογία σε κάθε
μοντέλο, οι Portable είναι
κατάλληλοι για κάθε χρήση, από
εξορμήσεις σε ποτάμια μέχρι
εξερεύνηση στα ανοιχτά νερά και,
το πιο σημαντικό, συνοδεύουν
αρχάριους ή νεαρής ηλικίας άτομα,
στα πρώτα τους βήματα στο νερό.

ELECTRIC DRIVE
Για ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση, η σκληροτράχηλη
σειρά Electric Drive είναι η ιδανική λύση. Σχεδιασμένα για εύκολη
τοποθέτηση και αφαίρεση, τα μοντέλα Electric Drive της Yamaha είναι ο πιο
αθόρυβος, οικολογικός και βολικός τρόπος να μετακινείστε στο νερό.
Μπορείτε να νιώσετε άνετα με την ανθεκτική κατασκευή και τα πολύ
ανθεκτικά εξαρτήματα, καθώς και να απολαύσετε τα ταξίδια στη θάλασσα.

ΘΑΛΆΣΣΙΕΣ ΕΞΟΡΜΉΣΕΙΣ
ΜΕ OUTBOARD PRO

ΠΆΡΤΕ
ΣΤΟ
ΝΕΡΌ

Υπερήφανη που βρίσκεται πίσω από μια τεράστια σειρά
κινητήρων για σκάφη κάθε είδους, η Yamaha προσκαλεί το
κοινό να απολαύσει τις χαρές της θάλασσας, με δύναμή της
μια παράδοση 60 ετών κατασκευαστικής τελειότητας. Για
να σας προσφέρουμε μια πρώτη αίσθηση στην πρακτική
εμπειρία της Yamaha, μιλήσαμε με επαγγελματίες χρήστες
κινητήρων των κατηγοριών Premium και High Power.

Ο ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ ΠΟΥ ΒΟΉΘΗΣΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ
ΡΕΚΌΡ: Ο PREMIUM V6 300 ΊΠΠΩΝ
Ο Charles Harris, αρχικαπετάνιος της RIBRIDE (UK) έχει υπό την
ευθύνη του έναν μικρό στόλο επιβατηγών φουσκωτών με
γάστρα (RIB) στην όμορφη ακτή της Βόρειας Ουαλίας στο Στενό
του Menai. Ο Charles και η ομάδα του χρησιμοποιούν τα V6 των
300 ίππων σε μια ποικιλία RIB, από σκάφη 9 m με έναν κινητήρα
έως το "Velocity", το απόλυτο επιβατηγό σκάφος επιδόσεων. Το
Velocity είναι σκάφος 12 μέτρων και τροφοδοτείται από τρεις
V6 Yamaha 300 ίππων και αναπτύσσει αποτελεί ταχύτητες
ρεκόρ, άνω των 80 χλμ./ώρα.
"Οι επιδόσεις του σκάφους με τον νέο Yamaha V6 των 300
ίππων είναι πραγματικά εξαιρετικές. Από εκεί που ήταν το
λιγότερο δημοφιλές, έγινε η σταθερή πρώτη επιλογή των
skipper! Ήξερα ότι ο Yamaha θα ήταν καλύτερος, αλλά δεν είχα
ιδέα πόσο διαφορετικός θα ήταν".

Ο PREMIUM V6
300 ΊΠΠΩΝ

"Η επιτάχυνση είναι εντελώς διαφορετική. Το σκάφος
πλανάρει χωρίς κόπο ακόμα και όταν μεταφέρει 11 επιβάτες
και 300 λίτρα καύσιμα. Με τον νέο κινητήρα, τα χαρακτηριστικά
στροφής έχουν αλλάξει ριζικά. Στις στροφές αναδίδει μια
sport και σίγουρη αίσθηση. Το Velocity είναι σημαντικά πιο
αξιόπλοο και αντιμετωπίζει τα κύματα με άκρως καλύτερο
τρόπο. Και οι κινητήρες διαθέτουν εξαιρετικά αθόρυβη
λειτουργία, καθώς μετά από έξι ώρες πλεύσης με άλλους
κινητήρες με έπιανε ένας ελαφρός πονοκέφαλος στο τέλος
της ημέρας, όχι όμως και με τον Yamaha!"

Η ΤΈΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΉ
ΨΑΡΈΜΑΤΟΣ - Ο ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ
HIGH POWER ΤΩΝ 175 ΊΠΠΩΝ
Για τον Kevin Viandier, μέλος της
ομάδας Yamaha Pro Fishing και δύο
φορές νικητή του Grand Pavois, ο
κινητήρας των 175 ίππων αποτελεί
τον ιδανικό εξωλέμβιο για
διαγωνισμούς ψαρέματος. Ομαλός,
εύκολος στον χειρισμό και
προσαρμόσιμος στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες, ο κινητήρας των 175 ίππων
έχει αποδείξει την αξία του.
"Κάνουμε ψάρεμα σε ανοιχτή θάλασσα
και γι' αυτό χρειαζόμαστε εκκινήσεις
με υψηλές ταχύτητες κατά την
έναρξη του διαγωνισμού ψαρέματος.
Ο 175 ίππων κινητήρας είναι
αθόρυβος, ομαλός και έχει χαμηλή
κατανάλωση καυσίμου σε ταχύτητα
πλεύσης (περίπου 3.500 έως 4.000
σ.α.λ.), γεγονός που βοηθά στην
αύξηση της περιοχής ψαρέματος."

Ο ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ
HIGH POWER ΤΩΝ
175 ΊΠΠΩΝ

ΣΤΟ ΠΗΔΆΛΙΟ
με άνεση και ευκολία

Το 2020 συμπληρώθηκαν 60 αξέχαστα χρόνια από τότε που
ο ιδρυτής της Yamaha Motor, Genichi Kawakami, έκανε
τα πρώτα βήματα της εταιρείας στην τεχνολογία θαλάσσης.

Από τους εξωλέμβιους κινητήρες μέχρι τη δική της σειρά σκαφών, η
Yamaha πλέον κινείται στην πρώτη γραμμή του κλάδου των σκαφών,
δείχνοντας τις δυνατότητές της ως κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων
σκαφών. Από την παραγωγή του πρώτου της εξωλέμβιου κινητήρα το
1960, η Yamaha καινοτομεί με τεχνολογία αιχμής για τη βελτίωση της
εμπειρίας που παρέχεται σε κάθε χρήστη. Προσφέροντας μια ομαλή
καμπύλη εκμάθησης στους αρχάριους για τα βασικά της θάλασσας και ένα
φυσικό χέρι βοήθειας στους έμπειρους ιδιοκτήτες που επιδιώκουν να
εξατομικεύσουν το σκάφος τους, το τελευταίο θαλάσσιο προϊόν του, το
σύστημα εξάρτησης ελέγχου Helm Master EX, συνεχίζει το πάθος για
καινοτομία και ανάπτυξη σε μια πρωτοποριακή διαμόρφωση με έναν
κινητήρα.
Σχεδιασμένο για να διευκολύνει τον χειρισμό των σκαφών που διαθέτουν
κινητήρα Yamaha μέσω μιας εξελιγμένης σειράς χαρακτηριστικών, το
Helm Master EX απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες της
θάλασσας, αλλά και σε νέους χρήστες. Το σύστημα λειτουργεί με μονές και
πολλαπλές εξωλέμβιες της Yamaha, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά
τεχνολογίας αιχμής όπως το Drive-by-Wire, ο αυτόματος πιλότος και το
Digital Electric Steering, για πρωτόγνωρη ευελιξία στο χειρισμό του
σκάφους.

Ένα σύστημα που διαθέτει στυλ
Το Helm Master EX λειτουργεί με τη βοήθεια δύο μονάδων
εξοπλισμού. Η μικρών διαστάσεων έγχρωμη οθόνη αφής CL5
παρέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών για την παρακολούθηση του
σκάφους σας, ενώ το εντυπωσιακό εργονομικό joystick προσφέρει
απίστευτη ευελιξία κατά τους ελιγμούς ακόμα και σε πολύ
περιορισμένους χώρους σε μαρίνες. Ακόμα, το joystick
διευκολύνει την ακριβή ρύθμιση του αυτόματου πιλότου και
προηγμένη λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες, αξιοποιώντας το
λογισμικό και τα κουμπιά μίας λειτουργίας, ώστε να διευκολύνει
την πλοήγηση για κάθε χρήστη, από τα γαλήνια ταξίδια για ψάρεμα
έως τις εξορμήσεις στον ωκεανό.
Το νέο στοιχείο του Helm Master EX είναι η λειτουργία
Αυτόματου πιλότου της Yamaha, η οποία διαθέτει την ακρίβεια
του GPS και δυνατότητες ελέγχου που προσφέρουν σιγουριά στους
επιβάτες. Με δυνατότητα ρύθμισης έτσι ώστε να λειτουργεί
αυτόνομα ή απλώς για καθοδήγηση, ο αυτόματος πιλότος χαρίζει
εμπιστοσύνη στα ταξίδια σας. Το Helm Master EX διαθέτει
ακόμα μια πρωτοπόρο καινοτομία στη μορφή του προαιρετικού
συστήματος Digital Electric Steering (DES), το οποίο
χρησιμοποιεί γρήγορους, αθόρυβους και αποδοτικούς ηλεκτρικούς
ενεργοποιητές που καταναλώνουν λιγότερη ισχύ για την
πηδαλιουχία, σε σύγκριση με τα υδραυλικά συστήματα. Η ευφυής
λειτουργία του DES απαλλάσσει από την ανάγκη για αντλίες,
εύκαμπτους σωλήνες και καλωδιώσεις που κατά κανόνα διαθέτουν
τα υδραυλικά συστήματα, με αποτέλεσμα ένα συνολικά πιο
πολιτισμένο και καθαρότερο περιβάλλον που, απαραίτητο για το
σύστημα Helm Master.
Και η πολιτισμένη εμπειρία του Helm Master EX ολοκληρώνεται
με το ολοκαίνουργιο 6x9 Drive-By-Wire (DBW) χωνευτής
τοποθέτησης, ιδανικό για σκάφη με έναν εξωλέμβιο κινητήρα, με
καμπίνα και για σκάφη με δύο κονσόλες με περιορισμένο χώρο. Το
σύστημα DBW είναι απόλυτα συμβατό με το joystick Helm
Master EX και τη λειτουργία Αυτόματου πιλότου και διαθέτει
δυνατότητα επιλογής σταθμού διακυβέρνησης για σκάφος με
περισσότερες από μια θέσεις πηδαλίων. Το σύστημα Pattern Shift
του DBW προσφέρει στο χρήστη ομαλό και άμεσο στην απόκριση
πηδάλιο σε χαμηλές και υψηλές ταχύτητες. Συνδυάζεται με την
αυτόματη υποβοήθηση ρύθμισης κλίσης που διασφαλίζει τέλεια
ισορροπία, βέλτιστες επιδόσεις και οικονομία καυσίμου.

Με όλα τα εξτρά
Εκτός από το βασικό Helm Master EX, διατίθεται μια σειρά
προαιρετικών στοιχείων και Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha για τη
βελτίωση του συστήματός σας. Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
CL7 (MFD), όπως και η μικρότερη CL5, καθιστά την εμπειρία σας
καλύτερη με μια προσαρμόσιμη οθόνη αφής. Η CL7 σάς επιτρέπει
να παρακολουθείτε τον κινητήρα σας με μια σειρά προηγμένων
δεδομένων και περιλαμβάνει ενσωματωμένο GPS που συνδέεται
απευθείας στο σύστημα αυτόματου πιλότου για όσο το δυνατόν πιο
ξεκούραστα ταξίδια.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και πολλά ακόμα είναι ρυθμιζόμενα
σε συνάρτηση με τη διαμόρφωση του κινητήρα και διατίθενται για
μια σειρά εξωλέμβιων κινητήρων Yamaha. Για την καλύτερη
διαμόρφωση για το δικό σας σκάφος, απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο Επίσημο Συνεργάτη Yamaha.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της
Yamaha Motor www.yamaha-motor.eu ή επικοινωνήστε
με τον τοπικό Επίσημο Συνεργάτη για συγκεκριμένες τιμές.

20 ΧΡΌΝΙΑ

ΜΕ ΤΟ YAMAHA TMAX

ΈΧΟΥΝ ΠΕΡΆΣΕΙ ΕΊΚΟΣΙ ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΌΤΕ ΠΟΥ Η YAMAHA
ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΤΩΝ SPORT SCOOTER. ΌΤΑΝ
ΤΟ TMAX ΠΡΏΤΗΣ ΓΕΝΙΆΣ ΚΥΚΛΟΦΌΡΗΣΕ ΤΟ 2001, ΤΟ ΤΟΠΊΟ
ΤΩΝ ΔΊΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΆΛΛΑΞΕ ΓΙΑ ΠΆΝΤΑ.
ΕΞΕΛΙΣΣΌΜΕΝΟ ΣΥΝΕΧΏΣ ΣΤΙΣ ΔΎΟ ΔΕΚΑΕΤΊΕΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΝΎΕΙ, ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΌ TMAX ΣΥΝΤΈΛΕΣΕ Η ΣΕΙΡΆ MAX
ΝΑ ΓΊΝΕΙ Η ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΗ ΣΕΙΡΆ SPORT SCOOTER ΣΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΑΓΟΡΆ.

20 ΧΡΌΝΙΑ TMAX

Η ΝΑΥΑΡΧΊΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ

Δύο δεκαετίες μετά την παρουσίαση του πρώτου
TMAX, η Yamaha δημιούργησε αυτήν την ειδική
έκδοση, σηματοδοτώντας τα σπουδαία επιτεύγματα
μίας από τις πιο αγαπητές και αξιοσέβαστες
κατασκευές στην ιστορία της εταιρείας. Με μια
σειρά αποκλειστικού εξοπλισμού και στο μοναδικό
νέο χρώμα Tech Graphite, το TMAX 20th Anniversary
τιμά τη συνεχή επιτυχία του πιο επιτυχημένου Sport
Scooter στον κόσμο. Προσφέρει στους λάτρεις του
TMAX την ευκαιρία να αποκτήσουν την απόλυτη
ειδική έκδοση αυτού του πραγματικά
αξιοσημείωτου μοντέλου της Yamaha.

Οι σταθερά ισχυρές πωλήσεις του TMAX συνεχίστηκαν και το 2020 με
αύξηση 56% σε σχέση με το 2019. Με πωλήσεις σχεδόν 300.000
οχημάτων, είκοσι χρόνια μετά το ντεμπούτο του, η θέση του TMAX ως
το sport σκούτερ μεγάλου κυβισμού με τις περισσότερες πωλήσεις
στην Ευρώπη είναι αδιαμφισβήτητη. Από το 2005, η οικογένεια
διευρύνθηκε με τη σειρά XMAX, Sport Scooter μικρότερου κυβισμού με
καταβολές από το TMAX. Διαθέτουν καθαρόαιμο χαρακτήρα MAX και
παρέχουν επιδόσεις, ευελιξία και άνεση σε κάθε διαδρομή. Φέρνοντας
στυλ και έναν εντελώς νέο τρόπο οδήγησης στους ευρωπαϊκούς
δρόμους από το 2001, το TMAX είναι η απόλυτη ενσάρκωση της
φιλοσοφίας της Yamaha και ένα επαναστατικό δίτροχο που συνεχίζει
να καινοτομεί και να συναρπάζει.

MAX

ΑΨΗΦΏΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ

Στις αρχές του 21ου αιώνα, η Yamaha Motor Company ξεκίνησε την πρώιμη ανάπτυξη μιας "Νέας Ευρωπαϊκής
Μοτοσυκλέτας για καθημερινές μετακινήσεις", μιας ιδέας scooter μεγαλύτερου κυβισμού που θα άλλαζε τα δεδομένα
της αγοράς. Έχοντας καταλήξει σε ένα scooter με σκελετό που θα μπορούσε να κινηθεί με άνεση στον
αυτοκινητόδρομο και να προσφέρει ξεκούραστη χρήση στον αναβάτη, η Yamaha σχεδίασε το πρώτο TMAX με το
χαρακτήρα μοτοσυκλέτας, με σωληνωτό πλαίσιο τύπου diamond, μεγάλης ακαμψίας.
Το TMAX της πρώτης γενιάς του 2001 ήταν επαναστατικό. Με δικύλινδρο κινητήρα 500 κ.εκ., που ξεπερνούσε κατά
πολύ τους μονοκύλινδρους κινητήρες των 250-400 κ.εκ. των scooter εκείνης της εποχής, το TMAX διέθετε
χαρακτηριστικά οδήγησης και επιδόσεις μοτοσυκλέτας. Οι υπεύθυνοι για την εξέλιξη του ήξεραν ότι η ταχύτητα και η
απολαυστική οδήγηση ήταν ανέκαθεν ζητούμενα από τους αναβάτες. Την εποχή της κυκλοφορίας του, ήταν το πιο
ισχυρό scooter που είχε ποτέ παραχθεί.
Από τον κινητήρα μέχρι το πλαίσιο και τα εξωτερικά μέρη, το TMAX αποτελούσε μια εντελώς νέα σχεδίαση. Η όρθια
θέση οδήγησης προσέφερε στον αναβάτη εξαιρετικό έλεγχο και ενέπνεε σιγουριά προκειμένου να υιοθετήσει ένα
ενεργητικό στυλ οδήγησης. Το TMAX διέθετε ένα πρωτότυπο, ξεχωριστό ψαλίδι τύπου μοτοσυκλέτας για να μπορεί
να συνεργάζεται με τον νέο και ισχυρό κινητήρα, κοχλιωμένο προς το μπροστινό μέρος του πλαισίου. Το αποτέλεσμα
ήταν ένα συναρπαστικό υβρίδιο μοτοσυκλέτας και scooter, που θα εγκαινίαζε μια εντελώς νέα σειρά δίτροχων
οχημάτων, προσφέροντας ευελιξία, δύναμη και απολαυστική οδήγηση, δημιουργώντας την κατηγορία των Sport
Scooter.

2001
Το πρώτο Sport Scooter στον κόσμο,
μεταμόρφωσε τον τρόπο ζωής των
χιλιάδων φίλων του TMAX! Διαθέτοντας
2κύλινδρο, άκαμπτης στήριξης κινητήρα
500 κ.εκ. και εξοπλισμένο με εξελιγμένο
πλαίσιο, το επαναστατικό Yamaha TMAX
ήταν το πρώτο όχημα που προσέφερε
επιδόσεις μοτοσυκλέτας με την άνεση και
την ευκολία ενός scooter.

2004
Το πρώτο σε πωλήσεις Sport Scooter του
κόσμου ανέβηκε επίπεδο με έναν πιο
ισχυρό κινητήρα ψεκασμού καυσίμου, ενώ η
ποιότητα του κρατήματος βελτιώθηκε με
νέα μπροστινά πιρούνια καθώς και πίσω
τροχό μεγαλύτερης διαμέτρου 15 ιντσών
και διπλά μπροστινά δισκόφρενα. Νέο
στοιχείο για το 2004 ήταν επίσης το
χειρόφρενο ενώ προσφέρθηκε προαιρετικά
και ABS.

2008
Μετά από επτά συνεχή χρόνια ως το
δημοφιλέστερο Sport Scooter στην Ευρώπη,
το εμβληματικό TMAX ανανεώθηκε
σημαντικά, με δυναμικά νέα εξωτερικά
μέρη και με σιγαστήρα με έντονα ανοδική
γωνία. Τα χαρακτηριστικά του κρατήματος
τελειοποιήθηκαν με την παρουσίαση ενός
ισχυρού και ελαφριού πλαισίου από χυτό
αλουμίνιο, καθώς και με τα βελτιωμένα
πιρούνια διαμέτρου 43 mm και τον
μεγαλύτερης διαμέτρου μπροστινό τροχό
15 ιντσών.

2012
Το TMAX δεν έπαψε ποτέ να εξελίσσεται
και το πρόγραμμα συνεχούς ανάπτυξης
Sport Scooter της Yamaha συντέλεσε στην
παρουσίαση ένας ακόμα πιο ισχυρού
δικύλινδρου κινητήρα 530 κ.εκ. με
μετάδοση ιμάντα, καθώς και ένα νέο
ελαφρύ ψαλίδι αλουμινίου που προσφέρει
πιο άμεση λειτουργία της ανάρτησης για
ομαλότερη οδήγηση.

2015
Μέχρι το 2015, το TMAX ήταν το πρώτο σε
πωλήσεις Sport Scooter παγκοσμίως για 14
συναπτά έτη! Τα νέα ανεστραμμένα
μπροστινά πιρούνια τύπου μοτοσυκλέτας
ανέβασαν τα χαρακτηριστικά κρατήματος
σε νέα ύψη και ενίσχυσαν τις κορυφαίες
στην κατηγορία του προδιαγραφές, ενώ οι
τελευταίας τεχνολογίας ακτινικής
τοποθέτησης δαγκάνες φρένων
υπογραμμίζουν την ανώτερη κλάση αυτού
του Sport Scooter.

2017
Με τα ανώτερης κατηγορίας χαρακτηριστικά
και το πολυτελές εξωτερικό στυλ, η 6η γενιά
ήταν σίγουρα η πιο συζητημένη σχεδίαση στην
16ετή ιστορία του TMAX. Ήταν επίσης η πιο
τεχνολογικά προηγμένη και εξοπλιζόταν με
YCC-T και TCS. Επίσης ήταν διαθέσιμη σε δύο
νέες ειδικές εκδόσεις: Το SX διέθετε DMODE και My TMAX Connect, ενώ το DX είχε
όλα τα παραπάνω και ακόμα ηλεκτρικό
ανεμοθώρακα, θερμαινόμενα γκριπ και
θερμαινόμενη σέλα, σύστημα Cruise Control
και πολλά ακόμα.

2020
Το 2020 κυκλοφόρησε το ισχυρότερο TMAX
όλων των εποχών! Ο νέος δικύλινδρος
κινητήρας των 560 κ.εκ. προσέφερε ακόμα
υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων για
γρήγορες καθημερινές μετακινήσεις
μεγάλων αποστάσεων και συναρπαστικές
βόλτες, ενώ η επιθετική νέα εμφάνιση
επιβεβαίωσε για ακόμα μία φόρα τον
χαρακτήρα του ως το απόλυτο Sport
Scooter.
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SPORT SCOOTERS
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Η ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΤΟΥ YAMAHA
YXZ1000R ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΤΑΚΆΡ
ΓΙΑ ΤΟ

Από το 2018, η οδηγός του Rally Raid Camelia Liparoti
αποτελεί αληθινή δύναμη πυρός με το Yamaha YXZ1000R.
Στην αρχή η Camelia διακρίθηκε στους αγώνες τετράτροχων
όπου και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ladies Quad World έξι
φορές και έκτοτε έχει συμμετάσχει στο παγκοσμίου φήμης Rally
Ντακάρ δέκα φορές, ενώ δεν δείχνει διατεθειμένη να
σταματήσει.
Ως πρεσβευτής της Yamaha, η Camelia αποτελεί εξέχουσα μορφή για την κατηγορία
Yamaha YXZ1000R Side by Side. Φέτος, μαζί με τη συνοδηγό της Annett Fischer
πέτυχαν μια από τις καλύτερες επιδόσεις τους στην κατηγορία Side by Side,
καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο 43οRally Ντακάρ στη Σαουδική Αραβία.
Μιλήσαμε με την Camelia και μάθαμε το μυστικό που την οδήγησε στο βάθρο των
νικητών.

Μια ομάδα - όνειρο

“Μου φάνηκε ότι ήμασταν σαν τη Σταχτοπούτα, λέει η Camelia, “Είχαμε μικρή ομάδα
και αγωνιστήκαμε απέναντι στους μεγάλους, με τους πανίσχυρους υποστηρικτές και την
αφθονία πόρων. Νιώσαμε σαν αουτσάιντερ! Το έργο του Ντακάρ γεννήθηκε μεταξύ της
Yamaha Motor Europe και της γερμανικής ιδιωτικής ομάδας Rally X-raid το 2020,
με κινητήρια δύναμη την επιτυχία του 2019 YXZ1000R SuperFinale και τις
δυνατότητες που έδειξε το όχημα σε προηγούμενα Ράλι Ντακάρ.
Ο στόχος: να διαγωνιστούμε στην κατηγορία Dakar Lightweight Vehicles Prototype
T3. Το ένα όχημα το οδηγούσε η Camelia και το άλλο ο Σουηδός Mattias Ekstrom,
συναθλητής της και δύο φορές πρωταθλητής DΤM.
Χρησιμοποιώντας τη σχεδίαση του εργοστασιακού YXZ1000R, η X-raid, με την
υποστήριξη της YME, υλοποίησαν συγκεκριμένες αλλαγές για το rally, και η Camelia
συμμετείχε σε όλα από την αρχή. "Παρευρισκόμασταν όλοι στο συνεργείο και
συμβάλαμε στη δημιουργία των οχημάτων. Αναπτύξαμε πάρα πολλά καινούργια
πράγματα. Το πλαίσιο ήταν νέο, πλατύτερο και μακρύτερο και με χαμηλότερο κέντρο
βάρους για αυξημένη ευστάθεια."
Μία πρωτότυπη έκδοση βασισμένη στο Yamaha YXZ1000R, η X-raid,
κατασκευάστηκε με βάση το γνήσιο DNA του εργοστασιακού οχήματος, ενισχυμένο με
στοιχεία GYTR (τα αρχικά Genuine Yamaha Technology Racing). Ο τρικύλινδρος
κινητήρας των 998 κ.εκ. και τα εργοστασιακά εξαρτήματα όπως ο ενισχυμένος πίσω
κινητήριος άξονας και οι βραχίονες σχήματος A, έδωσαν στο YXZ1000R τη
δυνατότητα να ανταποκριθεί στην απόλυτη πρόκληση.

Εποχή δυσκολιών
Ενόσω η κατασκευή του οχήματος συνεχιζόταν, το ξέσπασμα της πανδημίας του
COVID-19 έβαλε φρένο στην πρόοδο του έργου και ο αρχικός προγραμματισμός να
είναι έτοιμο σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, τον Οκτώβριο, φαινόταν ανέφικτος. "Δεν
μπορούσαμε να εργαστούμε αποτελεσματικά", θυμάται η Camelia: "Είχαμε
καθυστερήσεις από τους προμηθευτές και οι αγώνες ματαιώθηκαν. Οι δοκιμές ήταν
αδύνατες!"
Παρά τις αναποδιές, η X-raid έκανε τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να ολοκληρωθεί η
κατασκευή πριν από το τέλος του έτους. "Το ότι οι δύο πρωτότυπες εκδόσεις θα ήταν
έτοιμες για τις αρχές του Δεκεμβρίου ήταν πραγματικό θαύμα! Μεταβήκαμε εγκαίρως
στη Σαουδική Αραβία ώστε να συμμετάσχουμε στο Baja Hail.” Το Baja Hail
διεξήχθηκε τρεις εβδομάδες πριν από το Ντακάρ και προσέφερε στην Camelia και τον
Mattias την πρώτη και μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσουν πλήρως τις νέες τους
κατασκευές.
Πέρα από την ευκαιρία για δοκιμές, η σκληρή δουλειά της ομάδας συντέλεσε στο να
ξεπεράσουν της προσδοκίες και να κάνουν εκπληκτικό τερματισμό 1-2 στην κατηγορία
National T3 στο Baja, με την Camelia να βρίσκεται πίσω από τον νικητή Matthias.
"Ο τερματισμός στην πρώτη και δεύτερη θέση ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα για την
ενίσχυση του ηθικού της ομάδας. Κάθε χιλιόμετρο μέτρησε για το Ντακάρ και ο
συναγωνισμός με τους ντόπιους που γνώριζαν τέλεια το έδαφος έδωσε ακόμα
μεγαλύτερη αξία στη νίκη".

Το κύριο στάδιο
Επιστρέφοντας στο YXZ1000R τον Ιανουάριο, η Camelia και το προσωπικό της Xraid ήταν έτοιμοι για το Ντακάρ. Βετεράνος πια στο πιο σκληροτράχηλο ράλι στον
κόσμο, η Camelia γνώριζε τι την περίμενε. "Δεν πρέπει να είσαι απλά γρήγορος. Πρέπει
να γίνεις πραγματικός πιλότος και να ξέρεις πραγματικά να οδηγείς. Το έδαφος μπορεί
να φέρει εμπρός σου οποιοδήποτε εμπόδιο και πρέπει να είσαι έτοιμος".
Ωστόσο, οι συνθήκες πρόσφεραν στην ομάδα κάτι παραπάνω από μια πρόκληση
ταχύτητας: “Από την Jedda, όπου ξεκίνησε το rally, ο καιρός ήταν ζεστός αλλά όταν
αρχίσαμε να προχωρούμε στην ενδοχώρα προς την Ιορδανία, έπεσε στους τέσσερις
βαθμούς!” Το Ντακάρ είναι γνωστό για τις ακραίες εναλλαγές καιρικών συνθηκών οι
οποίες έφεραν την Camelia μαζί με την πρωτότυπη κατασκευή της X-raid, αντιμέτωπη
με όλα τα στοιχεία της φύσης. "Ήταν πραγματικά δύσκολο. Δεν έχεις ανεμοθώρακα και
για τουλάχιστον τέσσερις με πέντε ημέρες στη σειρά είχαμε να αντιμετωπίσουμε βροχή
και τσουχτερό κρύο."
Η ομάδα δοκιμάστηκε ακόμα περισσότερο στα βραχώδη εδάφη του rally, όπως θυμάται
η Camelia: "Υπήρχαν εκατοντάδες χιλιόμετρα βράχου, ήταν σαν να οδηγείς
μοτοσυκλέτα trial. Πληθώρα οχημάτων ακινητοποιήθηκαν, όλοι είχαν σκασμένα
λάστιχα, ανάμεσά τους κι εμείς, και κάποια στιγμή έσπασε και ένα μπράτσο του
οχήματος. Μετά από αυτό το περιστατικό, έπρεπε να οδηγήσουμε αργά για να μην πάθει
άλλη ζημιά το όχημα και να το επιστρέψουμε για επισκευές."
Παρά το αδυσώπητο έδαφος, η Camelia χαιρετίζει την έξυπνη προσέγγιση της ομάδας
και λέει ότι αυτή ήταν η αιτία που μαζί με την Fischer ανέβηκαν στο βάθρο, αλλά και
που κατέκτησαν την απόλυτη νίκη στην κατάταξη γυναικών Ελαφρών οχημάτων. "Δεν
ήμασταν πάντα οι ταχύτερες. Πιέσαμε όπου μπορούσαμε και στους αμμόλοφους, στο
αγαπημένο μου έδαφος, ήμασταν γρήγορες και προσπεράσαμε πολλούς".
"Κερδίσαμε χρόνο εκεί όπου οι άλλοι έμεναν πίσω ή κολλούσαν. Προνοήσαμε ώστε να
κινούμαστε αργά στα βράχια για να αποφύγουμε κλαταρίσματα τον χαμένο χρόνο που
συνεπάγεται η επισκευή τους. Ήταν ένα rally που διαχειριστήκαμε πολύ έξυπνα!"
Η επιτυχία στο Ντακάρ ήταν η ολοκλήρωση μιας εντυπωσιακής συνεργασίας ανάμεσα
στην YME και την X-raid και η Camelia έχει να πει τα καλύτερα για το side by side
της Yamaha: "Το YXZ ήταν φανταστικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά βάση ήταν το
εργοστασιακό όχημα που πέρασε κατευθείαν στους αγώνες, το βάθρο του Ντακάρ
φάνταζε απίστευτο κατόρθωμα".

YXZ1000R European Cup
Μετά το εντυπωσιακό της αποτέλεσμα στο Rally Ντακάρ, η
Camelia επιστρέφει στην Ευρώπη όπου, ως σημαντικός
παράγοντας του χώρου, βρέθηκε επικεφαλής της οργανωτικής
επιτροπής του YXZ1000R European Cup. Το Κύπελλο αυτό είναι
ενιαίο και αποτελεί συνδυασμό πολλών πρωταθλημάτων σε
ολόκληρη την Ευρώπη, παρέχοντας στους αγωνιζόμενους την
ευκαιρία να τρέχουν με οχήματα Yamaha σε διάφορα
περιβάλλοντα και να βιώνουν τις συγκινήσεις του YXZ1000R.
Το YXZ1000R European Cup προσκαλεί τους ιδιοκτήτες να
αγωνιστούν με τα δικά τους YXZ1000R. Η διοργάνωση του 2021
ξεκίνησε τον Ιανουάριο και θα συμπεριλάβει αγώνες σε
Σουηδία και Φινλανδία, παράλληλα με τη Γαλλία, τη Γερμανία,
την Ιταλία, το Ισραήλ, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το
Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμβάνοντας από τρεις έως οκτώ
γύρους ανά χώρα, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο θα κορυφωθεί και
φέτος στο SuperFinale, το οποίο διοργανώνεται παράλληλα με
το Baja Portalegre στην Πορτογαλία, στα τέλη Οκτωβρίου.

ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΏΝΩΝ ΜΕ ΤΟ
YAMAHA YXZ1000R, ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ;
Για να μάθετε περισσότερα για το YXZ1000R
European Cup, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.yamaha-racing.com

#DRIVENBYFREEDOM
Οικογενειακές
συγκινήσεις με το
Wolverine RMAX™ 1000
Εξερευνήστε την ύπαιθρο και οδηγήστε
εκτός δρόμου με μοναδική σιγουριά! Η
σειρά Side-by-Side Wolverine RMAX 1000
της Yamaha προσφέρει υψηλή ποιότητα
και έντονες συγκινήσεις σε κάθε
διαδρομή. Αυτή η εκπληκτική οικογένεια
SxS έχει κατασκευαστεί για να
εξερευνείτε ακόμα και τα πιο δύσκολα
εδάφη και σας τοποθετεί πίσω από το
τιμόνι της τετράτροχης μηχανολογικής
υπεροχής της Yamaha. Καθίστε στη θέση
οδήγησης, ετοιμαστείτε για νέα υπαίθρια
κατορθώματα και κατακτήστε τα
μονοπάτια με ευκολία!
Τα Wolverine της τελευταίας γενιάς αποτελούν μια
σημαντική εξέλιξη στον κλάδο των οχημάτων Sideby-Side και αξιοποιούν τα καλύτερα χαρακτηριστικά
των προηγούμενων μοντέλων της Yamaha όσον
αφορά την ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία και
τη στιβαρότητα. Με τέσσερις παραλλαγές
μοντέλων που προσφέρουν ευέλικτη διαμόρφωση
θέσεων και ιδιαίτερες επιλογές, κάθε όχημα είναι
εξοπλισμένο με τις πιο πρόσφατες ιδέες SxS της
Yamaha, οι οποίες εμπνέουν τους λάτρεις των
υπαίθριων συγκινήσεων. Οι εκτός δρόμου
εξορμήσεις δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολες και με
έναν ολόκληρο κόσμο έτοιμος να τον
εξερευνήσετε, η Yamaha σας καλύπτει οπουδήποτε
κι αν πάτε.
Οικογενειακά γονίδια
Κατασκευασμένη για όσους διψούν για περιπέτεια
σε όλο τον κόσμο, η οικογένεια Wolverine RMAX™
1000 προσφέρει απαράμιλλη ικανότητα και
ευελιξία. Η σειρά περιλαμβάνει τις εκδόσεις
RMAX™2 1000 και RMAX™4 1000, καθώς και τις
εκδόσεις Special Edition (SE) και των δύο. Με νέο
πλαίσιο που εξασφαλίζει επιδόσεις και ευστάθεια
εκτός δρόμου, κάθε μοντέλο χρησιμοποιεί την
υπεροχή της τεχνολογίας της Yamaha για μια σειρά
από εκτός δρόμου δυνατότητες, για μια απίστευτη
εμπειρία οδήγησης.
Ανεβάστε το όχημά σας σε άλλο επίπεδο. Κάθε
μοντέλο SE διαθέτει επίσης τη λειτουργία D που
διευκολύνει τις επιλογές Trail Mode, Crawl Mode
και Sport Mode, τρεις μοναδικά εύχρηστες
επιλογές οδήγησης που ενεργοποιούνται από τη
θέση οδήγησης. Από την ομαλή επιτάχυνση έως την
ταχεία απόδοση της ισχύος και τη βέλτιστη
πρόσφυση, η λειτουργία D σας επιτρέψει να
κατακτήσετε οποιοδήποτε έδαφος με το γύρισμα
ενός διακόπτη.
Δοκιμασμένο στην άγρια φύση και έτοιμο για δράση
Μετά από αμέτρητες ώρες δοκιμών αντοχής και
δεκαετίες δοκιμασμένης τεχνολογίας Yamaha,
ολόκληρη η οικογένεια Wolverine RMAX™1000 είναι
έτοιμη για δράση. Τα βασικά μοντέλα διαθέτουν
ελαστικά Dirt Commander 30 ιντσών που
προσφέρουν ισχύ ακόμα και στο πιο δύσκολο
έδαφος, ενώ τα μοντέλα SE διαθέτουν κορυφαίας
κατηγορία ελαστικά ράντιαλ της Maxxis, όλα με
ενδιάμεση χάραξη πέλματος για μέγιστη πρόσφυση.
Μη συμβιβάζεστε στην άνεση ή τους χώρους. Κάθε
μοντέλο Wolverine διαθέτει ευρύχωρη καρότσα με
ονομαστική ικανότητα φόρτωσης 270 κιλών. Το
RMAX™ 2 διαθέτει υδραυλική ανατρεπόμενη
καρότσα ενώ τα πίσω καθίσματα του RMAX™ 4
μπορούν να αναδιπλωθούν για τη μεγιστοποίηση
της χωρητικότητας. Στην καμπίνα, οι τριμερείς
μπροστινές πόρτες του RMAX™ επιτρέπουν την
εύκολη είσοδο και έξοδο και μέσα υπάρχουν νέα
καθίσματα που προσφέρουν εξαιρετική άνεση
ακόμα και στο πιο σκληροτράχηλο έδαφος.
Η επική οικογένεια Wolverine RMAX™ 1000 διαθέτει
μια σειρά χαρακτηριστικών που εμπνέουν σιγουριά,
όπως οι πλήρως συγκολλητές χαλύβδινες ποδιές, η
αντικαθιστώμενη μπροστινή πλαστική ποδιά και τα
συγκολλημένα προστατευτικά των πίσω τροχών.
Με συγκολλητά σημεία στερέωσης τρέιλερ και
σημεία ρυμούλκησης και ενσωματωμένη πλάκα για
βαρούλκο στον βασικό εξοπλισμό, το RMAX™ είναι
ένα ικανότατο όχημα για την άγρια φύση.
Με φώτα LED ευρείας δέσμης, φώτα όγκου Evil Eye,
ογκώδη ελαστικά και κομψό, επιθετικό στυλ, τα
Wolverine RMAX™ 2 1000 και RMAX™ 4 1000 της
Yamaha μοιάζουν ασταμάτητα. Κάθε όχημα έχει
κατασκευαστεί ειδικά για τη χρήση που
προορίζεται, με μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες
και ανταποκρίνεται σε μεγάλο εύρος αναγκών.
Όπου κι αν θέλετε να περιηγηθείτε, οι υψηλές
επιδόσεις και η έξαψη που προσφέρει η οικογένεια
RMAX™ είναι ακαταμάχητες για τους λάτρεις των
συγκινήσεων.

ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΆ ΣΑΣ
Τώρα μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας Wolverine
RMAX™. Είναι η πρώτη φορά που η Yamaha προσθέτει ένα SxS
στην πρωτοποριακή εφαρμογή διαμόρφωσης μοντέλων My
Garage. Με μια σειρά προαιρετικών Γνήσιων Ανταλλακτικών
και Αξεσουάρ, μπορείτε να τα προσθέτετε και να τα αφαιρείτε
με σκοπό να δημιουργήσετε το ιδανικό Wolverine για εσάς.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.yamaha-motor.eu για να
μάθετε περισσότερα και να ξεκινήσετε την περιπέτεια σας
στην άγρια φύση

Η YAMAHA ΤΩΝ
ΟΝΕΊΡΩΝ ΣΑΣ
Αν θέλετε να δείτε την ιδανική σας
Yamaha να παίρνει σάρκα και οστά,
κατεβάστε την εφαρμογή MyGarage
της Yamaha.

Με δυνατότητα δωρεάν λήψης για iOS και Android, το
MyGarage σας επιτρέπει να προσαρμόσετε μια
μεγάλη ποικιλία μοντέλων μοτοσυκλετών ή scooter
της Yamaha, με φωτορεαλιστικά μοντέλα 3D σε
απεικονίσεις 360°. Μπορείτε να προσθέσετε ή να
αφαιρέσετε μια μεγάλη σειρά Γνήσιων Αξεσουάρ
προκειμένου να δημιουργήσετε εκατοντάδες
συνδυασμούς, να επιλέξτε το χρώμα της Yamaha σας
και το δείτε από οποιαδήποτε γωνία.
Αφού προσαρμόσετε την Yamaha των ονείρων σας,
μπορείτε να την αποθηκεύσετε και να την
μοιραστείτε με φίλους. Όταν βρείτε την τέλεια
ρύθμιση και διαμόρφωση, μπορείτε απλώς να τη
στείλετε στον Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha, ο
οποίος θα την κάνει πραγματικότητα.

ΓΊΝΕΤΕ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ
Γεμίστε το εικονικό σας γκαράζ
με τις Yamaha των ονείρων σας

ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΊΣΗΜΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΤΗΣ YAMAHA

ΜΟΙΡΑΣΤΕΊΤΕ ΤΙΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΕΣ ΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΉΣΤΕ ΤΗ ΤΙΜΉ ΤΗΣ
YAMAHA ΣΑΣ

Στείλτε την μοτοσυκλέτα των
ονείρων σας στον τοπικό
Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha
και προγραμματίσετε test ride,
λάβετε προσφορές και πολλά
ακόμα

Αποτυπώσετε τη
δημιουργία σας από κάθε
γωνία και μοιραστείτε την
με τους φίλους σας

Συγκρίνετε τιμές διαφορετικών
μοντέλων και διαμορφώσεων

2 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΊ
MYGARAGE
Το 2020, οι λήψεις της εφαρμογής MyGarage ξεπέρασαν τα 2
εκατομμύρια, τεράστιος αριθμός που δείχνει το πάθος και τη
δημιουργικότητα που μοιράζονται οι φίλοι της Yamaha σε όλο
τον κόσμο. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τις δυνατότητες
που προσφέρει η εφαρμογή μας και θέλουμε να
ευχαριστήσουμε όλους τους χρήστες του MyGarage που
συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοποριακή εφαρμογή μας.
Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε νέους χρήστες που θα
δημιουργήσουν την επόμενη μοτοσυκλέτα Yamaha των
ονείρων τους.

Πηγαίνοντας για
γκολφ με τη
Yamaha
Η ακρίβεια, η ηρεμία και η γαλήνη είναι συνώνυμες του
γκολφ, ενός παιχνιδιού στο οποίο οι παίκτες από όλο τον
κόσμο αφιερώνουν το πάθος και τον χρόνο τους.
Με τόσα πολλά όμορφα γήπεδα να περιμένουν να εξερευνηθούν, η άνετη
μετακίνηση μέσα σε αυτά αλλά και η διατήρηση της ομορφιάς τους, είναι
ένα σημαντικό στοιχείο της απόλαυσης του παιχνιδιού, κάτι που η
Yamaha έχει λάβει υπόψη στο όχημα γκολφ Drive² AC AGM του 2021.
Όταν θέλετε να απολαύσετε ένα γαλήνιο παιχνίδι σε ένα απάτητο
περιβάλλον, ένα όχημα γκολφ που μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία χωρίς
να διαταράξει τον χαρακτήρα ή το περιβάλλον, προσφέρει νέα επίπεδα
απόλαυσης. Με αθόρυβες, ανακυκλώσιμες μπαταρίες μηδενικής εκπομπής
ρύπων και εξαιρετικές δυνατότητες ανάβασης σε λόφους, το Drive² AC
AGM είναι το ιδανικό όχημα για να κινείστε σε οποιοδήποτε γήπεδο γκολφ
με στιλ και άνεση.
Το όνειρο ενός Παίκτη του Γκολφ
Το Drive² AC AGM αναβαθμίζει την εμπειρία του γκολφ με το ευρύχωρο
και πολυτελές εσωτερικό, ενδεικτικό της καινοτόμου σχεδιαστικής
διαδικασίας που θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες και την καθημερινή
ευκολία του χρήστη. Μέσα στο καλλίγραμμο πλαίσιο υπάρχει ένα μεγάλο
ταμπλό τύπου αυτοκινήτου με χώρο για αναψυκτικά, προσωπικά
αντικείμενα και προαιρετικές υποδοχές USB για περισσότερη ευκολία,
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου παίκτη του γκολφ.
Απολαύστε έναν άνετο γύρο με τα νέας διαμόρφωσης καθίσματα, τα
μεγαλύτερα και πιο άνετα σε αυτήν την κατηγορία οχημάτων.

Drive² AC AGM
Προσφέροντας ένα ευρύχωρο
και πολυτελές εσωτερικό με
μεγάλη επιτάχυνση και
αθόρυβη λειτουργία
μηδενικών εκπομπών, το
Drive2 PowerTech AC και την
αποδεδειγμένη μέση
επιχείρηση Drive2 DC!

Το αρθρωτό πλαίσιο με τα ανθεκτικά πάνελ και τους προφυλακτήρες,
εξασφαλίζει βέλτιστη δύναμη και αντοχή σε διάφορες χρήσεις, καθώς και
ευκολία συντήρησης και πρόσβασης στον κινητήρα. Καθισμένοι στο
ελαφρύ και ανθεκτικό HybriCore™, οι οδηγοί θα επωφελούνται από την
πλήρως ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση και την επανασχεδιασμένη πίσω
ανάρτηση που προσφέρει ομαλή οδήγηση, διατηρώντας το γήπεδο του
γκολφ στην αρχική του κατάσταση.
Το Drive² AC AGM εγγυάται μια ξεκούραστη εμπειρία στο γήπεδο του
γκολφ και επιτρέπει να εστιάσετε απόλυτα στο παιχνίδι. Κινείστε ομαλά
στους διαδρόμους με τον κορυφαίο στην κατηγορία του ηλεκτροκινητήρα
3,3 kW της Yamaha, που λειτουργεί με ανακυκλώσιμες μπαταρίες Trojan
υψηλών επιδόσεων και οικονομικής λειτουργίας. Η δυνατότητα
ανακύκλωσης των μπαταριών του, σε συνδυασμό με το τελευταίας
τεχνολογίας σύστημα πέδησης με ανάκτηση ενέργειας, σημαίνουν επίσης
χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, για να διατηρείτε υγιέστερο το
περιβάλλον και να έχετε περισσότερο χρόνο να μελετήσετε το παιχνίδι σας.

Εξέλιξη στη Διαχείριση Γήπεδων Γκολφ

YAMAHATRACK®
Το νέο YamaTrack® δίνει στο
μάθημά σας τη δυνατότητα να
εξελιχθεί με τον σύγχρονο
παίκτη γκολφ. Με μια νέα
οθόνη 10 ιντσών
τοποθετημένη στο ταμπλό, οι
παίκτες θα απολαύσουν
γραφικά τρισδιάστατου
εδάφους με προσαρμόσιμες
επαγγελματικές συμβουλές.

Η κυκλοφορία του Drive² AC AGM συνοδεύεται από το YamaTrack®,
το πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης γήπεδων γκολφ της Yamaha που
έχει κατασκευαστεί για την Ευρώπη. Το YamaTrack® έχει δημιουργηθεί
για υπεύθυνους γηπέδων γκολφ με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του
παιχνιδιού γκολφ και χρησιμοποιεί ενσωματωμένο λογισμικό γεωγραφικού
στίγματος για την καλύτερη παρακολούθηση μέσω GPS με στόχο τη
βελτίωση της αποδοτικότητας του γηπέδου.
Οι παίκτες του γκολφ μπορούν να χρησιμοποιούν την οθόνη αφής 10", που
τοποθετείται από τον Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha, και να βλέπουν τη
μορφολογία του γηπέδου σε τρισδιάστατη απεικόνιση, καθώς και μηνύματα
και συμβουλές από την εφαρμογή Player. Επίσης, μπορούν να βλέπουν
μενού φαγητών και ποτών που μπορούν να ληφθούν στην εφαρμογή, ώστε
να μπορούν να παραγγείλουν πριν από το τελικό χτύπημα.
Οι κάτοχοι μπορούν να ελέγχουν το στόλο οχημάτων ή μεμονωμένα
οχήματα μέσω του YamaTrack®, με πρόσβαση σε πολλές δυνατότητες
ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και εμπειρίας χρηστών. Οι απεριόριστες
γεωγραφικές ζώνες επιτρέπουν τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος και
τη θέση του στο γήπεδο, ενώ η δυνατότητα εντοπισμού εμφανίζει την
τρέχουσα θέση και το ιστορικό μετακίνησης. Οι κάτοχοι μπορούν επίσης
να βλέπουν τη διάρκεια ζωής και τις συνθήκες των μπαταριών των
οχημάτων για τον καλύτερο προγραμματισμό της χρήσης του στόλου
οχημάτων. Η λειτουργία απενεργοποίησης παρέχει ασφάλεια στη διάρκεια
της νύχτας και εμποδίζει την είσοδο του οχήματος σε "απαγορευμένες
ζώνες" στη διάρκεια της ημέρας. Η οθόνη του YamaTrack® επιτρέπει
επίσης την εμφάνιση ρυθμιζόμενων διαφημίσεων, έτσι το γήπεδο γκολφ
μπορεί να αυξάνει τα έσοδά του μέσω κοινής διαφήμισης. Αυτές οι
δυνατότητες μπορούν να διανέμονται από την εφαρμογή, η οποία μπορεί
να δημιουργεί αναφορές για καλύτερη διαχείριση και συντήρη.
Η εγκατάσταση του YamaTrack® στο Drive² AC AGM αποτελεί τον
τέλειο συνδυασμό στο γήπεδο του γκολφ. Οι παίκτες μπορούν να
επωφελούνται όλη την ημέρα από πολυάριθμες δυνατότητες παιχνιδιού και
άνεσης, ενώ οι υπεύθυνοι του γηπέδου εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη
λειτουργία του γηπέδου και τη διατήρηση των οχημάτων σε άψογη
κατάσταση, έτοιμα για δράση.

Ένα

διαδικτυακό

μέτωπο

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τα ψηφιακά σημεία επαφής αποτελούν βασικό
στοιχείο σύνδεσης ανάμεσα στην μάρκα και τον πελάτη. Όταν αναμένετε να βρείτε όλα
όσα χρειάζεστε στο διαδίκτυο, μια ισχυρή ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη και η
Yamaha βρίσκεται στο μέσον ενός συναρπαστικού ψηφιακού μετασχηματισμού με
στόχο τη διάδοση των αξιών και των μηνυμάτων της στις κοινότητες του διαδικτύου.
Το μοναδικό στυλ και φιλοσοφία της Yamaha, ο "Τρόπος της Yamaha", όπως λέμε
εμείς, αναπτύσσεται στο διαδίκτυο με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων της με τις
κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της δημιουργίας της διαδικτυακής της
παρουσίας, η Yamaha προσεγγίζει μια ευρεία βάση οπαδών, από ιδιοκτήτες και λάτρεις
έως τους νεοφερμένους στην μάρκα. Το όνομα Yamaha απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες
και επιδιώκει να βρεθεί κοντά σε ανθρώπους με κάθε είδους ενδιαφέροντα και εμπειρίες,
ξεκινώντας από τα παιδιά και τις επόμενες νέες γενιές θαυμαστών και πελατών που
ανυπομονούν να βιώσουν το Revs Your Heart.

Γίνετε μέλος της οικογένειας
Η εταιρική αποστολή της Yamaha προσδιορίζεται από την ιαπωνική λέξη "Kando", που
σημαίνει την ικανοποίηση που προσφέρει μια εμπειρία κορυφαίας δεξιοτεχνίας. Η
Yamaha φιλοδοξεί να προσφέρει την αίσθηση Kando και στη διαδικτυακή εμπειρία
των πελατών της. Μια πλειάδα από διαδικτυακές δυνατότητες σας φέρνουν κοντά στη
Yamaha και το συναρπαστικό μέλλον της. Η εφαρμογή MyGarage σάς επιτρέπει να
προσαρμόσετε τη Yamaha των ονείρων σας, ενώ η εφαρμογή Power Tuner,
σχεδιασμένη για μοτοσυκλέτες Yamaha για χώμα, είναι η πρώτη στον κόσμο εφαρμογή
ρύθμισης του κινητήρα. Μέσω του ιστότοπου yamaha-motor.eu μπορείτε να κάνετε
κράτηση για test ride, να βρείτε τον πλησιέστερο Επίσημο Συνεργάτη Yamaha και να
ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες της μάρκας. Ακόμα, η Yamaha
φιλοδοξεί να σας προσφέρει απευθείας τις συγκινήσεις των αγωνιστικών δράσεων της
Yamaha, από το MotoGP έως τις χειμερινές δραστηριότητες μοτοσυκλέτας.

Μια ψηφιακή αποστολή
Με τις διαδικτυακές πωλήσεις και υποστήριξη πάντα σε μεγάλη ζήτηση, η Yamaha
κάνει το μεγάλο βήμα για την προσαρμογή της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες
των πελατών. Επιπλέον της διαπροσωπικής επαφής στους χώρους των Επίσημων
Συνεργατών, η ανάπτυξη στο Διαδίκτυο επιτρέπει στη Yamaha να καλύπτει όλες τις
ανάγκες. Το eShop, που διατίθεται σε επιλεγμένες χώρες και αναμένεται να εγκαινιαστεί
σε άλλες, σας επιτρέπει να κάνετε διαδικτυακές αγορές ειδών ρουχισμού, αποσκευών και
πολλών ακόμα, με ένα αναπτυσσόμενο κατάστημα Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha. Το
eShop είναι το πρώτο σας σημείο επαφής και με παράδοση σε 48 ώρες, δωρεάν
παραλαβή από τους Επίσημους Συνεργάτες της Yamaha και δωρεάν επιστροφές,
μπορείτε να απολαύσετε την ψηφιακή και φυσική παρουσία της Yamaha στα καλύτερά
της.
Η ψηφιακή κινητοποίηση της Yamaha συνδέεται άμεσα και δυναμικά με κοινότητες
φίλων και οπαδών και ανοίγει νέους δρόμους για να καλωσορίσει ολοένα και
περισσότερο νέα μέλη στην οικογένεια της, 65 χρόνια μετά την ίδρυσή της.

Η Yamaha σάς προσφέρει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών ανώτερου επιπέδου που καθιστούν την αγορά και
την απόκτηση μιας Yamaha ακόμη πιο εύκολη. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα σας παρέχεται πάντα μια
απολαυστική εμπειρία οποτεδήποτε έχετε στη διάθεση σας ένα προϊόν Yamaha.
Οι υπηρεσίες YOU κάνουν την απόκτηση μιας Yamaha πιο προσιτή και οι κάτοχοι Yamaha επωφελούνται
από την αίσθηση σιγουριάς που προσφέρει κάθε προϊόν YOU. Ρίξτε μια ματιά στις δικές σας υπηρεσίες
YOU. Θα ανακαλύψετε ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στην αγορά μιας Yamaha, αλλά στο ξεκίνημα μιας
μακράς και ουσιαστικής σχέσης.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση

Εύκολη οδήγηση
Στο δρόμο με την Yamaha Rent
Όταν τα επιβατικά αυτοκίνητα ή τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας δεν καλύπτουν τις
ανάγκες σας, η Yamaha Rent σας προσφέρει μια γρήγορη και βολική εναλλακτική
λύση. Με μια σειρά διαθέσιμων scooter και μοτοσυκλετών για μικρής διάρκειας
ενοικίαση, αυτή η πρώτης γραμμής υπηρεσία σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε απόλυτα
τα δίτροχα και τα τρίτροχα της Yamaha, από εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου έως
καθημερινές αστικές μετακινήσεις.
Πρόσωπο με πρόσωπο
Για να δούμε πώς η Yamaha Rent ωφελεί τους πελάτες, μιλήσαμε με την Barbara
Abraham της Αντιπροσωπείας και γραφείου ενοικιάσεων της Yamaha στο
Compiègne της Γαλλίας.

Πόση ζήτηση υπήρχε για ενοικιάσεις
Yamaha;
Πριν από τη Yamaha Rent,
δεχόμασταν συχνά αιτήματα για
ενοικίαση, οπότε γνωρίζαμε ότι
υπήρχαν δυνατότητες. Όλοι ήθελαν να
ενοικιάσουν για πολλούς λόγους: μια
μοτοσυκλέτα τουρισμού για το
Σαββατοκύριακο, ένα scooter για την
πόλη κ.λπ. Για εμάς είναι σημαντικό να
προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία
οχημάτων για όλες τις απαιτήσεις.

Η ενοικίαση μοτοσυκλετών αποτελεί
μια πρόσφατη εξέλιξη. Έχει φτάσει
στην κατάλληλη στιγμή;
Απολύτως! Υπάρχουν νέες γενιές
αναβατών που θέλουν να
εξερευνήσουν, να ταξιδέψουν
ελεύθερα και η Yamaha Rent τους
προσφέρει ευελιξία. Όλοι μπορούν να
νοικιάσουν από εμάς και τους
προσκαλούμε να δοκιμάσουν νέες
μοτοσυκλέτες που τους συναρπάζουν.
Εάν ο πελάτης θέλει μια Yamaha για
μικρό χρονικό διάστημα, η Yamaha
Rent είναι μια προσιτή και πολύ
βολική λύση.

Τι θα λέγατε στους Επίσημους
Συνεργάτες που διστάζουν να
προσφέρουν μοτοσυκλέτες για
ενοικίαση;
Όσο περισσότεροι Επίσημοι
Συνεργάτες προσφέρουν αυτήν την
υπηρεσία, τόσο περισσότεροι
άνθρωποι θα μπορούν να απολαύσουν
τη χαρά της οδήγησης μοτοσυκλέτας.
Είμαι βέβαιη ότι την επόμενη σεζόν, οι
δραστηριότητες ενοικιάσεων θα
γνωρίσουν άνοδο. Οι πελάτες
γνωρίζουν ότι τους προσφέρουμε μια
μεγάλη, ανταγωνιστική και εύκολα
προσβάσιμη υπηρεσία. Εύχομαι να τη
δούμε να αναπτύσσεται σε ολόκληρη
την Ευρώπη.

Προστασία στο δρόμο
Εκτεταμένη εγγύηση Yamaha
Η εκτεταμένη εγγύηση της Yamaha φροντίζει ώστε όπου και να πηγαίνετε με τη
Yamaha σας, να μπορείτε να απολαμβάνετε τη διαδρομή γνωρίζοντας ότι έχετε
πλήρη κάλυψη. Σε περίπτωση βλάβης της Yamaha σας, την επισκευάζουμε
χρησιμοποιώντας μόνο Γνήσια Ανταλλακτικά Yamaha τα οποία τοποθετούνται από
εξειδικευμένους μηχανικούς.
Πρόσωπο με πρόσωπο
Μιλήσαμε με τον Γερμανό αναβάτη Walter Schreiber, πελάτη της Yamaha επί
περισσότερα από 15 χρόνια, για την εμπειρία του από τη Επέκταση Εγγύησης
Yamaha Motor.

Γιατί διαλέξατε την 36μηνη
Εκτεταμένη Εγγύηση Yamaha για
τη νέα σας Ténéré 700;
Είμαι οικογενειάρχης και λάτρης της
περιπέτειας και ο χρόνος μου επάνω
στη μοτοσυκλέτα είναι περιορισμένος.
Έτσι, όταν οδηγώ, θέλω να την
απολαμβάνω στο μέγιστο. Γι' αυτό
αποφάσισα να προστατεύσω τη
μοτοσυκλέτα μου με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο από απρόβλεπτες
βλάβες.

Ποια θεωρείτε τα μεγαλύτερα
πλεονεκτήματα της Επέκτασης
Εγγύησης;
Προσφέρει άριστη σχέση αξίαςκόστους. Με χαμηλό ετήσιο κόστος,
έχω κάλυψη εγγύησης νέου οχήματος
για έως και τρία χρόνια, επιπλέον της
εργοστασιακής εγγύησης. Ακόμα, εάν
πουλήσω τη μοτοσυκλέτα μου εντός
της περιόδου εγγύησης, η εκτεταμένη
εγγύηση θα αυξήσει την αξία της,
επειδή είναι μεταβιβάσιμη.

Γιατί επιλέξατε την υπηρεσία
εγγύησης της Yamaha;
Η Εκτεταμένη Εγγύηση της Yamaha
διασφαλίζει τη χρήση μόνο Γνήσιων
Ανταλλακτικών Yamaha στην
μοτοσυκλέτα μου κατά τη συντήρηση
ή τις επισκευές. Και επειδή η εργασία
γίνεται από συνεργάτη της Yamaha,
μπορώ να είμαι βέβαιος ότι όλες οι
εργασίες πραγματοποιούνται από
ειδικούς. Επιπλέον, μπορώ να
επωφεληθώ και από άλλες προσφορές
του Επίσημου Συνεργάτη, όπως
μοτοσυκλέτα εξυπηρέτησης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα
για περισσότερα νέα και τον τρόπο ζωής της Yamaha Motor!

