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DARK
The dark side of Japan

Όταν η Yamaha παρουσίασε την εμβληματική 
MT-09 το 2013, εγκαινίασε μια νέα εποχή στον 
κόσμο των μοτοσυκλετών. Η “σκοτεινή πλευρά” 
της Ιαπωνίας είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένη 
και αποτελεί τον πυρήνα μιας όλο και μεγαλύτερης 
κοινότητας αναβατών. Η έννοια συμβολίζει 
τον ισχυρό δεσμό με τις ιαπωνικές ρίζες της 
Yamaha και αντανακλά τη συναρπαστική 
αίσθηση που φέρνουν οι εξαιρετικές επιδόσεις 
της μοτοσυκλέτας, μαζί με την αντισυμβατική 
φιλοσοφία των οδηγών της MT ως
πραγματικών “κυρίαρχων της ροπής”.

Η επιθετική και σκληροτράχηλη οικογένεια MT 
ανεβαίνει επίπεδο το 2021 με τις νέες MT-09 SP, 
MT-09 και MT-07. Η MT-09 SP είναι το νεότερο 
αριστούργημα που ξεπήδησε από το Σκοτάδι.
Με αποκλειστικά χρώματα εμπνευσμένα
από την R1M, καθώς και κορυφαία ανάρτηση
και σύστημα ελέγχου πορείας, η απόλυτη 
3-κύλινδρη Hyper Naked είναι έτοιμη να
εμπνεύσει και να ενθουσιάσει.

Η MT-09 διαθέτει έναν μεγάλου κυβισμού κινητήρα 
CP3 889 κ.εκ. προδιαγραφών EU5, που παρέχει 

υψηλότερα επίπεδα ροπής σε χαμηλότερες σ.α.λ.,  
προσφέροντας ακόμα πιο εκρηκτική επιτάχυνση και 
ισχυρότερη απόδοση στο δρόμο. Η MT-07 διαθέτει 
εξαιρετικό πλαίσιο νέας γενιάς, χαρακτηριστική 
μπροστινή όψη σε σχήμα Υ και προβολέα LED. 
Με ανεστραμμένη οθόνη LCD και φρένα υψηλών 
επιδόσεων, η νέα MT-07 είναι η απόλυτη Hyper 
Naked μεσαίου κυβισμού. Εξερευνήστε τη σκοτεινή 
πλευρά της Ιαπωνίας. Όλα είναι θέμα διάθεσης.



 



 



 

Αναμετρηθείτε
με το Σκοτάδι



 

Η σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας δεν κοιμάται 
ποτέ και αποτελεί την έμπνευση πίσω από 
κάθε Yamaha MT. Η αποκλειστική MT-09 SP 
είναι το πιο πρόσφατο αριστούργημα που 
αναδύθηκε από το σκοτάδι. Με αποκλειστικά 
χρώματα εμπνευσμένα από την R1M, καθώς και 
με κορυφαία ανάρτηση και σύστημα ελέγχου 
πορείας, η απόλυτη 3-κύλινδρη Hyper Naked 
είναι έτοιμη να εμπνεύσει και να ενθουσιάσει.

Ο κινητήρας EU5 CP3 των 889 κ.εκ. παράγει 
ακόμα πιο γραμμική ροπή σε χαμηλότερες 
σ.α.λ., και προσφέρει εντυπωσιακή επιτάχυνση, 
ενώ η εμπνευσμένη από την R1 μονάδα IMU 
6 αξόνων και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα για 
τον αναβάτη με ευαισθησία ως προς την κλίση, 
παρέχουν έλεγχο ακριβείας σε βρεγμένο και 
στεγνό οδόστρωμα. Και με πλήρως ρυθμιζόμενο 
πιρούνι 41 χιλ. και υψηλών προδιαγραφών πίσω 
αμορτισέρ Öhlins, το ολοκαίνουργιο πλαίσιο 
είναι πιο ακριβές από κάθε άλλη φορά.

Εκτός από το αποκλειστικό χρώμα Icon 
Performance, η MT-09 SP διαθέτει ειδική σέλα 
με διπλή ραφή για απόλυτη εφαρμογή, ενώ 
το ψαλίδι από ανοδιωμένο βουρτσισμένο 
αλουμίνιο, το μαύρο ανοδιωμένο τιμόνι και 
οι μανέτες, καθώς και τα φιμέ δοχεία υγρού 
φρένων, ενισχύουν την κορυφαία εμφάνιση
και παρουσία του μοντέλου.
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Αποκλειστικά χρώματα SP
Τα ειδικά χρώματα της SP παραπέμπουν 
απευθείας στο αποκλειστικό φινίρισμα Icon 
Performance της R1M, ενώ οι μανέτες, το τιμόνι, 
το γρανάζι τελικής μετάδοσης, το πιρούνι και 
πολλά ακόμη εξαρτήματα, διαθέτουν μαύρη 
επικάλυψη DLC. Επίσης, το ψαλίδι διαθέτει 
φινίρισμα από ανοδιωμένο βουρτσισμένο 
αλουμίνιο που ενισχύει την εμφάνιση,
αλλά και την ποιότητα του μοντέλου.

Σέλα με διπλές ραφές
Οι κομψές ραφές με αντίθεση ενισχύουν
την εμφάνιση, την αίσθηση ποιότητας και 
την άνεση, με το που θα καθίσετε στη σέλα. 
Τα σχήματα των εξαρτημάτων όπως είναι το 
ρεζερβουάρ και η σέλα, έχουν βελτιστοποιηθεί 
με επαναλαμβανόμενες δοκιμές Kanno Hyoka 
(αξιολόγηση της απόδοσης της μοτοσυκλέτας
με βάση τις απόψεις και τις παρατηρήσεις
του αναβάτη), προκειμένου να νιώθετε
«ένα με την μοτοσυκλέτα».

Πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση 
κορυφαίας ποιότητας
Το πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι της KYB 
διαθέτει ξεχωριστή απόσβεση της συμπίεσης 
σε υψηλή και χαμηλή ταχύτητα, η οποία σας 
επιτρέπει να επιλέγετε πιο ακριβείς ρυθμίσεις, 
ενώ τα καλάμια των 41 χιλ. διαθέτουν επένδυση 
DLC για εξαιρετικά χαρακτηριστικά ολίσθησης 
και ποιοτική εμφάνιση. Στον πίσω τροχό έχει 
τοποθετηθεί αμορτισέρ Öhlins για να αποκτήσει 
η MT-09 SP ένα κορυφαίο στην κατηγορία της 
σύστημα ανάρτησης.

Σύστημα ελέγχου πορείας
Τα καλύτερα στην κατηγορία ηλεκτρονικά 
βοηθήματα αναβάτη της SP περιλαμβάνουν 
σύστημα ελέγχου πορείας, που σας επιτρέπει να
ταξιδεύετε ξεκούραστα στον αυτοκινητόδρομο. 
Μπορεί να ρυθμιστεί κατά την οδήγηση από τα 
50 χλμ/ώρα και με 4η ή μεγαλύτερη ταχύτητα. 
Η ακύρωση του συστήματος ελέγχου πορείας 
γίνεται με χρήση των φρένων, του συμπλέκτη 
ή του γκαζιού και η λειτουργία «συνέχισης» 
ενεργοποιεί ξανά το σύστημα και επαναφέρει
τη μοτοσυκλέτα στην ταχύτητα που
είχε ρυθμιστεί προηγουμένως.

Ψαλίδι με φινίρισμα 
από ανοδιωμένο βουρτσισμένο αλουμίνιο
Το ψαλίδι διαθέτει φινίρισμα από ανοδιωμένο 
βουρτσισμένο αλουμίνιο που ενισχύει την 
εμφάνιση, αλλά και την ποιότητα του μοντέλου. 
Σε συνδυασμό με το φινίρισμα Crystal Graphite 
του πλαισίου, αναδεικνύει την ατόφια μηχανική 
ομορφιά του μικρού διαστάσεων αλουμινένιου 
πλαισίου της MT-09 SP, κάνοντας τον αναβάτη 
περήφανο για τη μοτοσυκλέτα του.

Μικρών διαστάσεων 
προβολέας LED διπλής λειτουργίας
Ο μικρού μεγέθους και όμορφος, ενιαίος 
προβολέας LED διπλής λειτουργίας παράγει 
μια πανίσχυρη χαμηλή και μεγάλη σκάλα με 
εξαιρετική διάχυση της δέσμης και διαθέτει 
απαλά άκρα που δεν κουράζουν τα μάτια. 
Αυτός ο ενιαίος προβολέας προσφέρει στην 
ολοκαίνουργια MT-09 SP μια πραγματικά 
ξεχωριστή όψη νέας γενιάς, ενώ τα 
πλευρικά φώτα θέσης LED προβάλλουν 
ένα χαρακτηριστικό σχήμα Y, το οποίο 
συνδυάζεται με το πίσω φανάρι LED.

Έγχρωμη οθόνη TFT 3,5 ιντσών
Η έγχρωμη οθόνη TFT 3,5 ιντσών διαθέτει 
στροφόμετρο με μπάρες που αλλάζει χρώμα 
ανάλογα με την αύξηση ή τη μείωση των 
στροφών, καθώς και ρολόι και ενδείξεις για 
το καύσιμο, τη μέση κατανάλωση καυσίμου, 
τη θερμοκρασία νερού, τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και την αλλαγή ταχυτήτων.
Οι διακόπτες του τιμονιού επιτρέπουν εύκολες 
αλλαγές ενδείξεων και πληροφοριών, καθώς
και τη ρύθμιση των προαιρετικών θερμαινόμενων 
γκριπ της Yamaha.

Μονάδα IMU 6 αξόνων, 
καθώς και βοηθήματα για τον αναβάτη 
με ευαισθησία ως προς την κλίση
Η μικρών διαστάσεων νέα μονάδα IMU 6 αξόνων 
που αναπτύχθηκε με βάση την R1, ελέγχει τα 
βοηθήματα υψηλής τεχνολογίας της MT για 
τον αναβάτη, όπως είναι το σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης (TCS) τριών λειτουργιών με ευαισθησία 
ως προς την κλίση, το σύστημα ελέγχου ολίσθησης 
(SCS), το σύστημα ελέγχου ανύψωσης εμπρός 
τροχού (LIF) και το σύστημα ελέγχου πέδησης 
(BC). Με αυτήν την κορυφαία στην κατηγορία της 
ηλεκτρονική τεχνολογία ελέγχου, η ολοκαίνουργια 
MT-09 SP σας προσφέρει απόλυτο έλεγχο
σε όλες τις καιρικές και οδικές συνθήκες
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Η επανάσταση
ενός εμβληματικού 

μοντέλου



 

Η πρώτη MT-09 ήταν ένα εντελώς νέο είδος Ιαπωνικής μοτοσυκλέτας που 
προκάλεσε πραγματικό ενθουσιασμό και απόλυτη συγκίνηση στον κόσμο των 2 
τροχών. Ενέπνευσε πάνω από 50.000 αναβάτες στην Ευρώπη και έγινε μέρος του 
αναπτυσσόμενου κινήματος των Hyper Naked. Σήμερα υποδεχόμαστε τη νέα MT- 09 
που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει μέρος της σκοτεινής πλευράς της Ιαπωνίας!

Ο μεγάλου κυβισμού κινητήρας CP3 889 κ.εκ. προδιαγραφών EU5 παρέχει 
υψηλότερα επίπεδα ροπής σε χαμηλότερες σ.α.λ., προσφέροντας ακόμα πιο 
εκρηκτική επιτάχυνση και ισχυρότερη απόδοση στο δρόμο. Η μονάδα υψηλής 
τεχνολογίας IMU 6 αξόνων ελέγχει τα κορυφαία στην κατηγορία τους ηλεκτρονικά 
βοηθήματα για τον αναβάτη. Το σύστημα QSS επιτρέπει αστραπιαία ανεβάσματα 
ταχυτήτων και πιο σταθερά κατεβάσματα.

Για ιδανική οδική συμπεριφορά και καλύτερο έλεγχο, η μοτοσυκλέτα διαθέτει 
μικρών διαστάσεων πλαίσιο αλουμινίου, ρυθμιζόμενη ανάρτηση και εξαιρετικά 
ελαφριούς τροχούς. Τα διπλά μπροστινά δισκόφρενα 298 χιλ. με ακτινική αντλία 
παρέχουν άνετο χειρισμό με τα ακροδάχτυλα. Επίσης, με πρωτοποριακό στυλ νέας 
γενιάς και υψηλότερες προδιαγραφές, αυτή η ασυγκράτητη δύναμη είναι έτοιμη
να ανεβάσει την εμπειρία οδήγησης που μπορεί να προσφέρει μια Hyper Naked,
στο επόμενο επίπεδο.

Κινητήρας CP3 EU5 889 κ.εκ
Ο νέας σχεδίασης υγρόψυκτος τρικύλινδρος 
κινητήρας 889 κ.εκ. είναι ελαφρύτερος και πιο 
ισχυρός, με ταχύτερη απόκριση και μεγαλύτερη 
ροπή στις χαμηλότερες στροφές. Η νέα εισαγωγή 
αέρα και η εξάτμιση παράγουν έναν όμορφο ήχο 
που ενισχύει την αίσθηση της επιτάχυνσης. Τα νέα 
μπεκ ψεκασμού καυσίμου προσφέρουν υψηλότερη 
αποδοτικότητα ενώ οι βελτιστοποιημένες σχέσεις 
μετάδοσης και ο βελτιωμένος συμπλέκτης A&S 
ταιριάζουν απόλυτα στον κινητήρα προδιαγραφών 
EU5 υψηλής απόδοσης.

Μονάδα IMU 6 αξόνων, 
καθώς και βοηθήματα για τον αναβάτη 
με ευαισθησία ως προς την κλίση
Η μικρών διαστάσεων νέα μονάδα IMU 6 αξόνων, 
που αναπτύχθηκε με βάση την R1, ελέγχει τα 
βοηθήματα υψηλής τεχνολογίας της MT-09 για τον 
αναβάτη, όπως είναι το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης 
(TCS) τριών λειτουργιών με ευαισθησία ως προς 
την κλίση, το σύστημα ελέγχου ολίσθησης (SCS), το 
σύστημα ελέγχου ανύψωσης εμπρός τροχού (LIF) 
και το σύστημα ελέγχου πέδησης (BC). Με αυτή την 
κορυφαία στην κατηγορία της ηλεκτρονική τεχνολογία 
ελέγχου, η ολοκαίνουργια MT-09 προσφέρει απόλυτο 
έλεγχο σε διάφορες καιρικές και οδικές συνθήκες.

Σχεδίαση και στυλ νέας γενιάς
Καθαρή, λιτή και όμορφη, η νέας γενιάς 
σχεδίαση της MT οδηγεί τη σειρά Hyper Naked 
στη νέα δεκαετία. Το μινιμαλιστικό λιτό στυλ 
απαλλάσσει το πλαίσιο από τα περιττά και 
χρησιμοποιεί μόνο το σκελετό και τα δομικά 
εξαρτήματα, δίνοντας έμφαση στο χαμηλό 
βάρος και την ευελιξία, ενώ το νέο φινίρισμα 
Crystal Graphite τονίζει τη λειτουργική 
ομορφιά των μηχανικών εξαρτημάτων.

Εντελώς νέο ελαφρύ πλαίσιο 
από χυτό αλουμίνιο CF
Εντελώς νέο μικρών διαστάσεων πλαίσιο από 
χυτό αλουμίνιο CF, μια σύγχρονη υλοποίηση της 
διάταξης Deltabox. Υψηλότερο επίπεδο ακαμψίας 
του πλαισίου για καλύτερη πληροφόρηση του 
αναβάτη, ευστάθεια και αυξημένη δυνατότητα 
δυναμικής οδήγησης. Βελτιστοποιημένη δομή 
άρθρωσης ψαλιδιού, ελαφρύ και λεπτό πλαίσιο και 
μια πιο χαλαρή αίσθηση στην καθημερινή χρήση.

Storm Fluo

Icon Blue Tech Black
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Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές. Επικοινωνήστε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ
και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Πλήρες σύστημα εξάτμισης MT-09
90798-32406-00

Σετ βάσεων μαρσπιέ
B7N-FRSET-00-00

Καπάκι δοχείου υγρών
πίσω φρένου billet
B67-FBFLC-00-00

Προσαρμογέας σταντ Paddock
B7N-FPDCK-00-03

Κομψοί δακτύλιοι
YME-FCRNG-00-02

Καβαλέτα τιμονιού
B7N-FHBRS-00-00

Σπορ ανεμοθώρακας
B7N-F83J0-00-00

Ανεμοθώρακας
B7N-F61C0-00-00

Σύστημα παρακολούθησης
πίεσης ελαστικών
YME-HTPMS-00-00

Τσάντα ρεζερβουάρ City
 YME-FTBAG-CT-02  

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
B7N-FTPAD-10-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ MT
B7N-FTPAD-00-00

Βάση πινακίδας
αριθμού κυκλοφορίας
B7N-F16E0-00-00

Πλαϊνά προστατευτικά
B7N-211D0-00-00

Κάλυμμα ψυγείου
B7N-FRADC-00-01

Πλευρικά προστατευτικά
B7N-FSTPD-00-00

Ανακλαστικό αυτοκόλλητο 
στεφάνης για 1 τροχό
YME-FBRE9-00-00

Βάσεις για μαλακές
πλαϊνές τσάντες MT-09
B7N-FSSBS-00-00

Μαλακές πλαϊνές τσάντες
YME-SSBAG-00-10

Μανέτα συμπλέκτη Billet
B7N-RFFCL-00-00

Σέλα Comfort
B7N-247C0-00-00

Πίσω σχάρα
B7N-248D0-00-00

Μανέτα φρένου Gilles
B7N-RFFBL-00-00

Ανακλαστικό αυτοκόλλητο
στεφάνης για 1 τροχό (εμπρός)
YME-FBRE9-00-01

MT-09 Αξεσουάρ



 

Σκοτεινή
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Με πωλήσεις που ξεπερνούν τις 125.000 μονάδες, η MT-07 κατέχει την πρώτη 
θέση στην κατηγορία Hyper Naked από τότε που παρουσιάστηκε. Με τον 
πλούσιο σε ροπή κινητήρα CP2 των 690 κ.εκ., το μικρών διαστάσεων ευέλικτο 
πλαίσιο και την εκπληκτική πολύπλευρη ευελιξία του, είναι αδύνατο να μην 
αγαπήσετε ένα από τα κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα της Yamaha.

Για το 2021, η νέας γενιάς MT-07 διαθέτει ξεχωριστό νέο πλαίσιο με διπλά 
πτερύγια εισαγωγής αέρα και ένα νέο, μικρών διαστάσεων προβολέα LED που 
παρέχει μια φουτουριστική μπροστινή όψη με σχήμα Y, το χαρακτηριστικό στυλ 
των νεότερων μοντέλων Hyper Naked. Ο εξελιγμένος κινητήρας προδιαγραφών 
EU5 παρέχει ακόμα πιο γραμμική απόκριση και πιο επιβλητικό ήχο εξάτμισης. 

Το νέο, φαρδύτερο κωνικό τιμόνι αλουμινίου προσφέρει πιο εύκολο στρίψιμο 
και πιο επιθετική θέση οδήγησης, ενώ οι μεγαλύτεροι διπλοί μπροστινοί 
δίσκοι των 298 χιλ. προσφέρουν ισχυρότερο φρενάρισμα. Τα ανεστραμμένα 
όργανα LCD, καθώς και οι μαύρες μανέτες και τα μικρών διαστάσεων φλας LED 
τονίζουν τις υψηλές προδιαγραφές και την κορυφαία θέση της μοτοσυκλέτας 
στην κατηγορία της.

Σχεδίαση νέας γενιάς
Για να τονιστεί η ροπή και η ισχύς της σειράς MT, 
στην MT-07 η ροή του αέρα είναι ένα μοτίβο που 
έχει ενσωματωθεί στη σχεδίαση της πλαϊνής όψης. 
Παρέχοντας πιο οργανική και ώριμη αίσθηση, 
η σχεδίαση της MT τονίζει τον αμιγώς Hyper 
Naked χαρακτήρα της, με το μικρών διαστάσεων 
πλαίσιο, τα ενσωματωμένα φώτα και την απέριττη 
εξωτερική σχεδίασή της. Το στυλ ενσωματώνει 
αναβαθμίσεις σε διάφορα εξαρτήματα, αλλά 
και στην ίδια τη δομή της μοτοσυκλέτας, για να 
αναδειχθεί ακόμα περισσότερο η χαρακτηριστική 
γοητεία της MT-07.

Μεγαλύτερα μπροστινά δισκόφρενα 
για ισχυρότερη πέδηση
Οι νέοι, μεγαλύτεροι διπλοί μπροστινοί δίσκοι 
298 χιλ. λειτουργούν με τετραπίστονες δαγκάνες 
και διαθέτουν πιο προοδευτικά χαρακτηριστικά 
πέδησης. Δεν αυξάνουν το μη αναρτώμενο βάρος.

Δικύλινδρος κινητήρας 
EU5 CP2 690 κ.εκ.
Καλύπτει απόλυτα τις προδιαγραφές EU5 και 
διαθέτει την ίδια συναρπαστική απόκριση, εύκολα 
αξιοποιήσιμη απόδοση και βελτιωμένο ήχο.

Προβολέας τεχνολογίας LED
Τα μικρών διαστάσεων φώτα LED παρέχουν 
ευκρινή αλλά και πανίσχυρο φωτισμό τη νύχτα.
Ο προβολέας υψηλής-χαμηλής δέσμης LED
δίνει στην MT ιδιαίτερο χαρακτήρα αλλά
και βελτιωμένη ορατότητα.

Storm Fluo

Icon Blue Tech Black

M
T-

0
7

MT-07



 

MT-07 Αξεσουάρ

Πλήρες σύστημα Akrapovič MT-07
90798-33490-00

Προστατευτικά χεριών
(χούφτες) για την ΜΤ
1WS-F85F0-00-02

Πίσω σχάρα
B4C-F48D0-00-00

Προστατευτικά κινητήρα
B4C-211D0-00-00

MT-07 Sport Pack

Η νέα MT-07 με την πρωτοποριακή σχεδίασή της τραβά
την προσοχή. Με το πακέτο Sport θέλουμε να σας προσφέρουμε 
ένα επιπλέον πλεονέκτημα, και να σας βοηθήσουμε να δώσετε 
ακόμη περισσότερη αποκλειστικότητα στη μοτοσυκλέτα σας.
Ο ανεμοθώρακας χαρίζει στο μπροστινό μέρος μια 
αναμφισβήτητα μοναδική αλλά και ισχυρή εμφάνιση, ενώ τα
φλας Plus LED μεταφέρουν το μοτίβο προς τα εμπρός. Το κομψό 
πλαίσιο πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας ενισχύει την εμφάνιση 
του πίσω μέρους και τέλος, τα πλαϊνά προστατευτικά του 
ρεζερβουάρ παρέχουν προστασία, αλλά και επιπλέον κράτημα 
κατά τις εκρηκτικές επιταχύνσεις της μοτοσυκλέτας!

MT-07 Urban Pack

Οι μοτοσυκλέτες Yamaha προορίζονται για οδήγηση κάθε
εποχή του χρόνου και γι’ αυτό είναι σημαντικό να διαθέτουν 
αξεσουάρ που διευκολύνουν την καθημερινή μετακίνηση.
Το Urban πακέτο περιλαμβάνει μια πίσω σχάρα μαζί με βαλίτσα 
39 λίτρων για να μεταφέρετε τα πολύτιμα αντικείμενά σας 
με ασφάλεια και ευκολία. Ενώ η μοτοσυκλέτα σάς γεμίζει 
με ενέργεια και αδρεναλίνη, η πρίζα USB είναι εκεί για να 
φορτίσει τις ηλεκτρονικές σας συσκευές. Και τέλος, υπάρχει 
ένας υψηλότερος σπορ ανεμοθώρακας για να σας προστατεύει 
ακόμα περισσότερο στις αστικές μετακινήσεις σας!

MT-07



 

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές. Επικοινωνήστε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ
και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Χαμηλή σέλα
BAT-247C0-00-00

Προστατευτικά πίσω άξονα
BAT-FRAXP-00-00

Προστατευτικό μπροστινού άξονα
BAT-FFAXP-00-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
BAT-FTPAD-00-00

Πλευρικά προστατευτικά
BAT-FSPRT-00-00

Ανεμοθώρακας
BAT-F83M0-10-00

Βάση πινακίδας
αριθμού κυκλοφορίας
BAT-FLPH0-00-00

Σέλα Comfort
B4C-247C0-10-00

Ψηλή σέλα
B4C-247C0-00-00

Custom μαρσπιέ συνεπιβάτη
1WS-F2743-00-00

Custom μαρσπιέ οδηγού
1WS-F2741-00-00

Sport ανεμοθώρακας
BAT-F83J0-00-00

Κεντρική βαλίτσα City 39L
52S-F84A8-00-00

Χειρολαβές συνεπιβάτη
B4C-F47J0-10-00

Πρίζα DC USB
YME-FUSBU-00-00

Βάσεις για μαλακές
πλαϊνές τσάντες για την MT-07
1WS-FSSBS-10-00

Πλάτη συνεπιβάτη για την 
κεντρική βαλίτσα City 39L
37P-F84U0-A0-00

Τσάντα ρεζερβουάρ City
YME-FTBAG-CT-02

Τσάντα ρεζερβουάρ Tour
YME-FTBAG-TR-02

Προστατευτικό αλυσίδας
για την MT-07
1WS-F2311-00-00

Θερμαινόμενα γκριπ 120
YME-F2960-10-00

Κάλυμμα ψυγείου
B4C-FFRAD-00-00

Πλαϊνά καλύμματα ψυγείου
B4C-FRSCV-00-00

Κάλυμμα εξάτμισης
τύπου Moto-GP
B4C-FMGPE-XC-VR



 

Η Σκοτεινή Πλευρά
είναι το

επόμενο επίπεδο



 

Με το δυναμικό στυλ, τη γυμνή ομορφιά και τις συναρπαστικές τους επιδόσεις, 
δεν εκπλήσσει το ότι τα μοντέλα Yamaha MT έχουν προσελκύσει τόσο πολλούς 
αναβάτες στη “Σκοτεινή Πλευρά της Ιαπωνίας”. Το είδος εξελίσσεται συνεχώς.
Η ριζοσπαστική MT-125 είναι έτοιμη να προσφέρει ακόμα υψηλότερες
επιδόσεις, ύφος και αδρεναλίνη στην κατηγορία των 125 κ.εκ.

Με κινητήρα υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών EU5, καθώς και με μικρών 
διαστάσεων εμπροσθοβαρές πλαίσιο και επιθετική σχεδίαση MT επόμενης 
γενιάς, αυτή η συναρπαστική μοτοσυκλέτα 125 κ.εκ. δεν μοιάζει με καμία άλλη. 
Ετοιμαστείτε λοιπόν να ανακαλύψετε την σκοτεινή σας πλευρά. Επειδή αυτή
η ελαφριά Hyper Naked θα μεταμορφώσει τον κόσμο σας.

Κατασκευασμένη με το αυθεντικό DNA των MT, αυτή η sport ελαφριά 
μοτοσυκλέτα αποτελεί το απόλυτο μοντέλο εισόδου στην κατηγορία Hyper Naked. 
Ανακαλύψτε λοιπόν, τι σημαίνει να οδηγείτε έναν πραγματικό κυρίαρχο της ροπής 
και αναδείξτε τη Σκοτεινή Πλευρά σας.

Ισχυρός κινητήρας 125 κ.εκ. 
προδιαγραφών EU5 με VVA
Ο εξελιγμένος τετραβάλβιδος υγρόψυκτος 
κινητήρας προδιαγραφών EU5 της MT-125 είναι 
εξοπλισμένος με το αποκλειστικό σύστημα 
μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων (VVA) της 
Yamaha, το οποίο διαθέτει δύο εκκεντροφόρους 
εισαγωγής. Αυτή η αποκλειστική τεχνολογία
με καταβολές από την R125 επιτρέπει στον 
υψηλής τεχνολογίας κινητήρα να προσφέρει 
εξαιρετική απόδοση στο ανώτατο όριο στροφών, 
σε συνδυασμό με άφθονη ροπή στις χαμηλότερες 
στροφές του κινητήρα, κάνοντας την MT-125
μια από τις κορυφαίες σε επιδόσεις μοτοσυκλέτα 
στην κατηγορία της.

Μονόδρομος συμπλέκτης ολίσθησης 
με υποβοήθηση
Ο κινητήρας της MT-125 είναι εξοπλισμένος
με μονόδρομο συμπλέκτη με υποβοήθηση (A&S), 
που παρέχει πολύ ελαφριά αίσθηση στη μανέτα 
για εύκολες αλλαγές ταχυτήτων. Εκτός από
το ότι απαιτεί λιγότερη μυϊκή προσπάθεια από 
τον αναβάτη, ο συμπλέκτης A&S κάνει ακόμα πιο 
ομαλά τα κατεβάσματα ταχυτήτων και συμβάλλει 
στην αποφυγή του μπλοκαρίσματος του πίσω 
τροχού, για ακόμα καλύτερο έλεγχο της MT.

Επιβλητική όψη με διπλά φώτα θέσης
Καμία άλλη ελαφριά μοτοσυκλέτα δεν 
διαθέτει την street παρουσία και την έντονη 
προσωπικότητα της MT-125. Το επιθετικό 
μπροστινό μέρος περιλαμβάνει επιβλητικά 
διπλά φώτα θέσης που τονίζουν τον δυναμικό 
χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας. Ο πολύ μικρών 
διαστάσεων μονός προβολέας LED παρέχει
μια ισχυρή δέσμη φωτός που σας επιτρέπει
να βλέπετε, αλλά και να σας βλέπουν.

Μοντέρνα και επιθετική 
εξωτερική σχεδίαση
Το sport πλαίσιο προσφέρει δυναμική εμφάνιση 
με καταβολές από τα μοντέλα MT υψηλότερου 
κυβισμού. Η χαρακτηριστική εμπροσθοβαρής 
σχεδίαση, το μικρών διαστάσεων ρεζερβουάρ 
καυσίμου και η κοντή ουρά τονίζουν τον
επιθετικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.
Και με τη δυναμική θέση οδήγησης, ετοιμαστείτε
για την πιο συναρπαστική οδηγική εμπειρία!
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MT-125 Αξεσουάρ

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές. Επικοινωνήστε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ
και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
B6G-F16E0-00-00

Ανεμοθώρακας
B7D-F61AA-M2-SM

Προστατευτικό ψυγείου
B7D-F1557-MA-ST

Αριστερό προστατευτικό κινητήρα 
για MT-125
B7D-E5421-M3-SB

Θερμαινόμενα γκριπ 120
YME-F2960-10-00

Οδηγός γκαζιού
B74-F6240-00-00

Καλωδίωση για φλας LED
BK6-FCABL-00-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
B6G-FTPAD-00-00

Δεξί προστατευτικό κινητήρα
B7D-E5411-M3-SB

Μαρσπιέ αναβάτη billet
BK6-FRPEG-00-00

Φλας LED
YME-H0789-00-20

Μπροστινά φλας LED Plus
YME-FLB2F-10-00

MT-125

MT-125 Sport Pack

Αν θέλετε να ανεβάσετε την MT-125 σας σε άλλο επίπεδο, τα προσεκτικά 
επιλεγμένα αξεσουάρ του Yamaha Sport Pack είναι η απάντηση.
Το Sport Pack περιλαμβάνει ανεμοθώρακα, προστατευτικά για το ρεζερβουάρ, 
προστατευτικά κινητήρα, βάση πινακίδας κυκλοφορίας και φλας LED μπροστά 
και πίσω, προσφέροντας στην MT-125 σας, ακόμα πιο επιθετική και δυναμική 
εμφάνιση. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από έναν επίσημο αντιπρόσωπο
της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση αυτών των Γνήσιων 
Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σας.



MT-09 SP MT-09 MT-07 
Προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα Υγρόψυκτος, 2EEK, 3-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος, Υγρόψυκτος, 2EEK, 3-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος Υγρόψυκτος, 2EEK, 2-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 890 κ.εκ. 890 κ.εκ. 689 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 78,0 χιλ. x 62,1 χιλ. 78,0 χιλ.× 62,1 χιλ. 80.0 χιλ. x 68.6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.5 : 1 11.5 : 1 11.5 : 1

Μέγιστη ισχύς 87,5 kW (119,0 PS) / 10.000 σ.α.λ. 87,5 kW (119,0 PS) / 10.000 σ.α.λ. 54,0 kW (73,4PS) / 8.750 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 93,0 Nm (9,5 kg-m) / 7.000 σ.α.λ. 93,0 Nm (9,5 kg-m) / 7.000 σ.α.λ. 67,0 Nm (6,8 kg-m) / 6.500 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου 5.0 λτ./100 χλμ. 5.0  λτ./100 χλμ. 4,2 λτ./100 χλμ.

Ρύποι CO2 116 γρ./χλμ. 116 γρ./χλμ. 98 γρ./χλμ.

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκελετός Τύπου διαμάντι Περιμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 25 º 25 º 24º50

Ίχνος 108 χιλ. 108 χιλ. 90 χιλ..

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό) Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό) Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ. 130 χιλ. 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 122 χιλ. 122 χιλ. 130 χιλ.

Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο 298 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο 298 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο 298 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 245 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο 245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70 ZR17M/C (58W) (Tubeless) 120/70 ZR17M/C (58W) (Tubeless) 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)

Πίσω ελαστικό 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless) 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless) 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 2.090 χιλ. 2.090 χιλ. 2,085 χιλ.

Συνολικό πλάτος 795 χιλ. 795 χιλ. 780 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.190 χιλ. 1.190 χιλ. 1.105 χιλ.

Ύψος σέλας 825 χιλ. 825 χιλ. 805 χιλ.

Μεταξόνιο 1.430 χιλ. 1.430 χιλ. 1,400 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 χιλ. 140 χιλ. 140 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 190 κιλά 189 κιλά 184 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ 14 λίτρα 14 λίτρα 14 λίτρα

Χωρητικότητα Λαδιού 3,50 λίτρα 3,50 λίτρα 3.0 λίτρα



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.



   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα Υγρόψυκτος, 1EEK, 1-κύλινδρος, 4-χρονος

Κυβισμός 124 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 52,0 χιλ. x 58,6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.2 : 1

Μέγιστη ισχύς 11,0 kW / 10.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 11,5 Nm / 8.000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου 2.1 λτ./100 χλμ.

Ρύποι CO2 47 γρ./χλμ.

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκελετός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 26º

Ίχνος 95 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 110 χιλ.

Εμπρός φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο 292 χιλ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο 220 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 100/80-17M/C 52S

Πίσω ελαστικό 140/70-17M/C 66S

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 1.960 χιλ.

Συνολικό πλάτος 800 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.065 χιλ.

Ύψος σέλας 810 χιλ.

Μεταξόνιο 1.325 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 160 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 142 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ 11 λίτρα

Χωρητικότητα Λαδιού 1,05 λίτρα

MT-125
Προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.



 

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.



 

Συλλογή Hyper Naked

Η άμεση απόδοση ροπής, η σκοτεινή διάθεση, η ευκινησία και το μικρό βάρος είναι στάνταρ 
χαρακτηριστικά κάθε μοτοσυκλέτας Hyper Naked.  
Η συλλογή Hyper Naked μοιράζεται το ίδιο DNA με τις μοτοσυκλέτες Hyper Naked: Η ιαπωνική 
δεξιοτεχνία και ο δυναμικός αστικός χαρακτήρας συναντούν την υψηλή απόδοση. 
Εξερευνήστε τη Σκοτεινή Πλευρά της Ιαπωνίας.

Ανδρική μακό μπλούζα MT
B21-MT101-F0-0L

Ανδρική μακό μπλούζα MT
B21-MT101-B0-0L

Ανδρική μακρυμάνικη μπλούζα ΜΤ
B21-MT102-F0-0L

Ανδρικό φούτερ ΜΤ
B21-MT112-F0-0L

Ανδρικό φούτερ ΜΤ
B21-MT112-B0-0L

Γυναικεία μπλούζα μακό MT
B21-MT201-F0-0M

Γυναικεία μπλούζα μακό MT
B21-MT201-B0-0M

Γυναικείο φούτερ MT
B21-MT202-F0-0M

Γυναικείο φούτερ MT
B21-MT202-B0-0M

MT



 

Ανδρικό μπουφάν οδήγησης MT
A21-BJ102-B4-0L

Ανδρικό μπουφάν οδήγησης MT
A21-BJ102-B7-0L

Ανδρικό μπουφάν οδήγησης MT
A21-BJ107-B0-0l

Θήκη για κάρτες Hypernaked
N20-EC007-B0-00

Μπρελόκ Hyper Naked
N20-EK002-B0-00

Γυαλιά ηλίου,
μαύρα σε στυλ aviator
N20-EJ105-B0-00

Πολυεργαλείο Hypernaked
N20-ET001-M1-00

Προστατευτικό λαιμού MT
N21-EA306-B1-00

Μπρελόκ κλειδιών MT
N21-EK009-B1-00



Get it on

 

Δημιούργησε
τη συλλογή
των ονείρων σου
με τη δωρεάν
εφαρμογή MyGarage

Η εφαρμογή MyGarage είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να δημιουργήσεις τη συλλογή 
μοτοσυκλετών Yamaha των ονείρων 
σου και διατίθεται εντελώς δωρεάν! 
Κατέβασε την εφαρμογή και είσαι έτοιμος 
να ξεκινήσεις τη δημιουργία της δικής σου 
αποκλειστικής Yamaha.

Με το MyGarage μπορείς να προσθέτεις 
ή να αφαιρείς μια μεγάλη σειρά γνήσιων 
εξαρτημάτων και να βλέπεις το σκούτερ
ή τη μοτοσυκλέτα σου από κάθε γωνία. 
Αφού δημιουργήσεις τις μοτοσυκλέτες και 
τα σκούτερ των ονείρων σου, μπορείς
να τα αποθηκεύσεις και να τα μοιραστείς 
με φίλους. Όταν αποφασίσεις ποια εκδοχή 
σε αντιπροσωπεύει, στείλε τη σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha
για να την κάνει πραγματικότητα.



 

MyRide:
Ανεβάζει την οδήγηση
σε άλλο επίπεδο!

Αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη Yamaha 
και διατίθεται δωρεάν σε κάθε αναβάτη, 
όποια μάρκα μοτοσυκλέτας ή σκούτερ κι αν 
διαθέτει. Η εφαρμογή MyRide επιτρέπει την 
παρακολούθηση και αποθήκευση λεπτομερών 
πληροφοριών για κάθε διαδρομή.

Με τη νέα εφαρμογή Yamaha MyRide,
οι αναβάτες μπορούν να καταγράφουν
κάθε πληροφορία, από τη γωνία κλίσης,
την επιτάχυνση και την ταχύτητα μέχρι
το υψόμετρο και την ισχύ πέδησης, κάνοντας 
την κάθε διαδρομή ακόμα πιο συναρπαστική.

Εκτός από τη δυνατότητα ελέγχου
και ανάλυσης των δικών τους οδηγικών 
εμπειριών, οι αναβάτες μπορούν επίσης
να μοιραστούν τα προσωπικά τους αρχεία
σε μορφή GPS Exchange Format (GPX)*
με άλλους χρήστες της εφαρμογής MyRide.

Επίσης, οι αναβάτες μπορούν να διατηρούν 
στοιχεία για κάθε μοτοσυκλέτα που οδηγούν 
ή δοκιμάζουν και να βλέπουν πολλές νέες 
διαδρομές, κάνοντας λήψη αρχείων GPX 
άλλων χρηστών της εφαρμογής MyRide.

* Το GPX είναι μια μορφή αρχείου που έχει σχεδιαστεί 
για την παροχή δεδομένων GPS σε εφαρμογές λογισμικού, 
όπως συσκευές πλοήγησης ή προγράμματα προβολής GPS. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή σημείων 
διαδρομής, πιστών και διαδρομών.



Yamaha Offers You

YOU ονομάζεται η σειρά κορυφαίων 
υπηρεσιών που κάνει την απόκτηση και 
ιδιοκτησία μιας Yamaha ακόμα πιο εύκολη. 
Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η εμπειρία 
που αποκομίζουν οι αγοραστές και κάτοχοι 
των προϊόντων Yamaha είναι πάντα θετική.

Οι υπηρεσίες YOU κάνουν την απόκτηση μιας 
Yamaha πιο προσιτή, ενώ οι κάτοχοι Yamaha 
μπορούν να επωφεληθούν από την αίσθηση
σιγουριάς που προσφέρει κάθε υπηρεσία YOU.

Ρίξε μια ματιά στις υπηρεσίες YOU.
Θα καταλάβεις ότι δεν αναφερόμαστε μόνο
στην αγορά μιας Yamaha, αλλά στο ξεκίνημα
μιας μακράς και ουσιαστικής σχέσης.



Εργοστασιακή εγγύηση 
Yamaha Motor

Όταν αγοράζεις μια καινούργια Yamaha, 
έχεις τη σιγουριά ότι η κορυφαία ποιότητα 
και αξιοπιστία περιλαμβάνονται στα στάνταρ 
χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, απολαμβάνεις 
το προνόμιο της πρόσθετης ασφάλειας που 
προσφέρει η πλήρης εγγύηση Yamaha Motor 
Factory Warranty, η οποία περιλαμβάνει
όλα τα εξαρτήματα και το κόστος εργασίας
σε περίπτωση που η Yamaha σου θα χρειαστεί 
απρόβλεπτες επισκευές. *

Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να απολαύσεις
τη μοτοσυκλέτα ή το σκούτερ σου, με όποιο 
τρόπο επιλέξεις. Εξερεύνησε τον κόσμο
με τη σιγουριά που προσφέρει
η Εργοστασιακή Εγγύηση Yamaha.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινώνησε με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα.



 

Σκέψου έξυπνα.
Δώσε προτεραιότητα
στη γνησιότητα.

Για να διασφαλίσεις τη βέλτιστη 
απόδοση του προϊόντος Yamaha και 
τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του, 
συνιστούμε να χρησιμοποιείς πάντα 
γνήσια ανταλλακτικά Yamaha.
Τα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά μας, 
συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας, έχουν άψογη εφαρμογή
και αντέχουν στη φθορά, για να έχεις
το κεφάλι σου ήσυχο.

Επιλέγοντας ένα εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha για σέρβις, έχεις τη 
σιγουριά ότι όλες οι εργασίες συντήρησης 
εκτελούνται από εξειδικευμένους 
τεχνικούς με γνήσια ανταλλακτικά 
Yamaha και προϊόντα Yamalube.

Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται τακτικά 
στην Τεχνική Ακαδημία της Yamaha,
όπου αποκτούν την κατάρτιση και την 
εμπειρία που απαιτείται για να διατηρούν 
το προϊόν Yamaha που διαθέτεις
σε άριστη κατάσταση.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, 
απευθύνσου στο εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha της περιοχής σου
ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας.



  

Ένα εξάρτημα
κινητήρα
σε υγρή μορφή

Στην Yamaha πιστεύουμε ότι οι πελάτες 
μας αισθάνονται υπέροχα κάθε φορά 
που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. 
Ως αναγνώριση της εμπιστοσύνης τους 
στην εταιρεία μας, αναπτύξαμε τη σειρά 
λιπαντικών και προϊόντων συντήρησης
και φροντίδας Yamalube.

Οι μηχανικοί της Yamaha θεωρούν
το λιπαντικό ως εξάρτημα του κινητήρα
σε υγρή μορφή. Ως ένα από τα πιο σημαντικά 
εξαρτήματα του κινητήρα Yamaha.
Η επιλογή των προϊόντων Yamalube 
πραγματικά κάνει τη διαφορά. 

Με τη διαρκή χρήση των προϊόντων 
Yamalube, εξασφαλίζεις ότι ο κινητήρας σου 
θα έχει κορυφαία απόδοση και θα παρέχει 
την αντοχή και την αξιοπιστία που περιμένεις 
από κάθε μοντέλο Yamaha. Κατασκευάζουμε 
επίσης μια σειρά από προϊόντα φροντίδας, 
για να διατηρείς σε άριστη κατάσταση 
το αγαπημένο σου όχημα. Ο επίσημος 
αντιπρόσωπος Yamaha της περιοχής σου 
μπορεί να σου προτείνει το κατάλληλο 
προϊόν Yamalube για τη δική σου Yamaha. 
Εναλλακτικά, μπορείς να επισκεφτείς
την ιστοσελίδα μας.



www.yamaha-motor.eu Ακολουθήστε μας στο:

Αντιπροσωπεία

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Πάντα να φοράς κράνος, προστασία για τα μάτια και εξειδικευμένα προϊόντα ένδυσης. Η Yamaha σε προτρέπει να οδηγείς 
με προσοχή και να σέβεσαι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον.  Στις φωτογραφίες ενδέχεται να εμφανίζονται 
επαγγελματίες αναβάτες που οδηγούν σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον ή σε πίστα. Όλες οι πληροφορίες που 
παρέχονται, είναι για γενική πληροφόρηση.  Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha μπορεί να 
διαφέρουν, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθύνσου σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha. 


