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DNA
Γίνε μέρος του R-World

Υπάρχει ο κατάλληλος τόπος και χρόνος για τα 
πάντα. Και όταν νιώσετε την ανάγκη για ταχύτητα, 
οι αγωνιστικών προδιαγραφών μοτοσυκλέτες 
supersport της σειράς R της Yamaha είναι πάντα 
έτοιμες για δράση με την αδρεναλίνη στα ύψη, 
στο δρόμο ή την πίστα. Από την R1M έως την 
R125, οι εμπνευσμένες από την M1 μοτοσυκλέτες 
συνδυάζουν προηγμένα χαρακτηριστικά
με αγωνιστική εμπειρία. 

Η R1 διαθέτει στοιχεία που θα σας συναρπάσουν: 
Τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά χειριστήρια, 
ο σύγχρονος κινητήρας προδιαγραφών EU5, 
η ανάρτηση υψηλής τεχνολογίας και τα ελαστικά 
RS11 υψηλής πρόσφυσης προσφέρουν απόλυτη 
αυτοπεποίθηση στην οδήγηση. Ταυτόχρονα, 

οι προβολείς LED και τα φώτα θέσης LED 
τονίζουν την επιβλητική, δυναμική παρουσία της 
μοτοσυκλέτας στο δρόμο. Αλλά ακόμα και αν αυτά 
δεν είναι αρκετά, η R1M είναι πλήρως εξοπλισμένη 
για να σας οδηγήσει στο επόμενο επίπεδο. 
Με την τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονική 
αγωνιστική ανάρτηση Öhlins (ERS) με νέο πιρούνι 
αερίου NPX, το εξαιρετικά ελαφρύ πλαίσιο 
από ανθρακονήματα και τα πλέον εξελιγμένα 
ηλεκτρονικά συστήματα, αυτή η μοτοσυκλέτα θα 
ανεβάσει τις επιδόσεις σε νέα επίπεδα. 

Η Yamaha R6 είχε πάντα το προβάδισμα στην 
κατηγορία Supersport 600. Αρκεί να ανατρέξετε 
στις νίκες και τα αποτελέσματα στο Πρωτάθλημα 
WorldSSP και θα καταλάβετε ότι η συγκεκριμένη 

μοτοσυκλέτα είναι κατασκευασμένη για τη νίκη.
Εξοπλισμένη με ανεστραμμένο πιρούνι και 
εξωτερική σχεδίαση εμπνευσμένη από την M1, 
η R3 παρέχει σε αναβάτες με δίπλωμα Α2 την 
ευκαιρία να βιώσουν τον ενθουσιασμό και το
πάθος που υπάρχουν σε κάθε Yamaha της σειράς R.

Και εάν ξεκινάτε την εμπειρία σας τώρα στον 
κόσμο των supersport η εκπληκτική R125 
προσφέρει τη γνήσια αίσθηση μιας μοτοσυκλέτας 
σε συνδυασμό με την ευελιξία που χαρίζει το 
χαμηλό της βάρος. Εμπνευσμένη από τη θρυλική 
R1, εξελιγμένη με το αυθεντικό DNA της σειράς 
R και εξοπλισμένη με κορυφαίο κινητήρα 
προδιαγραφών EU5, η R125 εγγυάται μοναδική 
ισχύ και εξαιρετικό έλεγχο.
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Ήρθε η στιγμή να αξιοποιήσεις όλη η εμπειρία 
που απόκτησες ως μοτοσυκλετιστής.
Και χάρη στη R1 μπορείς να έχεις τη βεβαιότητα 
ότι έχεις στην κατοχή σου, την πιο προηγμένη 
αγωνιστικών προδιαγραφών μοτοσυκλέτα 
που έχει κατασκευάσει η Yamaha. Ρίξε μια 
ματιά στο πιο αεροδυναμικό σχήμα και τα 
ανθρακονήματα που είναι εμπνευσμένα από τη 
M1 και θα καταλάβεις ότι αυτή η αγωνιστικών 
προδιαγραφών μοτοσυκλέτα δεν μπορεί να 
συγκριθεί με καμία άλλη.

Χάρη στην υπερσύγχρονη ηλεκτρονική 
αγωνιστική ανάρτηση (ERS) Öhlins που 
περιλαμβάνει το πιρούνι NPX που αποτρέπει 
τη σπηλαίωση του λαδιού, καθώς και το 
σύστημα ελέγχου πέδησης (BC) και το σύστημα 
διαχείρισης πέδησης κινητήρα (EBM), η R1M 
είναι έτοιμη να διευρύνει τα όρια.

Και η εξαιρετικά εντυπωσιακή διάταξη των 
ασύρματα ρυθμιζόμενων ηλεκτρονικών 
τεχνολογιών ελέγχου προσφέρει τον υψηλότερο 
βαθμό αξιοπιστίας.
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Ηλεκτρονική αγωνιστική 
ανάρτηση (ERS) Öhlins
Η ηλεκτρονική αγωνιστική ανάρτηση (ERS) Öhlins
είναι το πιο εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης που
έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μια μοτοσυκλέτα
παραγωγής της Yamaha. Το προηγμένο λογισμικό
προσφέρει τη δυνατότητα μεγαλύτερων κλίσεων
στις στροφές, καθώς και αποτελεσματικότερη
επιτάχυνση, ενώ η φιλική προς τον χρήστη
διεπαφή επιτρέπει γρήγορες αλλαγές στις
ρυθμίσεις της ανάρτησης ανάλογα με τις
διάφορες πίστες και συνθήκες.

Ελαφρύ πίσω μέρος από ανθρακονήματα
Για καλύτερη συγκέντρωση των μαζών σε 
συνδυασμό με χαμηλό βάρος, η R1M διαθέτει 
φέρινγκ από ανθρακονήματα, μπροστινό φτερό, 
τροχούς και υποπλαίσιο μαγνησίου και χαμηλό 
τμήμα του φέρινγκ από τιτάνιο. Το τελευταίο 
μοντέλο διαθέτει επίσης ένα πίσω τμήμα από 
ανθρακονήματα που τονίζει τις εξαιρετικά
υψηλές προδιαγραφές του.

Νέο φέρινγκ με ανθρακονήματα, 
εμπνευσμένο από την M1
Η R1M διαθέτει πρωτοποριακή εμφάνιση
εργοστασιακής μοτοσυκλέτας, η οποία είναι
εμπνευσμένη από την αγωνιστική Yamaha M1
MotoGP. Το επιθετικό μπροστινό φέρινγκ και
ο ανεμοθώρακας μειώνουν την αντίσταση του
αέρα μπροστά και συμβάλλουν στην καλύτερη
αεροδυναμική, ενώ το νέο ενσωματωμένο
φέρινγκ συνδέεται άψογα με τα πλαϊνά του
ρεζερβουάρ καυσίμου, προσφέροντας μια πιο
σφιχτή θέση και αυξάνοντας την αεροδυναμική
απόδοση περισσότερο από 5%.

Νέο πιρούνι Öhlins NPX 
που αποτρέπει τη σπηλαίωση του λαδιού
Για βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με την
επιφάνεια του οδοστρώματος και πιο σταθερή
απόσβεση, η νεότερη R1M διαθέτει το νέο
πιρούνι Öhlins NPX. Ένας μικρός θάλαμος αερίου
στα στηρίγματα του άξονα του πιρουνιού ασκεί
0,6 Mpa εσωτερικής πίεσης για μείωση της
σπηλαίωσης κατά την επαναφορά. Η ενέργεια
αυτή επιτρέπει στο σύστημα απόσβεσης να
λειτουργεί πιο αποτελεσματικά προσφέροντας
αυξημένο έλεγχο.

Χαραγμένος αριθμός παραγωγής
Η υπερηφάνεια του να είσαι κάτοχος μιας R1M 
είναι δεδομένη. Άλλωστε είναι η πιο αποκλειστική 
μοτοσυκλέτα που έχει κατασκευάσει ποτέ 
η Yamaha! Για να τονιστεί το κύρος της, η 
μοτοσυκλέτα διαθέτει μια ειδικά χαραγμένη 
πλάκα με τον αύξοντα αριθμό παραγωγής της.

Κινητήρας crossplane 998 κ.εκ.
Σχεδιασμένος με την τεχνολογία M1 MotoGP, 
ο κινητήρας 998 κ.εκ. διαθέτει ένα σύστημα 
εισαγωγής με μπεκ ψεκασμού Bosch που 
προσφέρουν μεγαλύτερη γωνία ψεκασμού 
για αυξημένη απόδοση. Τα κοκοράκια του 
συστήματος μετάδοσης κίνησης προσφέρουν 
καλύτερη απόδοση στις υψηλές σ.α.λ., ενώ 
ο κινητήρας EU5 crossplane διαθέτει ένα 
τροποποιημένο σύστημα λίπανσης
για αυξημένη απόδοση.

Σύστημα διαχείρισης 
φρεναρίσματος κινητήρα (EBM)
Ο έλεγχος είναι απαραίτητος όταν οδηγείς στην 
πίστα και το σύστημα διαχείρισης φρεναρίσματος 
του κινητήρα (EBM) της R1M επιτρέπει την 
επιλογή της ιδανικής ισχύος φρεναρίσματος του 
κινητήρα για διαφορετικές συνθήκες οδήγησης. 
Το EBM, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 
διάφορους αισθητήρες, προσαρμόζει το άνοιγμα 
του γκαζιού, τον χρονισμό της ανάφλεξης και την 
ποσότητα ψεκασμού καυσίμου προσφέροντας 
τρεις λειτουργίες φρεναρίσματος του κινητήρα.

Σύστημα ελέγχου πέδησης (BC)
Στην αγωνιστική πίστα χρειάζεσαι έλεγχο 
ακριβείας σε κάθε περίσταση, για να μπορείς 
να μειώσεις τον χρόνο ολοκλήρωσης του κάθε 
γύρου. Το σύστημα ελέγχου πέδησης (BC) της 
R1M διαθέτει δύο λειτουργίες, αναλύει δεδομένα 
όπως η γωνία κλίσης και η επιτάχυνση ολίσθησης 
και προσαρμόζει άμεσα την υδραυλική πίεση 
πέδησης για την αποτροπή μπλοκαρίσματος 
του τροχού και για ομαλότερη και γρηγορότερη 
ολοκλήρωση των γύρων.
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Yamaha Racing Experience

Η Yamaha Racing Experience (YRE) είναι η 
πλέον αποκλειστική εκδήλωση της Yamaha, 
μόνο για ιδιοκτήτες YZF-R1M. Διεξάγεται 
σε ορισμένες από τις πιο διάσημες πίστες 
αγώνων της Ευρώπης και πρόκειται για μια 
εμπειρία ζωής που θα σας δώσει την ευκαιρία 
να γνωρίσετε ορισμένους από τους αναβάτες 
της Yamaha στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
superbike και τους εμβληματικούς 
προσκεκλημένους της Yamaha Racing,
οι οποίοι θα μοιραστούν επαγγελματικές 
συμβουλές και φυσικά θα απολαύσουν την 
R1M στην πίστα μαζί σας!

Ολόκληρο το πρόγραμμα είναι μια μοναδική 
εκδήλωση μέσα στην ατμόσφαιρα της 
Yamaha Racing και θα περιλαμβάνει μια 
σειρά εργαστηρίων που καλύπτουν διάφορα 
θέματα, όπως το σετάρισμα ελαστικών, 
ανάρτησης και ηλεκτρονικών, έτσι ώστε να 
αποκτήσετε την εμπεριστατωμένη γνώση
που χρειάζεται για να αξιοποιήσετε το σύνολο 
των δυνατοτήτων της R1M και να ανεβείτε 
στο επόμενο επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη 
σελίδα h t t p s : / / y r e . y a m a h a - m o t o r. e u /
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Σχεδιασμένη χωρίς κανέναν συμβιβασμό 
και κατασκευασμένη με την πιο εξελιγμένη 
τεχνολογία κινητήρα και πλαισίου, η νέα R1 
είναι η απόλυτη μοτοσυκλέτα supersport της 
Yamaha. Εξοπλισμένη με ένα επιθετικό φέρινγκ 
εμπνευσμένο από την M1, η R1 διαθέτει 
αεροδυναμική σχεδίαση που προσφέρει 
απόλυτες επιδόσεις.

Οι νέας γενιάς προβολείς LED και τα 
ανασχεδιασμένα φώτα θέσης LED ενισχύουν 
το δέος που προκαλεί η παρουσία της 
μοτοσυκλέτας και χάρη στα συστήματα 
ελέγχου πέδησης (BC) και διαχείρισης 
φρεναρίσματος κινητήρα (EBM), εξασφαλίζεται 
ο απόλυτος έλεγχος.

Μέσω του συστήματος YRC είναι δυνατή 
η βελτίωση και των επτά ηλεκτρονικών 
βοηθημάτων για τον αναβάτη, σε 
δευτερόλεπτα. Και χάρη στις αναβαθμισμένες 
αναρτήσεις, τον βελτιστοποιημένο κινητήρα 
EU5 και τα κορυφαίας ποιότητας ελαστικά 
RS11, η R1 ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά.
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Αεροδυναμική εξωτερική 
σχεδίαση σε στυλ M1
Η R1 δείχνει πιο δυναμική από ποτέ χάρη 
στην εξωτερική της σχεδίαση και το πλήρως 
ενσωματωμένο φέρινγκ τύπου M1 που 
προσδίδουν στη μοτοσυκλέτα ένα ακόμα πιο 
επιθετικό αγωνιστικό προφίλ. Παρέχοντας 
τη  δυνατότητα να πλησιάσεις ακόμα πιο 
κοντά στα χειριστήρια, τα ελαφριά εξωτερικά 
μέρη αυξάνουν την αεροδυναμική απόδοση 
περισσότερο από 5% προσφέροντας καλύτερη 
απόδοση στις υψηλές ταχύτητες.

Σύστημα ελέγχου πέδησης (BC)
Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που 
οδηγούμε και η τελευταία R1 διαθέτει 
επτά ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου. 
Το σύστημα ελέγχου πέδησης (BC) 
διαθέτει δύο λειτουργίες, αναλύει 
δεδομένα όπως η γωνία κλίσης και η 
επιτάχυνση ολίσθησης και προσαρμόζει 
την υδραυλική πίεση πέδησης για την 
αποτροπή μπλοκαρίσματος του τροχού.

Βελτιωμένη απόδοση ανάρτησης
Το νεότερο μοντέλο περιλαμβάνει 
αναβαθμισμένο πιρούνι Kayaba 43 χιλ. που 
χρησιμοποιεί λαμιναρισμένες βαλβίδες 
απόσβεσης. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα, 
μαζί με τις ανανεωμένες ρυθμίσεις που έγιναν 
στο πίσω αμορτισέρ, προσφέρει πιο έντονη 
αίσθηση άμεσης σύνδεσης με την επιφάνεια του 
δρόμου, δίνοντας την αίσθηση ότι η R1 αποτελεί 
προέκταση του σώματος του αναβάτη.

Σύστημα διαχείρισης 
πέδησης κινητήρα (EBM)
Ο έλεγχος είναι απαραίτητος όταν βρίσκεσαι 
στην πίστα και το σύστημα διαχείρισης πέδησης 
του κινητήρα (EBM) επιτρέπει την προσαρμογή 
της ισχύος πέδησης του κινητήρα. Το EBM, 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από διάφορους 
αισθητήρες, ρυθμίζει το άνοιγμα του γκαζιού, 
τον χρονισμό της ανάφλεξης και την ποσότητα 
ψεκασμού καυσίμου, προσφέροντας τρεις 
λειτουργίες φρεναρίσματος μέσω του κινητήρα, 
οι οποίες ανταποκρίνονται σε διαφορετικές 
συνθήκες οδήγησης.

Υψηλής απόδοσης 
κινητήρας crossplane
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του κινητήρα 998 
κ.εκ. της R1 είναι ο στρόφαλος crossplane με την 
ανομοιόμορφη ακολουθία ανάφλεξης 270° - 180° 
- 90° - 180°, ο οποίος παρέχει ισχυρή, γραμμική 
ροπή. Με υψηλής απόδοσης σύστημα εισαγωγής 
σε συνδυασμό με νέας σχεδίασης κοκοράκια,
ο αγωνιστικών προδιαγραφών κινητήρας 
προσφέρει βελτιστοποιημένη απόδοση στις 
υψηλές στροφές και είναι συμβατός με
τις προδιαγραφές EU5.

Βελτιστοποιημένο 
σύστημα ελέγχου εκκίνησης
Το σύστημα ελέγχου εκκίνησης (LCS) της R1, 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια μεγάλη 
σειρά αισθητήρων, παρέχει αυξημένο έλεγχο 
κατά την εκκίνηση των αγώνων. Για ακόμα 
ταχύτερες εκκινήσεις, πραγματοποιήθηκε 
τροποποίηση της λειτουργίας LCS1 προκειμένου 
να ενεργοποιείται στις 9000 σ.α.λ. με άνοιγμα 
γκαζιού στις 41 μοίρες.

Ηλεκτρονικό γκάζι Ride-by-wire APSG
Το Ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T (Yamaha Chip 
Controlled Throttle) ενεργοποιείται μέσω ενός 
γκριπ προηγμένης τεχνολογίας  που παρέχει 
βελτιωμένη αλληλεπίδραση μεταξύ του αναβάτη 
και της μοτοσυκλέτας. Το ηλεκτρικό σύστημα 
γκαζιού APGS (γκριπ με αισθητήρα θέσης) 
διαθέτει ένα ελατήριο, πλαϊνό προστατευτικό 
και εξοπλισμό που προσφέρει μια φυσική και 
προοδευτική αίσθηση, μειώνει το βάρος και 
προσφέρει άμεση απόκριση στο γκάζι.

Νέας γενιάς προβολείς LED
Το μπροστινό τμήμα τύπου M1 διαθέτει 
ανασχεδιασμένους προβολείς LED που 
τονίζουν την επιθετική όψη του τελευταίου 
μοντέλου. Η επιθετική όψη της R1 
περιλαμβάνει φώτα θέσης που ενισχύουν την 
παρουσία της μοτοσυκλέτας στον δρόμο και 
τονίζουν την καθαρά αγωνιστική σχεδίασή της.



 

Midnight Black

R1

R
1

Icon Blue



 



 

Παραπάνω είναι μια συλλογή των διαθέσιμων αξεσουάρ, τα οποία τοποθετούνται άμεσα, χωρίς καμία μετατροπή στη μοτοσυκλέτα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ
που μπορείτε να επιλέξετε για να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Slip-on τελικό εξάτμισης 
από τιτάνιο
90798-30120-00

Κιτ φυσιγγίων Öhlins NIX 30
FGK-23900-00-00

Μπροστινό πιρούνι FGRT 200
FGR-T2100-00-00

Αμορτισέρ τιμονιού για R1/MT10
SD0-47000-00-00

Κιτ ρύθμισης πεντάλ billet
2CR-FRSET-20-00

Αγωνιστικά καλύμματα
2CR-FRCVK-20-00

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
2CR-FLPH0-10-00

Προστατευτικό αλυσίδας
2CR-FCHNC-00-00

Προστατευτικό 
στροφαλοθαλάμου R/H billet
2CR-FRCCP-10-00

Άγκιστρα σταντ πίσω τροχού
2CR-F71A0-00-00

Πίσω αγωνιστικό σταντ
2CR-FRRST-10-00

Σταντ μπροστινού τροχού
2CR-FFRST-00-00

Προστατευτικό 
στροφαλοθαλάμου L/H billet
2CR-FCRCP-00-00

Πλήρες κάλυμμα ψυγείου
B67-FRADC-10-00

Πλαϊνά προστατευτικά
B3L-F11D0-V0-00

Προστατευτικό πίσω γραναζιού
BN6-FSFIN-00-00

Πλευρικά προστατευτικά 
ρεζερβουάρ
2CR-FGRIP-00-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ από 
ανθρακονήματα
2CR-FTPAD-10-00

Προστατευτικό μανέτας
μπροστινού φρένου billet
BN6-FFBRP-00-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
BN6-FCLLV-00-01

Μανέτα φρένου
2CR-FFBRL-20-01

Μαρσπιέ αναβάτη billet
2CR-FRPEG-00-00

Προστατευτικό κιτ εμπρός άξονα
2CR-FFAXP-00-00

Τσάντα ρεζερβουάρ Sport
YME-FTBAG-SP-00

R1 Αξεσουάρ



 



 



 

Μόνο
R World.



 

Βασισμένη σε μία από τις πιο επιτυχημένες μοτοσυκλέτες στην ιστορία
του WorldSSP, η R6 RACE είναι η απόλυτη αγωνιστική μοτοσυκλέτα, η οποία
απευθύνεται σε ερασιτέχνες λάτρεις της ταχύτητας και επαγγελματίες
αγωνιζόμενους της κατηγορίας supersport.

Μετά από τη νικηφόρα σεζόν του 2020 με την R6, ο Andrea Locatelli προστέθηκε
στη λίστα των πρωταθλητών του WorldSSP με αυτή τη θρυλική μοτοσυκλέτα,
που παραμένει η κορυφαία επιλογή στον κόσμο των αγώνων supersport,
αλλά και μεταξύ των ένθερμων οπαδών της δυναμικής οδήγησης
και των επαγγελματιών αγωνιζόμενων.

H R6, ειδικά σχεδιασμένη για αγωνιστική χρήση. Η R6 RACE συνδυάζει εκπληκτική 
και άμεσα διαθέσιμη ισχύ και χειρισμό ακριβείας με απίστευτη συμπεριφορά
στις στροφές. Προσφέρει μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία!

Η μοτοσυκλέτα είναι εφοδιασμένη με έναν ελαφρύ υδρόψυκτο τετρακύλινδρο
κινητήρα 599 κ.εκ με 2ΕΕΚ και με πλαίσιο αλουμινίου Deltabox, υποπλαίσιο 
μαγνησίου, υψηλών προδιαγραφών πιρούνι και μονό πίσω αμορτισέρ KYB,
τα οποία μεγιστοποιούν την απόδοση στην ευθεία, αλλά και τις στροφές. 

Ριζοσπαστική σχεδίαση σειράς R
Η R6 RACE αναπτύχθηκε με βάση την πλέον
σύγχρονη σχεδίαση της σειράς R και διαθέτει
επιθετική μπροστινή όψη, που ενισχύει τη
ριζοσπαστική εμφάνιση σειράς R. Με κομψή
εξωτερική σχεδίαση και ρέουσες οριζόντιες
γραμμές, αυτή η απόλυτη supersport 600 κ.εκ. της
Yamaha διαθέτει καθαρόαιμο αγωνιστικό DNA.

Πιρούνι τύπου R1
Από τότε που παρουσιάστηκε η πρώτη R6, αυτή 
η extreme supersport μοτοσυκλέτα εξακολουθεί 
να θέτει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ευκολία 
χειρισμού, την ευελιξία και τον έλεγχο. Για να 
διασφαλιστεί ότι αυτή η νικηφόρα μοτοσυκλέτα 
600 κ.εκ. θα συνεχίσει να κυριαρχεί, η R6 RACE 
εφοδιάστηκε με πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι
43 χιλ. τύπου R1 με ειδικές ρυθμίσεις R1, το οποίο 
προσφέρει εξαιρετικό χειρισμό.

Εμπρός φρένα προδιαγραφών R1
Το υψηλών προδιαγραφών πιρούνι 43 χιλ. της R6 
RACE συνδυάζεται με διπλά δισκόφρενα 320 χιλ. 
με ακτινικές δαγκάνες 4 αντικριστών εμβόλων. 
Ίδιων προδιαγραφών με το σύστημα της R1, 
αυτό το προηγμένο σύστημα πέδησης παρέχει 
εκπληκτική ισχύ στο φρενάρισμα.

4-βάλβιδος κινητήρας 599 κ.εκ. 
με 2ΕΕΚ και 4 κυλίνδρους σε σειρά
Ο υδρόψυκτος κινητήρας 599 κ.εκ. με 2ΕΕΚ, 4 
κυλίνδρους σε σειρά και βαλβίδες από τιτάνιο, παρέχει 
τέλεια ισορροπία μεταξύ ισχύος και επιδόσεων. Η σχέση 
συμπίεσης 13,1:1 και το ελαφρύ σφυρήλατο έμβολο 
επιτρέπουν την ομαλή απόδοση της ισχύος στις υψηλές 
στροφές, βελτιστοποιώντας τη συνολική εμπειρία 
οδήγησης, ενώ το βάρος μειώθηκε κι άλλο χάρη στο 
καλαίσθητο κάλυμμα κινητήρα από μαγνήσιο.

* Η R6 RACE θα είναι διαθέσιμη μόνο με αγωνιστικές προδιαγραφές, για χρήση σε κλειστές πίστες, ιδιωτικές περιοχές και ειδικές διοργανώσεις όπου επιτρέπεται η συμμετοχή σε οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας. Να φοράτε πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευ-
τικό ρουχισμό.  Η Yamaha συνιστά να οδηγείτε προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς, την τοπική νομοθεσία και το περιβάλλον. Στις εικόνες ενδέχεται να εμφανίζεται επαγγελματίας αναβάτης σε ελεγχόμενες συνθήκες οδήγησης ή σε κλειστή πίστα. Το μοντέλο που 
εμφανίζεται ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha ή/και αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών, τα οποία μπορεί να είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για χρήση σε πίστα αγώνων ταχύτητας.

 Όλες οι πληροφορίες παρέχονται ως γενικές οδηγίες και δεν είναι δεσμευτικές για τη Yamaha. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha, των Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha και των αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών μπορεί να αλ-
λάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών σχεδιάζονται και παράγονται αποκλειστικά από τρίτους. Η Yamaha δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των εμφανιζόμενων προϊόντων και αξεσουάρ στις τοπικές 
αγορές. Η σειρά προϊόντων και αξεσουάρ μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες χώρες. Η Yamaha έχει το δικαίωμα να διακόψει την κυκλοφορία προϊόντων και αξεσουάρ χωρίς προειδοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαθεσιμότη-
τα, οι προδιαγραφές και οι τιμές των προϊόντων και αξεσουάρ της Yamaha μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη νομοθεσία, τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε αγοράς. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν εγείρουν καμία απαί-
τηση. Όλα τα προϊόντα και τα τεχνικά δεδομένα παρέχονται «ως έχουν», χωρίς ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha.
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Εξοπλισμός R6 GYTR

Ο εξοπλισμός R6 GYTR ανεβάζει την εμπειρία 
οδήγησης της R6 RACE στο επόμενο επίπεδο, 
καθιστώντας την έτοιμη για οποιαδήποτε 
αναμέτρηση, με μια σειρά από χαρακτηριστικά 
αναβάθμισης επιδόσεων σε αποκλειστική, 
πλήρως αγωνιστική εμφάνιση. Το κιτ 
περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό πακέτο GYTR
με ελαφριά καλωδίωση και προγραμματιζόμενη 
μονάδα ECU για τη ρύθμιση της μοτοσυκλέτας 
σε βέλτιστα επίπεδα απόδοσης του κινητήρα.

Οι πλάκες σφράγισης του AIS (σύστημα 
εισαγωγής αέρα) επιτρέπουν στην R6 RACE
να χρησιμοποιήσει απευθείας τον καθαρό αέρα 
που παρέχεται από τη μεγάλων διαστάσεων 
εισαγωγή, αυξάνοντας με αυτό το τρόπο 
την απόδοση ισχύος. Και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση όλης της 
δύναμης της, η αγωνιστική εξάτμιση από τιτάνιο 
της Akrapovic έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη 
μεγιστοποίηση της ισχύος του κινητήρα, αλλά 
και τη σημαντική μείωση του συνολικού βάρους.
Το αγωνιστικό φέρινγκ WSS μειώνει την 
αεροδυναμική αντίσταση και βελτιώνει τις 
ταχύτητες σε ευθεία, καθώς και το χειρισμό. 
Επίσης, περιλαμβάνονται επιπλέον εξαρτήματα 
που απαιτεί η FIM, όπως προστατευτικό μανέτας 
μπροστινού φρένου και προστατευτικό του 
πίσω γραναζιού, ενώ τα άγκιστρα του διπλού 
σταντ πίσω τροχού διευκολύνουν την αφαίρεση 
του πίσω τροχού.

Εκτός από τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται 
στο κιτ R6 GYTR, διατίθενται διάφορα 
εξαρτήματα GYTR και Öhlins για τους λάτρεις 
των αγώνων που επιθυμούν να εξατομικεύσουν 
ακόμα περισσότερο την R6 RACE.

Για να ανακαλύψετε το πλήρες περιεχόμενο του κιτ R6 GYTR, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.yamaha-motor.eu/r6-gytr-kit



 



 

Η μοτοσυκλέτα που απεικονίζεται είναι εφοδιασμένη με Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha και διαθέτει ειδικά γραφικά, διαφορετικά από της στάνταρ R6 RACE.



 

Παραπάνω είναι μια συλλογή των διαθέσιμων αξεσουάρ, τα οποία τοποθετούνται άμεσα, χωρίς καμία μετατροπή στη μοτοσυκλέτα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ
και για συμβουλές σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ που μπορείτε να επιλέξετε για να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Slip-on τελικό εξάτμισης
από τιτάνιο
90798-30211-00

Bolt-on τελικό εξάτμισης
τύπου MotoGP
90798-30210-00

Πίσω αμορτισέρ TTX GP Öhlins
για την YZF-R6
YA4-69000-00-00

Κιτ φυσιγγίου NIX 30
για R6/R1/MT10
FGK-23500-00-00

Κιτ φυσιγγίου
FKR102 υπό πίεση
FKR-10200-00-00

Αμορτισέρ τιμονιού
SD0-55000-00-00

Κιτ ρύθμισης πεντάλ billet
BN6-FRSET-00-00

Αγωνιστικά καλύμματα
BN6-FRCVK-00-00

Προστατευτικό 
στροφαλοθαλάμου R/H billet
BN6-FRCCP-10-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
BN6-FTPAD-00-00

Κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη
BN6-247F0-00-00

Μανέτα μπροστινού φρένου billet
BN6-FFBRL-00-00

Προστατευτικό 
στροφαλοθαλάμου L/H billet
BN6-FCRCP-00-00

Προστατευτικά πλαισίου
BN6-F11D0-V0-00

Ανεμοθώρακας Sprint
BN6-261C0-00-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
BN6-FCLLV-00-01

Προστατευτικό κιτ πίσω άξονα
BN6-FRAXP-00-00

Προστατευτικό πίσω γραναζιού
BN6-FSFIN-00-00

Μανιτάρια
ψαλιδιού μοτοσυκλέτας
YMD-20025-60-00

Άγκιστρα σταντ
πίσω τροχού billet
2CR-F71A0-00-00

Σταντ μπροστινού τροχού
2CR-FFRST-00-00

Αγωνιστικό σταντ πίσω τροχού
2CR-FRRST-10-00

Απομακρυσμένος
ρυθμιστής μανέτας
2CR-FRMCT-10-00

Προστατευτικό κιτ εμπρός άξονα
2CR-FFAXP-00-00

R6 RACE Αξεσουάρ



 

Επαναπροσδιορίζει
την πραγματικότητα



 

Όπως κάθε κορυφαία μοτοσυκλέτα της σειράς R, η R125 προέρχεται απευθείας
από τις εργοστασιακές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες YZR-M1 που πρωταγωνιστούν 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP. Το ίδιο αγωνιστικό DNA που χαρίζει στους 
αναβάτες της Yamaha το πλεονέκτημα στην πίστα, είναι αυτό που προσφέρει
στην R125 την εκπληκτική απόδοσή της στο δρόμο.

Αυτή η απόλυτη 125 Supersport μοτοσυκλέτα διαθέτει 4-βάλβιδο κινητήρα
125 κ.εκ., προδιαγραφών EU5, με το ειδικό σύστημα μεταβλητού χρονισμού 
βαλβίδων της Yamaha που παρέχει ισχυρή ροπή στις χαμηλές στροφές και 
συναρπαστική ισχύ στις υψηλές στροφές, για γρήγορη επιτάχυνση, άμεση 
απόκριση, υψηλή μέγιστη ταχύτητα και τέλεια απόδοση του καυσίμου.

Για ακρίβεια στον χειρισμό και εξαιρετική πρόσφυση, το μικρών διαστάσεων 
πλαίσιο Deltabox περιλαμβάνει ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ. και ελαφρύ ψαλίδι
αλουμινίου, με πολύ φαρδύ πίσω ελαστικό 140 χιλ. Η ανάρτηση νέας τεχνολογίας 
και τα φρένα μεγάλης διαμέτρου προσφέρουν ιδανικό έλεγχο, Το αεροδυναμικό 
πλαίσιο που προέρχεται από την R1 και οι διπλοί προβολείς LED ενισχύουν την 
επιθετική εμφάνιση της μοτοσυκλέτας και την καθιστούν, την απόλυτη ελαφριά 
supersport. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Γίνε μέλος του R-World.

Κινητήρας υψηλής τεχνολογίας 125 κ.εκ. 
προδιαγραφών EU5 με σύστημα VVA
Ο κινητήρας της R125 είναι συμβατός με τις 
προδιαγραφές EU5 και διαθέτει το καινοτόμο 
σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων,
το οποίο βελτιστοποιεί τη θέση των βαλβίδων, 
παρέχοντας υψηλή ροπή στις χαμηλές στροφές, 
μεγάλη ισχύ στις υψηλές στροφές και εξαιρετική 
απόδοση καυσίμου. Η μεγάλης διαμέτρου 
πεταλούδα γκαζιού προσφέρει ομαλή αίσθηση
και απόλυτο έλεγχο στο άνοιγμα του γκαζιού, ενώ 
η εξάτμιση παράγει έναν σπορ, συναρπαστικό ήχο.

Ελαφρύ ψαλίδι από αλουμίνιο
Τα μοντέλα της σειράς R της Yamaha έχουν 
σχεδιαστεί για να σας προσφέρουν τον απόλυτο 
συνδυασμό στυλ, επιδόσεων και τεχνολογίας. Και 
για να υπογραμμίσει τη θέση της ως κορυφαίας 
μοτοσυκλέτας Supersport 125 κ.εκ., η YZF-R125 
είναι εξοπλισμένη με ένα ελαφρύ ψαλίδι 
αλουμινίου. Κατασκευασμένο με την προηγμένη 
τεχνολογία χύτευσης της Yamaha, αυτό το 
χαμηλού βάρους και βελτιστοποιημένης ακαμψίας 
ψαλίδι παρέχει σπορ χειρισμό ακριβείας.

Πλαίσιο Deltabox
Παρέχοντας ομαλό και ελαφρύ χειρισμό αλλά και 
εξαιρετική άνεση στις υψηλές ταχύτητες, η R125 
είναι μια από τις μοτοσυκλέτες με τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά χειρισμού στην κατηγορία της. Το 
πλαίσιο Deltabox χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένη 
γεωμετρία εμπρός και πίσω, ενώ διαθέτει ψαλίδι 
αλουμινίου και ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ., 
προσφέροντας τις απόλυτες προδιαγραφές 
πλαισίου για την κατηγορία Supersport 125 κ.εκ.

Άριστη απόδοση καύσης
Για υψηλά επίπεδα απόδοσης της εισαγωγής,
ο κινητήρας της R125 είναι εξοπλισμένος
με μεγάλες βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής,
καθώς και με μικρό θάλαμο καύσης.
Ο συνδυασμός του υψηλής τεχνολογίας
συστήματος VVA, με τη μεγάλη πεταλούδα
γκαζιού και τη σπορ εξάτμιση, προσφέρει
εντυπωσιακή επιτάχυνση.
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R125 Sport Pack

Παραπάνω είναι μια συλλογή των διαθέσιμων αξεσουάρ, τα οποία τοποθετούνται άμεσα, χωρίς καμία μετατροπή στη μοτοσυκλέτα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ
που μπορείτε να επιλέξετε για να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Sport Pack R125

Η R125 είναι το εργαλείο σας στην πίστα και στο δρόμο
και αντανακλά το στυλ σας. Το sport πακέτο για R125 
συμπληρώνει τον ήδη επιθετικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας 
σας και προσθέτει επιπλέον δυναμικά χαρακτηριστικά.
Το sport pack περιλαμβάνει φιμέ ανεμοθώρακα Endurance, 
πλαϊνά προστατευτικά, βάση πινακίδας κυκλοφορίας, sport 
προστατευτικό ρεζερβουάρ, φλας LED μπροστά και πίσω 
και special αυτοκόλλητα τροχών, προσφέροντας στην R125 
σας ακόμα πιο επιθετική εμφάνιση μαζί με βελτιωμένη 
λειτουργικότητα.

Endurance ανεμοθώρακας
BK6-F83J0-00-00

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
B5G-F16E0-10-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
BK6-FTNKP-00-00

Πλαϊνά προστατευτικά
BK6-F11D0-00-00

Θερμαινόμενα γκριπ
YME-F2960-10-00

Μαρσπιέ αναβάτη billet
BK6-FRPEG-00-00

Κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη
BK6-F47F0-00-00

Φλας LED
YME-H0789-20-10

Μπροστινά φλας LED Plus
YME-FLB2F-10-00

Αυτοκόλλητα τροχού
YME-FLRIM-00-00

Αυτοκόλλητα τροχού
YME-RMSTK-00-01

Πατάκι για πιτ Yamaha Racing
YME-ENVIR-HQ-01

R125 Αξεσουάρ



 



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

R1M R1 R6 RACE
Προδιαγραφές

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ, EURO5, 4-κύλινδρος,

4-χρονος, 4-βάλβιδος
Υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ, EURO5, 4-κύλινδρος,

4-χρονος, 4-βάλβιδος
Υγρόψυκτος, 2ΕΕΚ, EURO4, 4-κύλινδρος,
4-χρονος, 4-βάλβιδος με πρόσθια κλίση

Κυβισμός 998 κ.εκ. 998 κ.εκ. 599 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 79,0 χιλ. x 50,9 χιλ. 79,0 χιλ. x 50,9 χιλ. 67.0 χιλ. x 42.5 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 13.0 : 1 13.0:1 13.1 : 1

Μέγιστη ισχύς 147,1 kW (200.0PS) / 13.500 σ.α.λ. 147,1kW (200.0PS) / 13.500 σ.α.λ. 87.1kW (118.4PS) / 14,500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 113,3 Nm (11,6 kg-m) / 11.500 σ.α.λ. 113,3Nm (11,6kg-m) / 11.500 σ.α.λ. 61.7Nm (6.3kg-m) / 10,500 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 7.2 λτ./100 χλμ. 7.2 λτ./100 χλμ. 6.6 λτ./100 χλμ.

Ρύποι CO2 168 γρ./χλμ. 168 γρ./χλμ. 154 γρ./χλμ.

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 24º 24° 24º

Ίχνος 102 χιλ. 102 χιλ. 97 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι 43 χιλ.

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

Διαδρομή εμπρός 120 χιλ. 120 χιλ. 120 χιλ.

Διαδρομή πίσω 120 χιλ. 120 χιλ. 120 χιλ.

Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο 320 χιλ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 220 χιλ.

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

Πίσω ελαστικό 200/55 ZR17M/C (78W) (Tubeless) 190/55ZR17M/C (75W) (Tubeless) 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless)

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 2,055 χιλ. 2.055 χιλ. 2,040 χιλ.

Συνολικό πλάτος 690 χιλ. 690 χιλ. 695 χιλ.

Συνολικό ύψος 1,165 χιλ. 1.165 χιλ. 1,150 χιλ.

Ύψος σέλας 860 χιλ. 855 χιλ. 850 χιλ.

Μεταξόνιο 1,405 χιλ. 1.405 χιλ. 1,375 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 130 χιλ. 130 χιλ. 130 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 202 κιλά 201 κιλά 190 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ 17 λίτρα 17 λίτρα 17 λίτρα

Χωρητικότητα Λαδιού 4,9 λίτρα 4,9 λίτρα 3.4 λίτρα



R125
Προδιαγραφές

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, EURO5,

4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 124.7 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 52.0 χιλ. x 58.6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.2 : 1

Μέγιστη ισχύς 11.0kW (15.0PS) / 9,000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 11.5Nm (1.16kg-m) / 8,000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο

Σύστημα ανάφλεξης TCI (ψηφιακή)

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου 2.13 λτ./100 χλμ.

Ρύποι CO2 49 γρ./χλμ.

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκελετός Deltabox χάλυβα

Γωνία Κάστερ 25º

Ίχνος 89 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 114 χιλ.

Εμπρός φρένο Υδραυλικό δισκόφρενο 292 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 220 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 100/80-17 M/C

Πίσω ελαστικό 140/70-17 M/C

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 1,955 χιλ.

Συνολικό πλάτος 680 χιλ.

Συνολικό ύψος 1,065 χιλ.

Ύψος σέλας 825 χιλ.

Μεταξόνιο 1,355 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 155 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 144 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ 11.5 λίτρα

Χωρητικότητα Λαδιού 1.15 λίτρα



 

Νέα ολόσωμη δερμάτινη
φόρμα IXON Yamaha

Η Yamaha συνεργάστηκε στενά με την
IXON για να αναπτύξει αυτή τη δερμάτινη
ολόσωμη φόρμα υψηλής ποιότητας, η οποία
σχεδιάστηκε ειδικά για τους αναβάτες της
σειράς R. Κατασκευασμένη από δέρμα
μοσχαριού υψηλής ποιότητας για ιδανική
προστασία από την τριβή, αυτή η μπλε και
γκρι φόρμα διαθέτει δυναμικό σχήμα που
παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο
άνεσης. Τα εύκαμπτα δερμάτινα τμήματα στα
γόνατα, στο στήθος και στη μέση προσφέρουν
απόλυτη κινητικότητα, ενώ οι ανατομικές
μανσέτες με φερμουάρ και ο ιμάντας
σύσφιξης προσφέρουν στενή εφαρμογή.

Τα σταθερά προστατευτικά αγκώνων και
τα αφαιρούμενα προστατευτικά γονάτων
εξασφαλίζουν απόλυτη προστασία στα σημεία
επαφής με την πίστα και η αεροδυναμική
καμπούρα μειώνει την αεροδυναμική
αντίσταση και τις ριπές αέρα στο κράνος.
Για πρόσθετη αντοχή, αυτή η υψηλής
τεχνολογίας φόρμα ενισχύθηκε με ίνες
αραμιδίου. Επίσης, η αφαιρούμενη επένδυση
από 100% πολυεστέρα διευκολύνει τη
διατήρηση αυτής της νέας φόρμας IXON
σε άριστη κατάσταση.

Η Yamaha προσφέρει τα νέα γάντια Race
Carbotrack R1 Edition τα οποία ταιριάζουν
με τη νέα φόρμα. Συνδυάζοντας κορυφαίας
ποιότητας δέρμα μοσχαριού και υψηλής
αντοχής ενισχύσεις από Keramide, παρέχουν
υψηλά επίπεδα προστασίας, καθώς και
πολύ καλή αίσθηση.

Συλλογή Paddock Blue

Είτε είστε αναβάτης της σειράς R είτε αφοσιωμένος 
φίλος των αγωνιστικών μοτοσυκλετών Yamaha, 
πρέπει να δείτε τη νέα συλλογή Paddock Blue. 
Κατασκευασμένη με τα πλέον σύγχρονα σπορ 
υφάσματα υψηλής τεχνολογίας, αυτή η κορυφαίας 
ποιότητας σειρά σπορ προϊόντων ένδυσης 
και εξοπλισμού οδήγησης έχει σχεδιαστεί για 
να προσφέρει εμφάνιση και αίσθηση σε κάθε 
περίσταση. Εδώ θα βρείτε μια συλλογή από T-shirts, 
φούτερ με κουκούλα, μπλούζες πόλο και πουλόβερ 
Paddock με ξεχωριστό στυλ που ενσωματώνουν 
το χαρακτηριστικό μπλε και μαύρο χρωματικό 
συνδυασμό της σειράς R. Θα βρείτε επίσης προϊόντα 
των αγωνιστικών μας ομάδων. 

Η συλλογή Paddock Blue συμπληρώνεται με μια 
επιλογή από συστήματα μεταφοράς αποσκευών, 
όπως ελαφριά σακίδια, θήκες για κράνος και κομψά 
τσαντάκια μέσης, προσφέροντας όλα όσα χρειάζεται 
ένας αφοσιωμένος οπαδός του Yamaha R-World.

Για να δείτε ολόκληρη τη συλλογή,
επισκεφτείτε τον ιστότοπο
www.yamaha-motor.eu/apparel/paddock-blue



 

Ανδρικό μπουφάν Paddock Blue
B20-FJ101-E1-0L

Ανδρικό softshell Paddock Blue
B20-FJ102-E1-0L

Ανδρικό φούτερ
με κουκούλα Paddock Blue
B20-FT116-E1-0L

Ανδρικό γιλέκο Paddock Blue
B20-FJ105-E1-0L

Ανδρικό ελαστικό
παντελόνι Paddock Blue
B20-FP100-B0-0L

Ανδρικό μακρυμάνικο
μπλουζάκι Paddock Blue
B20-FT112-E1-0L

Γυναικείο softshell Paddock Blue
B20-FJ202-E1-0M

Γυναικείο πικέ
μπλουζάκι πόλο Paddock Blue
B20-FT209-E1-0M

Γυναικείο μπλουζάκι Paddock Blue
B20-FT202-E1-0M

Παιδικό υβριδικό
μπουφάν Paddock Blue
B20-FJ405-E1-12

Παιδικό φούτερ
με κουκούλα Paddock Blue
B20-FT408-E1-12

Παιδική πιτζάμα Paddock Blue
B20-FZ400-E1-12

Paddock Blue



 



Yamaha bLU cRU
Υποστηρίζουμε
τη νέα γενιά
οδηγών αγώνων

Με την πλούσια αγωνιστική ιστορία που
έχει τις ρίζες της στην ίδρυση της εταιρείας,
οι αγώνες βρίσκονται στην καρδιά όλων όσων 
κάνει η Yamaha. Το εργοστάσιο πάντα επιδιώκει 
την καλλιέργεια και την προαγωγή της επόμενης 
γενιάς αγωνιζόμενων μέσω του προγράμματος 
Yamaha bLU cRU.

Για να φτάσει κανείς στην κορυφή χρειάζεται 
τεράστια προσπάθεια, επιδεξιότητα, θάρρος, 
χρόνο και αφοσίωση και μόνο οι κορυφαίοι 
αναβάτες μπορούν να βρεθούν εκεί. Το να 
γίνει ο επόμενος Valentino Rossi είναι το 
όνειρο κάθε νεαρού αναβάτη, αλλά χρειάζεται 
πολλά περισσότερα από το να είναι απλά ο 
ταχύτερος αναβάτης στην πίστα. Πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένος αναβάτης σε κάθε πτυχή του 
αθλήματος, για να κάνει μια επιτυχημένη καριέρα.

Γι ‘ αυτό το λόγο η Yamaha δημιούργησε το 
πρόγραμμα bLU cRU. Με την καθοδήγηση 
έμπειρου προσωπικού που έχει περάσει τη 
ζωή του στους αγώνες, το Yamaha bLU cRU 
εντοπίζει και βοηθά τους αυριανούς αστέρες, 
δημιουργώντας ένα επαγγελματικό περιβάλλον 
το οποίο τους ενθαρρύνει, τους καλλιεργεί και 
τους αναπτύσσει, προσφέροντας καθοδήγηση σε 
μια καίρια φάση της καριέρας τους. Αν πιστεύεις 
ότι έχεις αυτό που χρειάζεται, επισκέψου τη 
διεύθυνση www.yamaha-racing.com και δες πώς 
το πρόγραμμα Yamaha bLU cRU μπορεί να σε 
οδηγήσει γρήγορα στο βάθρο των νικητών!



 

Επίσημες σχολές οδήγησης
της Yamaha
Επίσημες σχολές οδήγησης της Yamaha Ακόμα 
και οι πιο έμπειροι αναβάτες, πάντα μπορούν 
να μάθουν κάτι καινούργιο. Έτσι, είτε οδηγείς 
μοτοσυκλέτα Yamaha supersport εδώ και 
χρόνια είτε μόλις έγινες μέλος του R-World, 
σίγουρα αξίζει να κλείσεις θέση σε μια από τις 
επίσημες σχολές οδήγησης της Yamaha.

Κάθε Yamaha της σειράς R έχει 
κατασκευαστεί με τη χρήση προηγμένης 
τεχνολογίας κινητήρα και πλαισίου, που 
αντλούν έμπνευση από τις εργοστασιακές 
αγωνιστικές μοτοσυκλέτες YZR-M1. Δεν 
υπάρχει λοιπόν, καλύτερο μέρος για να 
εξερευνήσεις τις δυνατότητές σου από ότι 
στην πίστα, χρησιμοποιώντας τη δική σου 
μοτοσυκλέτα της σειράς R ή να νοικιάσεις 
μια μοτοσυκλέτα όπου είναι δυνατό. Οι 
επίσημες σχολές οδήγησης της Yamaha 
έχουν επιλεχθεί προσεκτικά από τη Yamaha, 
ανάμεσα σε πολλές επαγγελματικές σχολές 
οδήγησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καθεμία 
από αυτές λειτουργεί υπό τη διεύθυνση 
έμπειρων εκπαιδευτών αγώνων σε μερικές 
από τις πιο εμβληματικές πίστες της ηπείρου, 
προσφέροντας σου μια σπουδαία εμπειρία.

Ανεξάρτητα από τις ικανότητές και το επίπεδο 
οδήγησής σου, θα μπορείς να μάθεις και να 
αναπτύξεις νέες δεξιότητες και τεχνικές με την 
ομάδα των εκπαιδευτών και μέχρι το τέλος του 
κύκλου εκπαίδευσης, θα είσαι αναμφισβήτητα 
καλύτερος αναβάτης από ότι όταν ήρθες.

Ανακάλυψε περισσότερα στο:
www.yamaha-motor.eu/riding-schools/





 

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. 


