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MOVE
Η εποχή της νέας ατομικής κινητικότητας είναι εδώ

Τα μοντέλα Urban Mobility της Yamaha προσφέρουν έναν 
προσιτό και αξιόπιστο τρόπο μετακίνησης μέσα και γύρω 
από την πόλη. Κάθε μοντέλο είναι εξοπλισμένο με πλήρως 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων που επιτρέπει την εύκολη 
οδήγηση με ένα απλό άνοιγμα του γκαζιού. Επίσης, τα νέα 
NMAX και D’elight δίνουν σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες τη 
δυνατότητα οδήγησης με δίπλωμα κατηγορίας Β*, γεγονός 
που προσφέρει στους οδηγούς αυτοκινήτου μια εύκολη 
και γρήγορη λύση μετάβασης σε ένα δίτροχο μοντέλο.

Η οικογένεια Tricity, με αυξημένα επίπεδα πρόσφυσης 
και πέδησης στους δύο εμπρός τροχούς, αποτελεί ιδανική 

επιλογή για όσους προτιμούν την πρόσθετη αίσθηση 
σταθερότητας και αυτοπεποίθησης που προσφέρουν οι 
τρεις τροχοί. Τα μοντέλα Tricity 300 και Tricity 125 δίνουν 
επίσης τη δυνατότητα οδήγησης με δίπλωμα κατηγορίας 
Β*, παρέχοντας σε όλους τους οδηγούς της πόλης την 
ευκαιρία να κάνουν κάθε διαδρομή τους ευκολότερη,
πιο οικονομική και πιο απολαυστική.

Κάθε μοντέλο Urban Mobility της Yamaha αποτελεί 
μια γνήσια εναλλακτική λύση για όσους επιθυμούν να 
αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους με στόχο μια καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

Με τη νέα sport εξωτερική του σχεδίαση, το νέο NMAX 
φέρνει κορυφαία ποιότητα και εξαιρετική απόδοση στην 
κατηγορία scooter μικρού κυβισμού, ενώ το σύγχρονο, 
κομψό στυλ του νέου D’elight απευθύνεται ιδιαίτερα 
σε γυναίκες οδηγούς που αναζητούν έναν εύκολο και 
στυλάτο τρόπο μετακίνησης. Τέλος, το Tricity 300 είναι 
εφοδιασμένο με κινητήρα που συμμορφώνεται πλήρως 
με τις προδιαγραφές EU5 και επιτρέπει την οδήγηση
με δίπλωμα κατηγορίας Β*.

* Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί ανά χώρα 

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας



 

Η καλύτερη λύση
για τη μετακίνηση

στην πόλη



Το Tricity 300 είναι έτοιμο να αλλάξει την 
καθημερινότητά σας. Ο τρίτροχος σχεδιασμός 
του χαρίζει μια νέα αίσθηση σταθερότητας και 
σιγουριάς. Το γεγονός ότι είναι το πιο ελαφρύ
και κομψό μοντέλο στην κατηγορία του το κάνει 
το πιο έξυπνο μέσο μετακίνησης στην πόλη.
Και τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να το 
οδηγήσετε εάν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου!*

Όλος ο σχεδιασμός αυτού του μοναδικού 
μοντέλου Urban Mobility έχει σκοπό να κάνει
τις καθημερινές μετακινήσεις σας απλές, εύκολες 
και διασκεδαστικές. Οι διπλοί μπροστινοί τροχοί 
με κλίση χαρίζουν καλύτερο κράτημα για ομαλό 
στρίψιμο, ενώ το ελαφρύ τιμόνι και το μικρό 
πλάτος διευκολύνουν την οδήγηση σε δρόμους
με συμφόρηση.

Κάθε φορά που σταματάτε, το σύστημα στήριξης 
Standing Assist είναι μια ευπρόσδεκτη ευκολία, 
ενώ όταν ανάψει πράσινο, ο ανταποκριτικός 
κινητήρας Blue Core 300 κ.εκ. προδιαγραφών 
EURO5 σάς οδηγεί στον προορισμό σας σε χρόνο 
ρεκόρ. Με καλαίσθητη εξωτερική σχεδίαση και 
απαράμιλλες προδιαγραφές, το Tricity 300 είναι
η καλύτερη λύση για τη μετακίνηση στην πόλη.  

* Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί ανά χώρα 

βάσει της κατά τόπους ισχύουσας νομοθεσίας.
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Τρίτροχο μοντέλο Urban Mobility 
με γονίδια Tricity
Με το Tricity 300 η Yamaha ανοίγει τον κόσμο 
του Urban Mobility σε ένα ευρύτερο κοινό. 
Με δυναμικό στυλ και ευέλικτη απόδοση, σε 
συνδυασμό με κορυφαίες στην κατηγορία 
του προδιαγραφές και φιλική προς το χρήστη 
τεχνολογία, αυτό το νέο τρίτροχο σκούτερ δίνει 
σε πολύ περισσότερους οδηγούς τη δυνατότητα 
να μετακινηθούν ελεύθερα στην πόλη, καθώς 
μπορεί να το οδηγήσει οποιοσδήποτε διαθέτει 
απλό δίπλωμα αυτοκινήτου*.

* Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί 
ανά χώρα βάσει της κατά τόπους 
ισχύουσας νομοθεσίας.

Ελαφρύτερο στην κατηγορία του 
/ Εξαιρετική αυτονομία
Το Tricity 300 σχεδιάστηκε για να προσφέρει
το χαμηλό βάρος και την ευελιξία ενός σκούτερ 
σε συνδυασμό με την επιπλέον αίσθηση σιγουριάς 
και σταθερότητας που χαρίζουν οι τρεις τροχοί. 
Εκτός από το είναι το πιο ελαφρύ σκούτερ στην 
κατηγορία του, είναι και ένα από τα μοντέλα
με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Διαθέτοντας 
ρεζερβουάρ 13 λίτρων, αεροδυναμικό σχήμα
και ανεμοθώρακα, είναι η πιο έξυπνη επιλογή
για μεγάλα ταξίδια.

Standing Assist system
Η μετακίνηση στην πόλη περιλαμβάνει συνήθως 
πολύ σταμάτημα και ξεκίνημα. Για το λόγο αυτό, η 
Yamaha ανέπτυξε το σύστημα στήριξης Standing 
Assist για μεγαλύτερη ευκολία όταν σταματάτε σε 
φανάρια ή διασταυρώσεις. 

Οικονομικός και υψηλής απόδοσης 
κινητήρας Blue Core 300 κ.εκ. που 
συμμορφώνεται με το πρότυπο EURO5
Το Tricity 300 παίρνει κίνηση από τον υψηλής 
απόδοσης οικονομικό κινητήρα Blue Core EURO5 
300 κ.εκ., θέτοντας νέα πρότυπα στον κόσμο του 
Urban Mobility. Ο υδρόψυκτος μονοκύλινδρος 
τετράχρονος κινητήρας παράγει άφθονη ισχύ για 
μεγαλύτερες αποστάσεις στην εθνική οδό, ενώ με 
την υψηλή και ομαλή ροπή στις χαμηλές στροφές 
και το βελτιστοποιημένο αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων, απλώς βάζετε μπροστά και φεύγετε!

Μεγάλος χώρος αποθήκευσης
Παρά τον σπορ χαρακτήρα, την κομψή εξωτερική 
σχεδίαση και τις μοναδικές προδιαγραφές του, 
το δυναμικό Tricity 300 παραμένει ένα εξαιρετικά 
πρακτικό και φιλικό σκούτερ. Προσφέρει 
χώρο αποθήκευσης για δύο κράνη full-face ή 
χαρτοφύλακα Α4 και μπορείτε να χειρίζεστε την 
ανάφλεξη και τις κλειδαριές με το βολικό Smart 
Key. Για την εύκολη φόρτιση των συσκευών σας, 
το  Tricity 300 διαθέτει μια πρίζα DC.

Δυνατότητα πρόσβασης 
σε δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας B
Ο πρώτος κινητήρας μεγάλου κυβισμού της 
Yamaha που διατίθεται για κατόχους διπλώματος 
κατηγορίας Β*

* Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί 
ανά χώρα βάσει της κατά τόπους 
ισχύουσας νομοθεσίας.

Δισκόφρενα μεγάλης διαμέτρου
Ο τρίτροχος σχεδιασμός του Tricity 300 
προσφέρει αυξημένη αίσθηση σταθερότητας
και σιγουριάς, καθώς μπορεί να χειριστεί 
πολλαπλά είδη οδοστρώματος και συνθήκες 
οδήγησης. Τα κορυφαία στην κατηγορία τους 
μπροστινά και πίσω δισκόφρενα διαμέτρου
267 χιλ. χαρίζουν άφθονη ισχύ πέδησης, ενώ
το ενοποιημένο σύστημα πέδησης της Yamaha
και το ABS παρέχουν καλύτερο έλεγχο σε
υγρές ή ολισθηρές συνθήκες.

Όργανα LCD 
και φινίρισμα υψηλής ποιότητας
Το Tricity 300 είναι ένα όχημα ανώτερης 
κατηγορίας, με ποιοτική εμφάνιση και 
απαράμιλλο φινίρισμα. Οι κορυφαίες στην 
κατηγορία του προδιαγραφές περιλαμβάνουν 
πίνακα οργάνων τύπου μοτοσικλέτας που 
εμφανίζει τις βασικές πληροφορίες με σαφή και 
κατανοητό τρόπο. Υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες 
για το ABS, το σύστημα στήριξης Standing Assist, 
το TCS και τη θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος, 
με μια χρήσιμη προειδοποίηση που ανάβει
όταν η θερμοκρασία είναι 3ºC ή χαμηλότερη.



 

Tech Kamo
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Tricity 300 Urban Pack

Ξέρουμε πώς είναι να θέλει κανείς περισσότερο χώρο αποθήκευσης και για τον 
λόγο αυτό εξοπλίσαμε το Urban Pack με ενσωματωμένη πίσω σχάρα και μια 
καλοσχεδιασμένη βαλίτσα 39 λίτρων που χωράει άνετα το κράνος σας και επιπλέον 
αποσκευές. Τα ενσωματωμένα πίσω μαρσπιέ επιτρέπουν στον συνεπιβάτη σας να 
ταξιδεύει με άνεση και ο ψηλός ανεμοθώρακας παρέχει πρόσθετη προστασία από 
τον αέρα, αφήνοντας ελεύθερο το οπτικό πεδίο σας. Το Urban Pack είναι διαθέσιμο 
από τον τοπικό εκπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση 
αυτών των Γνήσιων Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στο δικό σας Tricity 300.

Tricity 300 Winter Pack

Με την τρίτροχη διάταξή του, το Tricity 300 εξασφαλίζει μια ασύγκριτη αίσθηση 
σταθερότητας και εμπιστοσύνης, που το καθιστούν ιδανικό για οδήγηση 
ανεξάρτητα από την εποχή, ακόμη και στις πιο κρύες συνθήκες. Έτσι καθώς έχετε 
πλέον ένα σκούτερ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλο το χρόνο, αποφασίσαμε 
να δημιουργήσουμε το πακέτο Winter Pack που περιλαμβάνει αδιάβροχη ποδιά 
καθώς και προστατευτικές χούφτες. Το Winter Pack είναι διαθέσιμο από τον τοπικό 
εκπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση αυτών των
Γνήσιων Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στο δικό σας Tricity 300.

Tricity 300 Αξεσουάρ



Tricity 300 Sport Pack

Το ελαφρύ και κομψό Tricity 300 είναι ένα μοντέρνο και δυναμικό τρίτροχο σκούτερ που διαθέτει τις καλύτερες προδιαγραφές
στην κατηγορία του. Για μια επιπλέον δόση δυναμισμού και ακόμη πιο σπορ εμφάνιση, το Sport Pack περιλαμβάνει σπορ ανεμοθώρακα
με ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές, μινιμαλιστική βάση πινακίδας με φωτισμό LED και μαρσπιέ από αλουμίνιο με λαστιχένιες επενδύσεις
για καλύτερη πρόσφυση. Το Sport Pack είναι διαθέσιμο από τον τοπικό εκπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση
αυτών των Γνήσιων Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στο δικό σας Tricity 300.



 

Tricity 300 Αξεσουάρ

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

Ποδιά
BX9-F47L0-00-00

Σπορ ανεμοθώρακας
BX9-F83J0-A0-00

Ψηλός ανεμοθώρακας
BX9-F83J0-B0-00

Σέλα Comfort
B74-F4730-A2-00

Χαμηλή σέλα
B74-F47C0-L0-00

Σετ μαρσπιέ
BX9-F74M0-00-00

Προστατευτικά χεριών
(χούφτες)
BX9-F85F0-00-00

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
BX9-F16E0-00-00

Θερμαινόμενα γκριπ 120
YME-F2960-10-00

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

Κεντρική βαλίτσα City 50L
34B-F84A8-10-00

Πλάτη συνεπιβάτη για την 
κεντρική βαλίτσα City 50L
37P-F84U0-B0-00

Αντίβαρο τιμονιού
B9Y-F6246-U0-00

Τσάντα κονσόλας
B9Y-F0750-00-00

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

Κιτ υποστήριξης πλάτης
BX9-F84U0-00-00

Πίσω σχάρα
B74-F48D0-00-00

Φλας LED
YME-H0789-00-20

Διαχωριστικό χώρου 
αποθήκευσης με τσάντα
B74-F85M0-00-00

Κάλυμμα για τη βάση
πινακίδας κυκλοφορίας
B74-F163A-00-00

Οδηγός γκαζιού
B74-F6240-00-00

Κλειδαριά για τις Βαλίτσες City 
(συμβατότητα με
το κλειδί του σκούτερ
52S-21780-09-00

Μαξιλαράκι πλάτης συνεπιβάτη
BV1-F843F-00-00

Μαξιλαράκι πλάτης συνεπιβάτη
B74-F843F-A0-00



 



 



 



 

Η καθημερινή
απόλαυση



 

Οι καιροί αλλάζουν και όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε τον εξυπνότερο τρόπο 
μετακίνησης μέσα στην πόλη και γύρω από αυτήν. Με τον πανίσχυρο κινητήρα
των 155 κ.εκ. που προσφέρει ταχύτερη επιτάχυνση για ευκολότερα 
προσπεράσματα, καθώς και υψηλότερη τελική ταχύτητα για να οδηγείτε
στον αυτοκινητόδρομο, το νέο NMAX 155 είναι το όραμα της Yamaha
για τη σύγχρονη, ατομική μετακίνηση.

Η sport νέα σχεδίαση του, περιλαμβάνει νέα φώτα LED και διαθέτει αεροδυναμικό 
φέρινγκ που παρέχει αυξημένη προστασία από τον αέρα και τη βροχή, ενώ
το νέο πλαίσιο εξασφαλίζει ευκολότερους ελιγμούς στην κίνηση και παρέχει
πιο άνετη και ξεκούραστη θέση οδήγησης. 

Αλλά αυτό που καθορίζει πραγματικά το NMAX 155 ως το απόλυτο scooter
για αστικές μετακινήσεις, είναι η ικανότητά του να σας κρατάει σε σύνδεση 
ανά πάσα στιγμή. Η νέα μονάδα ελέγχου επικοινωνίας (CCU) συνδέεται μέσω 
Bluetooth με το smartphone σας για να έχετε πρόσβαση σε σημαντικές 
πληροφορίες. Επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως το σύστημα εκκίνησης χωρίς
κλειδί (Smart Key), η πρίζα φόρτισης και ο χώρος αποθήκευσης κάτω από
τη σέλα κάνουν την καθημερινή μετακίνηση, ακόμα ευκολότερη και πιο αποδοτική.

Κινητήρας Blue Core 155 κ.εκ. EURO5
Ο κινητήρας 155 κ.εκ. Blue Core του NMAX 
προσφέρει ισχυρότερη επιτάχυνση και 
υψηλότερη τελική ταχύτητα, καθιστώντας το 
ως το ιδανικό scooter για το προσπέρασμα 
λεωφορείων στην πόλη και για ασφαλή, γρήγορη 
οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Αυτός ο 
κινητήρας προδιαγραφών EURO5 είναι επίσης 
εξαιρετικά αθόρυβος και οικονομικός, ενώ με 
το μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου των 7.1 
λίτρων, μπορείτε να καλύπτετε περίπου 300 χλμ. 
χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού.

Σύστημα Smart Key
Το NMAX είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα scooter 
στην κατηγορία του και διαθέτει το σύστημα 
Smart Key της Yamaha, στον βασικό εξοπλισμό 
του. Εφόσον έχετε το Smart Key στην τσέπη 
σας ή σε μια τσάντα, αυτό το σύστημα χωρίς 
κλειδί επιτρέπει την ενεργοποίηση του κινητήρα, 
εξοικονομώντας χρόνο και κάνοντας όλη τη 
διαδικασία, άνετη και πιο απλή. Τέλος στην 
αναζήτηση των συμβατικών κλειδιών, σε ένα 
σκοτεινό χώρο στάθμευσης τη νύχτα!

Μονάδα ελέγχου επικοινωνίας CCU
Το NMAX είναι το πρώτο scooter που 
επωφελείται από τη νέα μονάδα ελέγχου 
επικοινωνίας (CCU) της Yamaha, η οποία σας 
κρατάει ενημερωμένους και μετατρέπει κάθε 
διαδρομή σε ξεχωριστή απόλαυση. Κατεβάστε 
την εφαρμογή «MyRide» στο smartphone σας και 
συνδεθείτε μέσω Bluetooth. Έχετε τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε μια τεράστια ποσότητα τεχνικών 
και λειτουργικών πληροφοριών, ενώ μπορείτε 
ακόμα και να βρείτε το scooter σας με τη 
δυνατότητα εντοπισμού θέσης στάθμευσης
που περιλαμβάνει η εφαρμογή!

** Με χρήση της τελευταίας θέσης 
του τηλεφώνου σας και όχι με GPS.

Νέα sport σχεδίαση πλαισίου
Η Yamaha ανεβάζει το νέο NMAX 155 στο 
επόμενο επίπεδο με νέα σχεδίαση πλαισίου 
που περιλαμβάνει ένα κομψό φέρινγκ 
με δυναμικό διπλό προβολέα LED και 
ενσωματωμένα φώτα θέσης, ενώ το νέο πίσω 
φως LED και τα ενσωματωμένα φλας εμπρός 
και πίσω, ενισχύουν την εξαιρετική εμφάνιση 
του εντυπωσιακού scooter της Yamaha.

Phantom Blue

Anodized Red Power Grey
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NMAX 155



 

Ένα με την πόλη



 

Τώρα είναι η στιγμή να ξανασκεφτείτε τον 
τρόπο που κινείστε στην πόλη και το νέο 
NMAX 125 αποτελεί το όραμα της Yamaha
για την προσωπική μετακίνηση της σύγχρονης 
εποχής. Διαθέτει τον ζωηρό και οικονομικό 
κινητήρα 125 κ.εκ. Blue Core προδιαγραφών 
EURO5 που προσφέρει αυτονομία περίπου 300 
χλμ. με γεμάτο ρεζερβουάρ. Αυτό το εύχρηστο 
scooter για καθημερινές μετακινήσεις 
διατίθεται με κορυφαίο φινίρισμα και πλήρη 
εξοπλισμό σε προσιτή τιμή.

Το sport και δυναμικό νέο πλαίσιο του NMAX 
125 διαθέτει κομψής σχεδίασης φώτα LED 
εμπρός και πίσω, καθώς και αεροδυναμικό 
φέρινγκ που προσφέρει καλύτερη προστασία 
από τον αέρα και τη βροχή. Το ολοκαίνουριο 
πλαίσιο προσφέρει βελτιωμένη ευελιξία 
στην πυκνή αστική κυκλοφορία και η άνετη 
εργονομία το καθιστά, το πλέον άνετο μέσο 
μετακίνησης. Και θα εκπλαγείτε με την υψηλή 
τεχνολογία που παρέχεται στον βασικό 
εξοπλισμό του!

Η μονάδα ελέγχου επικοινωνίας (CCU)
του NMAX 125 συνδέεται μέσω Bluetooth
με το smartphone σας για να έχετε πρόσβαση 
σε σημαντικές πληροφορίες. Επιπλέον 
χαρακτηριστικά, όπως το σύστημα εκκίνησης 
χωρίς κλειδί (Smart Key), η πρίζα φόρτισης 
και ο χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, 
κάνουν την καθημερινή μετακίνηση, ακόμα 
ευκολότερη και πιο αποδοτική.

NMAX 125
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Κινητήρας Blue Core 125 κ.εκ. EURO5
Είτε ταξιδεύετε στους πολυσύχναστους 
δρόμους της πόλης είτε στα προάστια για 
να συναντηθείτε με τους φίλους σας, το νέο 
σπορ NMAX 125 σάς προσφέρει τον ιδανικό 
συνδυασμό επιδόσεων, διασκέδασης και 
οικονομίας. Ο αθόρυβος κινητήρας 125 
κ.εκ. Blue Core προδιαγραφών EURO5 
καταναλώνει πολύ λιγότερο καύσιμο και 
προσφέρει ισχυρή επιτάχυνση προκειμένου 
να ελίσσεστε εύκολα στην κίνηση. Επίσης, 
το μεγαλύτερης χωρητικότητας ρεζερβουάρ 
γεμίζει με 7.1 λίτρα βενζίνης και σας επιτρέπει 
να διανύσετε περίπου 300 χλμ. χωρίς 
ενδιάμεσο ανεφοδιασμό.

Σύστημα ασύρματου κλειδιού 
(Smart Key)
Το NMAX είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα 
scooter στην κατηγορία του και διαθέτει 
το σύστημα Smart Key της Yamaha, στον 
βασικό εξοπλισμό του. Εφόσον έχετε 
το Smart Key στην τσέπη σας ή σε μια 
τσάντα, αυτό το σύστημα χωρίς κλειδί 
επιτρέπει την ενεργοποίηση του κινητήρα, 
εξοικονομώντας χρόνο και κάνοντας όλη τη 
διαδικασία, άνετη και πιο απλή. Τέλος στην 
αναζήτηση των συμβατικών κλειδιών, σε 
ένα σκοτεινό χώρο στάθμευσης τη νύχτα!

Μονάδα ελέγχου επικοινωνίας CCU
Το NMAX είναι το πρώτο scooter που επωφελείται 
από τη νέα μονάδα ελέγχου επικοινωνίας (CCU) 
της Yamaha, η οποία σας κρατάει ενημερωμένους 
και μετατρέπει κάθε διαδρομή σε ξεχωριστή 
απόλαυση. Κατεβάστε την εφαρμογή «MyRide» 
στο smartphone σας και συνδεθείτε μέσω 
Bluetooth. Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
μια τεράστια ποσότητα τεχνικών και λειτουργικών 
πληροφοριών, ενώ μπορείτε ακόμα και να βρείτε 
το scooter σας με τη δυνατότητα εντοπισμού θέσης 
στάθμευσης που περιλαμβάνει η εφαρμογή!

** Με χρήση της τελευταίας θέσης
 του τηλεφώνου σας και όχι με GPS.

Νέα sport σχεδίαση πλαισίου
Η Yamaha ανεβάζει το νέο NMAX 125 στο 
επόμενο επίπεδο με νέα σχεδίαση πλαισίου 
που περιλαμβάνει ένα κομψό φέρινγκ 
με δυναμικό διπλό προβολέα LED και 
ενσωματωμένα φώτα θέσης, ενώ το νέο πίσω 
φως LED και τα ενσωματωμένα φλας εμπρός 
και πίσω, ενισχύουν την εξαιρετική εμφάνιση 
του εντυπωσιακού scooter της Yamaha.

Πλαίσιο νέας σχεδίασης
Κρυμμένο πίσω από το δυναμικό νέο κοστούμι, 
υπάρχει ένα ολοκαίνουριο πλαίσιο που παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση του NMAX 
ως ενός από τα καλύτερα οχήματα αστικής 
μετακίνησης της Yamaha. Η νέα σχεδίασή του 
περιλαμβάνει μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου 
7.1 λίτρων, το οποίο έχει τοποθετηθεί στο 
κεντρικό τούνελ για καλύτερη κατανομή βάρους 
που ισοδυναμεί με εξαιρετική ευελιξία.
Επίσης, το νέο πλαίσιο παρέχει πιο άνετη θέση 
οδήγησης, αυξημένη προστασία από τον αέρα
και μειωμένο θόρυβο.

Χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα
Εκτός από το γεγονός ότι είναι το πιο sport, 
δυναμικό scooter 125 κ.εκ. της Yamaha στην 
κατηγορία της αστικής μετακίνησης, το NMAX 
χαρακτηρίζεται και από την πρακτική πλευρά του, 
η οποία το καθιστά ιδανικό μέσο για τη δουλειά 
και τη διασκέδαση. Ανοίξτε την αναδιπλούμενη 
σέλα δύο ατόμων και αποκτήστε εύκολη 
πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης, ο οποίος 
είναι αρκετά μεγάλος ώστε να χωρά το κράνος 
και άλλα προσωπικά σας αντικείμενα.

Start & Stop
Οδηγώντας ένα τόσο οικονομικό σκούτερ, 
συμβάλλετε στη μείωση του αποτυπώματος του 
άνθρακά. Για να μειώσετε ακόμα περισσότερο την 
αστική ρύπανση αλλά και για να ελαχιστοποιήσετε 
την κατανάλωση καυσίμου, το NMAX είναι 
εξοπλισμένο με ένα σύστημα Start & Stop που 
παρεμβαίνει όταν σταματάτε στα φανάρια ή 
σε μποτιλιαρισμένους δρόμους. Μόλις ανάψει 
πράσινο, απλά αφήστε τα φρένα και ανοίξτε το 
γκάζι. Ο προδιαγραφών EURO5 κινητήρας ανάβει 
αμέσως και μπορείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε.

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
Το νέο NMAX διαθέτει σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης, το οποίο εξασφαλίζει σταθερότητα 
σε χαλαρές ή ολισθηρές επιφάνειες, όπως είναι 
το βρεγμένο οδόστρωμα και οι γραμμές του 
τραμ. Όταν το TCS αντιληφθεί ότι γλιστράει το 
πίσω ελαστικό, μειώνει στιγμιαία την μετάδοση 
ισχύος προς τον πίσω τροχό, ώστε το ελαστικό 
να διατηρεί την πρόσφυσή του, επιτρέποντάς 
σας να οδηγείτε με σιγουριά σε διάφορες 
καιρικές και οδικές συνθήκες.
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NMAX 125 Αξεσουάρ

NMAX Urban Pack

Με μικρές διαστάσεις και εξαιρετική οικονομία 
καυσίμου, το NMAX είναι φτιαγμένο για τους 
πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Για 
μεγαλύτερο χώρο και επιπλέον άνεση, το Urban 
Pack βελτιώνει την εμπειρία της καθημερινής 
μετακίνησης στην πόλη. Ο ψηλός ανεμοθώρακας 
προσφέρει εξαιρετική προστασία από τον αέρα 
και παράλληλα αντιστέκεται στις γρατσουνιές 
και τις φθορές, χάρη στην κατασκευή του από 
σκληρό πολυανθρακικό υλικό. Η βαλίτσα 39 
λίτρων προσφέρει όλο τον επιπλέον χώρο που 
χρειάζεται ο αναβάτης και στηρίζεται σε μια κομψή 
πίσω σχάρα από κράμα αλουμινίου, που εγγυάται 
ασφάλεια και σιγουριά κατά την οδήγηση χάρη 
στην ενσωματωμένη σχεδίαση και τους αυστηρούς 
ελέγχους που έγιναν κατά τη διάρκεια της 
σχεδίασης της. Το σετ κλειδώματος για τη βαλίτσα 
περιλαμβάνεται στο πακέτο, ενώ το μαξιλαράκι 
πλάτης παρέχει μεγαλύτερη άνεση στο συνεπιβάτη. 
Το Urban Pack κάνει το NMAX, τον καλύτερο φίλο 
σας στην πόλη. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από 
έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος 
θα αναλάβει την τοποθέτηση αυτών των Γνήσιων 
Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στο NMAX σας.



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

Σετ πίσω αμορτισέρ της Öhlins
YA0-10000-00-00

Ψηλός ανεμοθώρακας για NMAX
B6H-F83J0-00-00

Άνω επιδαπέδια μαρσπιέ
B6H-F74M0-00-00

Επιδαπέδια μαρσπιέ
B6H-F74M0-10-00

Θήκη κονσόλας
B9Y-F0750-00-00

Οδηγός γκαζιού
B74-F6240-00-00

Θερμαινόμενα γκριπ 120
YME-F2960-10-00

Βάση γενικής χρήσης
B74-F81A0-00-00

Βαλίτσα City 30L
2DP-284A8-A0-00

Κλειδαριά για τις Βαλίτσες City 
(συμβατότητα με το κλειδί
του σκούτερ)
52S-21780-09-00

Πάνελ ενδείξεων 150 YEC
YME-YECIP-15-00

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

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

Πίσω σχάρα για NMAX
B6H-F48D0-00-00

Εσωτερική τσάντα για την 
κεντρική βαλίτσα City 39L
YME-BAG39-00-00

Φορτιστής συσκευών USB 5V
B4T-H6600-00-00

NMAX 125



 



* Με χρήση της τελευταίας συνδεδεμένης θέσης 
του τηλεφώνου σας και όχι με GPS.

 

NMAX και Εφαρμογή 
MyRide

Το NMAX είναι το πρώτο scooter που 
επωφελείται από τη νέα Μονάδα Ελέγχου 
Επικοινωνίας (CCU) της Yamaha, η οποία σας 
κρατάει ενημερωμένους και μετατρέπει την 
κάθε σας διαδρομή σε ξεχωριστή απόλαυση. 
Κατεβάστε την εφαρμογή «MyRide» στο 
smartphone σας και συνδεθείτε μέσω 
Bluetooth. Έχετε τη δυνατότητα
να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τεράστια 
ποσότητα τεχνικών πληροφοριών και 
πληροφοριών λειτουργίας, ενώ μπορείτε 
ακόμα και να βρείτε το scooter σας με τη 
δυνατότητα εντοπισμού θέσης στάθμευσης 
που περιλαμβάνει η εφαρμογή!*

Απλά χρησιμοποιήστε την κάμερα του κινητού 
σας για να σαρώσετε τον κωδικό QR που 
εμφανίζεται εδώ και να παρακολουθήσετε
το σχετικό βίντεο σχετικά με το πώς
να συνδυάσετε την εφαρμογή MyRide
στο δικό σας Yamaha NMAX.



 

Χαμηλή
κατανάλωση,
απεριόριστες
δυνατότητες



 

Ο χρόνος είναι πολύτιμο αγαθό. Για το λόγο αυτό, η δυνατότητα του να 
μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα στην πόλη, με στυλ και όσο πιο αποδοτικά 
γίνεται, αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Διασκεδαστικό και εύκολο στην 
οδήγηση, αυτό το ελκυστικό μέσο αποτελεί μια από τις πιο προσιτές λύσεις 
προσωπικής κινητικότητας.

Με ανανεωμένη unisex εμφάνιση, το D’elight προσφέρει όλα τα παραπάνω 
και πολύ περισσότερα! Είναι το πιο ελαφρύ μέσο αστικής μετακίνησης, 
χαρακτηριστικό που το καθιστά απολαυστικό στην οδήγηση και εύκολο στους 
ελιγμούς, ενώ οι μικρές διαστάσεις του το βοηθούν να “τρυπώνει”, όσο μεγάλη 
κι αν είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ο αθόρυβος και οικονομικός κινητήρας 125 κ.εκ. διαθέτει τώρα σύστημα Stop 
& Start, το οποίο βοηθά στη μείωση της εκπομπής καυσαερίων και συμβάλλει 
στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από 
τη 2-θέσια σέλα μπορεί να φιλοξενήσει ένα κράνος full-face. Το D’elight 
είναι ένα σκούτερ Yamaha, οπότε η αξιοπιστία και η άψογη λειτουργία είναι 
εξασφαλισμένες. Με την πλέον ανταγωνιστική του τιμή, το D’elight αποτελεί 
την τέλεια λύση από κάθε άποψη για κάθε μετακίνηση.

Κινητήρας Blue Core 125 κ.εκ. 
προδιαγραφών EURO5
Ο τετράχρονος κινητήρας Blue Core 125 κ.εκ. 
τελευταίας γενιάς της Yamaha, με προδιαγραφές 
EURO5, διαθέτει τεχνολογία αιχμής που 
εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση με εκπληκτική 
αξιοπιστία. Η μέγιστη ροπή παράγεται σε πολύ 
χαμηλότερες στροφές κινητήρα σε σύγκριση 
με άλλα μοντέλα της κατηγορίας, γεγονός που 
παρέχει εξαιρετική οικονομία σε συνδυασμό
με δυνατή επιτάχυνση.

Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος 
κάτω από τη σέλα
Το D’elight διαθέτει άπλετο αποθηκευτικό χώρο 
κάτω από τη σέλα και είναι μάλιστα ένα από τα 
λίγα scooter στην κατηγορία αυτή, που μπορεί 
να δεχτεί κράνος full-face. Αποτελεί τον ιδανικό 
χώρο για να μεταφέρετε τα προσωπικά σας 
αντικείμενα και ψώνια.

Το ελαφρύτερο στην κατηγορία του
Με βάρος μόλις 101 κιλά, το D’elight είναι το πιο 
ελαφρύ scooter στην κατηγορία του. Το χαμηλό 
του βάρος, καθιστά αυτό το νέο unisex scooter 
αληθινή απόλαυση στην οδήγηση, ευέλικτο
στην αυξημένη κυκλοφορία αλλά και εύκολο
στο παρκάρισμα.

Νέα σχεδίαση 
με νέα φώτα και όργανα LCD
Με το πλήρως ανασχεδιασμένο πλαίσιο, το νέο 
D’elight είναι πιο κομψό από ποτέ. Με μπροστινό 
κάλυμμα νέας σχεδίασης και πιο στρογγυλεμένο 
προβολέα, καθώς και με νέο φως θέσης LED 
και νέα φλας, αυτό το ελαφρύ μέσο αστικής 
μετακίνησης αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα 
scooter στην κατηγορία των 125 κ.εκ. Διαθέτει 
επίσης νέα αναλογικά όργανα με οθόνη LCD 
και προειδοποιητικές λυχνίες.

Pearl White

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

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

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

Εσωτερική τσάντα για την 
κεντρική βαλίτσα City 39L
YME-BAG39-00-00

Βαλίτσα City 30L
2DP-284A8-A0-00

Πίσω σχάρα D’elight
B3Y-F48D0-00-00

Βάση στήριξης βαλίτσας City 
(παντός τύπου)
37P-F84X0-00-00

Κλειδαριά για τις Βαλίτσες City 
(συμβατότητα με το κλειδί του 
σκούτερ)
52S-21780-09-00

D’elight Αξεσουάρ



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

Tricity 300 NMAX 155 NMAX 125
Προδιαγραφές

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, EURO5,

1-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος
Υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, EURO5,

4-χρονος, 4-βάλβιδος
Υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, EURO5,

4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 292 κ.εκ. 155 κ.εκ. 125 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 70,0 χιλ. x 75,9 χιλ. 58.0 χιλ. x 58.7 χιλ. 52,0 χιλ. x 58,7 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 10.9:1 11.6:1 11.2:1

Μέγιστη ισχύς 20,6 kW / 7.250 σ.α.λ. 11,1kW(15,1PS) / 8000 σ.α.λ. 9,0kW(12,2PS) / 8000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 29,0 Nm / 5.750 σ.α.λ. 14,0N.m(1,4kgf.m) / 6500 σ.α.λ. 11,2N.m(1,1kgf.m) / 6000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Κατανάλωση καυσίμου 3,3 λτ./ 100 χλμ. Δ/Α 2,2 λτ./100χλμ.

Ρύποι CO2 77 γρ. / χλμ Δ/Α 52 γρ./χλμ.

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Διπλό τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

Διαδρομή εμπρός 100 χιλ. 100 χιλ. 100 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Διαδρομή πίσω 84 χιλ. 85 χιλ. 85 χιλ.

Εμπρός φρένο Υδραυλικό δισκόφρενο 267 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο 267 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο

Εμπρός ελαστικό 120/70-14M/C 55P (Tubeless) 110/70-13M/C 48P (Tubeless) 110/70-13M/C 48P (Tubeless)

Πίσω ελαστικό 140/70-14M/C 62P (Tubeless) 130/70-13M/C 63P (Tubeless) 130/70-13M/C 63P (Tubeless)

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 2.250 χιλ. 1935 χιλ. 1935 χιλ.

Συνολικό πλάτος 815 χιλ. 740 χιλ. 740 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.470 χιλ. 1160 χιλ. 1160 χιλ.

Ύψος σέλας 795 χιλ. 765 χιλ. 765 χιλ.

Μεταξόνιο 1.595 χιλ. 1340 χιλ. 1340 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 130 χιλ. 125 χιλ. 125 χιλ.

Βάρος πλήρες υγρών 239 κιλά 131 κιλά 131 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 13 λίτρα 7,1 λίτρα 7,1 λίτρα



 D’elight
Προδιαγραφές

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα
Αερόψυκτος, 1ΕΕΚ, EURO5,

4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 125 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 52,4 χιλ.x 57,9 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 10.2:1

Μέγιστη ισχύς 6,2 kW (8,4 ίπποι) / 7.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 9,8 N.m (1,0 kgf.m) / 5.000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου

Σύστημα ανάφλεξης TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Κατανάλωση καυσίμου 1,8  λτ./100χλμ.

Ρύποι CO2 43 γρ./χλμ.

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι

Διαδρομή εμπρός 81 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Διαδρομή πίσω 68 χιλ.

Εμπρός φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο

Πίσω φρένο Μηχανικό ταμπούρο

Εμπρός ελαστικό 90/90-12 44J (Tubeless)

Πίσω ελαστικό 100/90-10 56J (Tubeless)

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 1.805 χιλ.

Συνολικό πλάτος 685 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.160 χιλ.

Ύψος σέλας 800 χιλ.

Μεταξόνιο 1.275 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 125 χιλ.

Βάρος πλήρες υγρών 101 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 5,5 λίτρα



 

Μετακινήσεις στην πόλη

Όπου κι αν θέλετε να οδηγήσετε και 
ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου,
η κατάλληλη προετοιμασία και ο καλύτερος 
δυνατός εξοπλισμός είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις. Από την ίδρυση της εταιρείας 
μας το 1955, εφαρμόζουμε την ίδια 
τεχνική γνώση, δημιουργικότητα αλλά και 
καινοτομία στη σχεδίαση και την κατασκευή 
εξειδικευμένου εξοπλισμού για τον 
αναβάτη. Κάθε προϊόν που δημιουργούμε, 
επιδιώκουμε να είναι εξαιρετικό και το 
έχουμε βασίσει στη φιλοσοφία “Rev Your 
Heart”. Η λειτουργικότητα, η προστασία
και η αντοχή που προσφέρουν τα προϊόντα 
μας, θα σας εμπνεύσουν να ξεκινήσετε
νέες περιπέτειες με άνεση και στυλ.



 

Χειμερινό ανδρικό jacket
A21-BJ104-B0-0L

Ανδρικό jacket για όλες τις εποχές
A20-BJ105-B0-0L

Ανδρικό, καλοκαιρινό διχτυωτό jacket
A21-BJ106-B0-0L

Ανδρικό urban Softshell jacket
A21-UR105-B0-0L

On road - textile



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.



 

Η αναζήτηση
της περιπέτειας 
ξεκινά εδώ.

Βαθιά στη ψυχή όλων μας, υπάρχει το πραγματικό πνεύμα
της περιπέτειας και η άσβεστη επιθυμία να ανακαλύψουμε
τι κρύβεται πέρα από τον ορίζοντα. Με αυτή την έμφυτη 
δίψα για εξερεύνηση, δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορείς να 
κατακτήσεις και στο πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. 

Η γκάμα προϊόντων Yamaha σε 360 μοίρες, σου επιτρέπει
να απολαμβάνεις και να μοιράζεσαι μια ατελείωτη σειρά από 
ποιοτικές εμπειρίες στη στεριά, τη θάλασσα και το χιόνι.
Για να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τι μιλάει στη ψυχή σου,
η Yamaha δημιούργησε μια σπέσιαλ διαδικτυακή πύλη 
adventure που παρέχει άμεση πρόσβαση σε έναν
συναρπαστικό νέο κόσμο, γεμάτο εκπλήξεις και ανταμοιβές. 

Η Destination Yamaha Motor είναι μια παγκόσμια διαδικτυακή 
ταξιδιωτική πλατφόρμα που προσφέρει σε κάθε φίλο της 
εξερεύνησης, την ευκαιρία να ανεβάσει την αδρεναλίνη του και 
να δημιουργήσει νέες αναμνήσεις που θα διαρκέσουν για πάντα. 
Σε συνεργασία με επιλεγμένους επαγγελματίες του τουρισμού, 
η Destination Yamaha Motor επιτρέπει την διαδικτυακή 
αναζήτηση της απόλυτης περιπέτειας με μοτοσυκλέτα,
4-τροχο, σκάφος ή snowmobile.

Μέσα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία ταξιδιών, μπορείς
να βρεις τη νέα εμπειρία που θα διευρύνει τους ορίζοντές σου 
και θα σε θέσει άμεσα σε κίνηση. Μπορείς να έχεις
τη βεβαιότητα, ότι κάθε συνεργάτης μας έχει ελεγχθεί και 
εγκριθεί από την Destination Yamaha Motor, το οποίο σημαίνει 
ότι μπορείς να κλείσεις τη συμμετοχή σου χωρίς δεύτερες 
σκέψεις. Επισκέψου το https://destination-yamaha-motor.eu/
τώρα και σχεδίασε ένα συναρπαστικό μέλλον μαζί 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. 


