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VICTORY
Συντονίσου με τη νίκη

Το 1955, όταν ιδρύθηκε η Yamaha Motor 
Company, οι μηχανικοί που κατασκεύασαν την 
πρώτη μοτοσυκλέτα Yamaha αποφάσισαν ότι ο 
καλύτερος τρόπος για να δοκιμάσουν τα όρια της, 
ήταν να συμμετάσχουν μαζί της σε αγώνες. Και η 
μοτοσυκλέτα νίκησε στην πρώτη της συμμετοχή. 

Τώρα, μετά από επτά δεκαετίες νικών, η αφοσίωση 
της εταιρείας στους αγώνες είναι ισχυρότερη από 
ποτέ. Το 2020 ξεκίνησε με επιτυχίες, με τον Dylan 
Ferrandis να κατακτά τη νίκη στην κατηγορία 250SX 
West Coast του πρωταθλήματος AMA Supercross.
Ο αναβάτης της ομάδας Monster Energy Star 
Yamaha Racing υπερασπίστηκε τον τίτλο του και 
κατάφερε να κατακτήσει διαδοχικές νίκες στο 
250SX West Coast με την YZ250F του. Και ο Jago 
Geerts, αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας 
MX2 Monster Energy Yamaha Factory πέτυχε 
μια εκπληκτική νίκη στην κατηγορία MX2 στο 
πρώτο Grand Prix, δίνοντας το έναυσμα για μια 

συναρπαστική σεζόν. Η ολοκαίνουργια YZ250F του 
2021, η οποία αναπτύχθηκε μέσα από τις νικηφόρες 
αγωνιστικές εργοστασιακές μοτοσυκλέτες, διαθέτει 
έναν πιο ισχυρό κινητήρα σε συνδυασμό με πλαίσιο 
με πιο άμεσο χειρισμό, το οποίο την καθιστά πιο 
γρήγορη, ομαλότερη και πιο ευέλικτη.
Τόσο η YZ250F όσο και η YZ450F απέκτησαν
τη νέα καινοτόμα εμφάνιση Icon Blue με μοντέρνα 
γραφικά. Και η μεγάλη είδηση για το 2021 είναι
το λανσάρισμα των YZ250F Monster Energy Edition 
και YZ450F Monster Energy Edition, των απόλυτων 
εργοστασιακού στυλ ειδικών εκδόσεων. Για το 
2021, η θρυλική YZ250 συμπληρώνεται ξανά από τις 
YZ125, YZ85 και YZ65, προσφέροντας σε ενήλικες 
και νεαρούς αναβάτες την ισχυρότερη σειρά 
ελαφρών αγωνιστικών off-road μοτοσυκλετών,
με όλες τους να διαθέτουν την εμφάνιση Icon Blue.
Τα τελευταία 40 χρόνια, η PW50 είναι η μίνι 
μοτοσυκλέτα επιλογής των αρχάριων νεαρών 
αναβατών, καθώς έχει σχεδιαστεί ειδικά για 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και το επίπεδο 
δεξιότητάς τους, έτσι ώστε να απολαύσουν 
την πρώτη τους μοτοσυκλέτα και με αυτήν να 
αποκτήσουν τις πρώτες τους μοτοσυκλετιστικές 
εμπειρίες. Το ομαλής λειτουργίας πλήρως αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει φιλική προς 
τον αναβάτη απόδοση και ευκολία οδήγησης, 
καθιστώντας τη μοτοσυκλέτα ιδανική ως προς
την κατοχή και τη συντήρηση.

Η σειρά του 2021 περιλαμβάνει επίσης την πλήρη 
σειρά τετράχρονων μοντέλων TT-R50, TT-R110
και TT-R125. Κάθε μοντέλο είναι κατασκευασμένο 
με το ίδιο πάθος και την ίδια προσοχή στη 
λεπτομέρεια, όπως και οι πλήρως αγωνιστικές 
μοτοσυκλέτες και διαθέτει την ίδια εμφάνιση
Icon Blue και νέα γραφικά για το 2021.



Η νικηφόρα
επιλογή Οι αναβάτες της εργοστασιακής ομάδας Monster Energy της Yamaha αγωνίζονται

με πάθος για το πρώτο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα MXGP. 
Πρόκειται για μία από τις πιο δυνατές και επαγγελματικές ομάδες του πρωταθλήματος. 
Τώρα μπορείς να απολαύσεις την εμφάνιση της εργοστασιακής ομάδας με τη νέα 
YZ450F Monster Energy Edition.

Με τα επίσημα γραφικά Monster Energy Yamaha Factory Team, την αποκλειστική 
μαύρη/μπλε εξωτερική σχεδίαση με ταιριαστούς μπλε τροχούς, αυτή είναι η απόλυτη 
αγωνιστική μοτοσυκλέτα παραγωγής της Yamaha. Χάρη στο μικρό βάρος, την 
εκπληκτική ισχύ και τον χειρισμό ακριβείας, η YZ450F Monster Energy Edition παρέχει 
τις επιδόσεις που απαιτούνται για να φτάσεις στην victorYZone. Το περιμετρικό 
πλαίσιο αλουμινίου έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τέλεια ακαμψία, χειρισμό 
ακριβείας και ευελιξία κατά το στρίψιμο, ενώ το κορυφαίο πιρούνι και η πίσω 
ανάρτηση με μοχλικό παρέχουν εξαιρετική ισορροπία.

Με την εφαρμογή Power Tuner σε smartphone, είναι δυνατή η άμεση προσαρμογή
της χαρτογράφησης του κινητήρα για απόλυτο έλεγχο σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. 

Εξωτερική σχεδίαση 
Monster Energy Edition
Χάρη στα αποκλειστικά γραφικά Monster 
Energy και τη μοναδική μαύρη εξωτερική 
σχεδίαση με μπλε λεπτομέρειες και ταιριαστούς 
μπλε τροχούς, η YZ450F Monster Energy 
Edition προσφέρει σε κάθε αναβάτη motocross 
την ευκαιρία να απολαύσει τη μαγεία μιας 
εργοστασιακής μοτοσυκλέτας!

Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων 
κινητήρας 450 κ.εκ.
Εξοπλισμένος με κυλινδροκεφαλή υψηλής 
συμπίεσης, σφυρήλατο έμβολο υψηλής αντοχής 
και επιθετικά προφίλ εκκεντροφόρων, ο μικρών 
διαστάσεων κινητήρας 450 κ.εκ. προσφέρει το 
βέλτιστο συνδυασμό απόδοσης και απόλυτου 
ελέγχου. Η YZ450F Monster Energy Edition του 
2021 προσφέρει ισχύ και υψηλή ροπή, ακριβώς 
εκεί που τη χρειάζεσαι για να κατακτήσεις τη νίκη.

Διακόπτης χαρτογράφησης 
δύο θέσεων στο τιμόνι
Αφού επιλεγούν και φορτωθούν οι δύο 
επιθυμητοί χάρτες κινητήρα πριν από τον αγώνα 
με την εφαρμογή Power Tuner, είναι δυνατή 
η επιλογή χαρτογράφησης από τον διακόπτη 
που υπάρχει στο τιμόνι. Αυτή η στιγμιαία 
ρύθμιση επιτρέπει την αλλαγή χαρτογράφησης 
εν κινήσει, με το γκάζι κλειστό, παρέχοντας 
απόλυτο έλεγχο υπό όλες τις συνθήκες.

Η εφαρμογή Power Tuner της Yamaha
Απλώς κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό 
σου και, μέσω της ασύρματης συνδεσιμότητας 
της μοτοσυκλέτας σου, προσάρμοσε το μίγμα 
καυσίμου/αέρα και το χρονισμό της ανάφλεξης 
με βάση το οδηγικό σου στυλ, την πίστα και τις 
συνθήκες. Επιπλέον, αυτό το πρωτοποριακό 
σύστημα δίνει πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα 
λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.
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Η νίκη έρχεται
ακόμη πιο κοντά. Με μικρό βάρος, εκπληκτική ισχύ και εξαιρετική ακρίβεια χειρισμού,

η YZ450F προσφέρει την τεχνολογία και την απόδοση που χρειάζεσαι
για να μπεις στη victorYZone. Αυτή η μοτοσυκλέτα αποτελεί την τέλεια
επιλογή για τον αναβάτη που θέλει να κατακτήσει την κορυφή.

Ο μικρών διαστάσεων κινητήρας διαθέτει ελαφρύ, κεκλιμένο προς τα πίσω 
κύλινδρο που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες της κυλινδροκεφαλής υψηλής 
συμπίεσης, σφυρήλατο έμβολο και επιθετικά προφίλ εκκεντροφόρων.
Επιπλέον, με την εφαρμογή Power Tuner σε smartphone παρέχεται η δυνατότητα 
άμεσης αλλαγής της χαρτογράφησης και ρύθμισης της ισχύος του κινητήρα, 
εξασφαλίζοντας ένα πραγματικό πλεονέκτημα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Το περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τέλεια 
ακαμψία για ακριβέστερο χειρισμό και ευελιξία κατά το στρίψιμο, ενώ το κορυφαίο 
πιρούνι και η πίσω ανάρτηση με μοχλικό παρέχουν εξαιρετική ισορροπία.

Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων 
κινητήρας 450 κ.εκ.
Εξοπλισμένος με κυλινδροκεφαλή υψηλής 
συμπίεσης, σφυρήλατο έμβολο υψηλής αντοχής 
και επιθετικά προφίλ εκκεντροφόρων, ο μικρών 
διαστάσεων κινητήρας 450 κ.εκ. προσφέρει 
το βέλτιστο συνδυασμό απόδοσης και απόλυτου 
ελέγχου. Η YZ450F του 2021 προσφέρει ισχύ 
και υψηλή ροπή, ακριβώς εκεί που χρειάζεται 
για να φέρει τον αναβάτη της στην κορυφή.

Ρυθμιζόμενος διακόπτης χαρτογράφησης
Αφού επιλεγούν και φορτωθούν οι δύο 
επιθυμητοί χάρτες κινητήρα πριν από τον αγώνα 
με την εφαρμογή Power Tuner, είναι δυνατή η 
επιλογή χαρτογράφησης από τον διακόπτη που 
υπάρχει στο τιμόνι. Αυτή η δυνατότητα στιγμιαίας 
ρύθμισης σημαίνει ότι παρέχεται η δυνατότητα 
άμεσης αλλαγής της χαρτογράφησης έξω 
από την πίστα, ώστε να υπάρχει ο απόλυτος 
έλεγχος υπό όλες τις συνθήκες.

Η εφαρμογή Power Tuner της Yamaha
Απλώς κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή 
στο κινητό σου και μέσω της ασύρματης 
συνδεσιμότητας της μοτοσυκλέτας, 
προσάρμοσε το μίγμα καυσίμου/αέρα και το 
χρονισμό της ανάφλεξης με βάση το οδηγικό 
σου στυλ, την πίστα και τις συνθήκες. 
Επιπλέον, αυτό το πρωτοποριακό σύστημα 
δίνει πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα 
λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.

Ελαφρύς, κεκλιμένος 
προς τα πίσω κύλινδρος
Ο ελαφρύς και συμπαγής, κεκλιμένος προς 
τα πίσω κύλινδρος της YZ450F είναι 
τοποθετημένος στο πλαίσιο με τρόπο που 
διασφαλίζει την τέλεια συγκέντρωση των μαζών 
κοντά στο κέντρο βάρους της μοτοσυκλέτας. 
Σε συνδυασμό με την ανεστραμμένη 
κυλινδροκεφαλή υψηλής απόδοσης, τη μακριά, 
ίσια εισαγωγή και το έμβολο υψηλής συμπίεσης, 
αυτή η εξελιγμένη σχεδίαση προσφέρει επιδόσεις 
που εξασφαλίζουν τη νίκη υπό όλες τις συνθήκες.

Icon Blue
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Η περιπέτεια
ξεκινά εδώ. Κατακτώντας νίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα MX2 και κατακτώντας δύο 

συνεχόμενα πρωταθλήματα AMA Supercross στην κατηγορία 250SX, οι αναβάτες 
της Yamaha έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τις απίστευτες δυνατότητες της 
YZ250F. Για την επόμενη σεζόν, η Yamaha δημιούργησε την έκδοση YZ250F 
Monster Energy Edition για τους ιδιώτες αγωνιζόμενους.

Εξοπλισμένη με όλες τις αναβαθμίσεις απόδοσης που καθιστούν το βασικό 
μοντέλο του 2021 ακριβέστερο, ταχύτερο και ομαλότερο στη λειτουργία από ποτέ, 
η YZ250F Monster Energy Edition διαθέτει την επίσημη εμφάνιση της Monster 
Energy Yamaha Factory Team, με αποκλειστική μαύρη/μπλε εξωτερική σχεδίαση 
και ταιριαστούς μπλε τροχούς.

Χάρη στον ολοκαίνουργιο κινητήρα υψηλής απόδοσης και το βελτιστοποιημένο 
πλαίσιο αλουμινίου, μαζί με βελτιωμένες ρυθμίσεις ανάρτησης, δυνατότερα 
φρένα και πιο ομαλό κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και την εφαρμογή Power Tuner 
για ρύθμιση του κινητήρα και εύκολη προσαρμογή στις συνθήκες μέσω κινητού 
τηλεφώνου, η YZ250F Monster Energy Edition παρέχει αυξημένη ισχύ,
απόλυτο έλεγχο και εργοστασιακή εμφάνιση!

Εξωτερική σχεδίαση 
Monster Energy Edition
Χάρη στα αποκλειστικά γραφικά Monster Energy 
και τη μοναδική μαύρη εξωτερική σχεδίαση 
με μπλε λεπτομέρειες και τους ταιριαστούς 
μπλε τροχούς, η YZ250F Monster Energy 
Edition προσφέρει σε κάθε αναβάτη motocross 
την ευκαιρία να απολαύσει τη μαγεία μιας 
εργοστασιακής μοτοσυκλέτας!

Βελτιστοποιημένο πλαίσιο αλουμινίου
Το ελαφρύ και ευέλικτο αλουμινένιο πλαίσιο
της YZ250F Monster Energy Edition 
τελειοποιήθηκε και επαναρρυθμίστηκε για
το 2021, με τροποποίηση του πάχους σε καίρια 
σημεία και με νέες βάσεις κινητήρα. Χάρη 
στην προσαρμογή της ακαμψίας, αυτές οι 
τροποποιήσεις προσφέρουν ακόμα πιο ελαφρύ 
χειρισμό, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
ελεγχόμενη και λιγότερο κουραστική οδήγηση.

Αναδιαμορφωμένος 
εκκεντροφόρος εξαγωγής
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου
2021 είναι η χρήση ενός νέου εκκεντροφόρου
εξαγωγής με αναδιαμορφωμένους λοβούς.
Παρέχει αυξημένη ισχύ στις χαμηλές και
μεσαίες στροφές, ενώ το μπεκ ψεκασμού 12
οπών της Denso διαθέτει βελτιστοποιημένες 
ρυθμίσεις ψεκασμού που προσφέρουν
υψηλότερη απόδοση με καλύτερο έλεγχο.

Πλήρως ανασχεδιασμένος κινητήρας
Ο ήδη ισχυρός κινητήρας της YZ250F Monster 
Energy Edition βελτιώθηκε με μια σειρά από 
αλλαγές. Μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνονται 
ολοκαίνουργια κυλινδροκεφαλή με βελτιωμένο 
σχήμα της θυρίδας εισαγωγής, νέο προφίλ 
του εκκεντροφόρου εξαγωγής, νέο τελικό 
και ενημερωμένη μονάδα ECU. Χάρη σε αυτά, 
αυξήθηκε η ισχύς στις μεσαίες και υψηλές στροφές 
καθώς και η μέγιστη ισχύς, ενώ διατηρήθηκε
η κορυφαία ροπή στις χαμηλές στροφές.
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Φέρε τη νίκη
πιο κοντά!

 

Η νέα YZ250F διαθέτει τις υπερσύγχρονες τεχνολογίες των εργοστασιακών
μοτοσυκλετών MX2 και SX της Yamaha και είναι πιο ευέλικτη, ταχύτερη και ομαλότερη
στη λειτουργία, προσφέροντας τις επιδόσεις και τη σιγουριά που είναι απαραίτητες
για να φτάσεις στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Μόλις πέσει η μπάρα της εκκίνησης, γίνεται άμεσα αισθητή η ισχύς του νέου κινητήρα 
της YZ250F με την υψηλή απόδοση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, η οποία οφείλεται 
στον αναθεωρημένο εκκεντροφόρο εξαγωγής, το ελαφρύτερο έμβολο και τη μακρύτερη 
μπιέλα, ενώ η ολοκαίνουργια κυλινδροκεφαλή με βελτιωμένη σχεδίαση της εισαγωγής 
προσφέρει πιο δυναμική επιτάχυνση. Παράλληλα, από την εφαρμογή Power Tuner
στο smartphone παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του ιδανικού προφίλ ισχύος που
είναι απαραίτητο για βέλτιστη αγωνιστική απόδοση υπό όλες τις συνθήκες.

Το νέο πλαίσιο είναι ελαφρύτερο και πιο ακριβές από ποτέ, χάρη στη βελτιστοποιημένη 
ακαμψία του αλουμινένιου σκελετού, ο οποίος διαθέτει νέα χαρακτηριστικά ευελιξίας και 
τροποποιημένες ρυθμίσεις ανάρτησης, που παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό ακρίβειας 
κατά το στρίψιμο και ευστάθειας. Παράλληλα, η νέας γενιάς εξωτερική σχεδίαση Icon Blue 
παρέχει μια επαναστατική, μοντέρνα εμφάνιση. Φέρε τη νίκη πιο κοντά!

Πλήρως ανασχεδιασμένος κινητήρας
Ο ήδη ισχυρός κινητήρας της YZ250F 
βελτιώθηκε με μια σειρά από αλλαγές. 
Μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνονται 
ολοκαίνουργια κυλινδροκεφαλή με βελτιωμένο 
σχήμα της θυρίδας εισαγωγής, νέο προφίλ 
του εκκεντροφόρου εξαγωγής, νέο τελικό και 
ενημερωμένη μονάδα ECU. Χάρη σε αυτές τις 
αλλαγές, αυξήθηκε η ισχύς στις μεσαίες και 
υψηλές στροφές καθώς και η μέγιστη ισχύς, 
ενώ διατηρήθηκε η κορυφαία ροπή
στις χαμηλές στροφές.

Τελικό υψηλότερης χωρητικότητας
Το νέο ελαφρύ τελικό της εξάτμισης είναι
κατά μόλις 70 χιλ. μακρύτερο σε σύγκριση
με το προηγούμενο τελικό, ωστόσο αυξάνει τη 
χωρητικότητα της εξαγωγής, περιορίζοντας τους 
θορύβους υψηλής συχνότητας και προσφέροντας 
έναν πιο «αγωνιστικό» και ευχάριστο ήχο. Με τον 
ειδικά μορφοποιημένο σωλήνα της εξάτμισης και 
το μικρών διαστάσεων τελικό, αυτό το σύστημα 
υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία 
του κινητήρα και συμβάλλει στη συγκέντρωση των 
μαζών κοντά στο κέντρο βάρους της μοτοσυκλέτας.

Αποτελεσματικότερο σύστημα εισαγωγής
Η πρωτοποριακή ανεστραμμένη κυλινδροκεφαλή 
της Yamaha έχει την εισαγωγή στραμμένη προς
τα εμπρός, η οποία επιτρέπει στον καθαρό αέρα 
να εισέρχεται απευθείας στον κινητήρα και
να προσφέρει αυξημένη απόδοση. Για το 2021, 
οι μηχανικοί της Yamaha σχεδίασαν μια ακόμα 
πιο αποδοτική εισαγωγή με επιπλέον αγωγούς, 
που επιτρέπει την πιο ομαλή και σύντομη 
δρομολόγηση της ροής του αέρα από
την εισαγωγή έως την κυλινδροκεφαλή, 
αυξάνοντας την απόδοση στις υψηλές στροφές.

Αναδιαμορφωμένος 
εκκεντροφόρος εξαγωγής
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου 
2021 είναι η χρήση ενός νέου εκκεντροφόρου 
εξαγωγής με αναδιαμορφωμένους λοβούς. 
Παρέχει αυξημένη ισχύ στις χαμηλές και 
μεσαίες στροφές, ενώ το μπεκ ψεκασμού 12 
οπών της Denso διαθέτει βελτιστοποιημένες 
ρυθμίσεις ψεκασμού που προσφέρουν 
υψηλότερη απόδοση με καλύτερο έλεγχο.
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Συνδεθείτε 
με την μοτοσυκλέτα σας 
όπως ποτέ άλλοτε!

Η εφαρμογή Power Tuner είναι μια πρωτοποριακή 
ψηφιακή τεχνολογία που επιτρέπει στους αναβάτες 
της YZ250F και της YZ450F να ρυθμίσουν
με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά ισχύος του κινητήρα 
της μοτοσυκλέτας τους στην πίστα, χρησιμοποιώντας 
το smartphone τους. Οι αναβάτες και οι μηχανικοί 
μπορούν εύκολα να προβούν στη λήψη της δωρεάν 
εφαρμογής Power Tuner για συσκευές IOS ή Android 
και, στη συνέχεια, να συνδεθούν αμέσως με
τη μοτοσυκλέτα τους προκειμένου να ρυθμίσουν 
το μίγμα καυσίμου/αέρα και τον χρονισμό της 
ανάφλεξης. Μέσω της εφαρμογής Power Tuner,
οι αναβάτες μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές 
τους ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί
που βρίσκεται στο τιμόνι και, να εναλλάσσονται 
ανάμεσα σε δύο παραμέτρους λειτουργίας.

Εκτός από το ότι είναι σε θέση να πραγματοποιήσει 
αλλαγές στις επιδόσεις του κινητήρα, η εφαρμογή 
Power Tuner μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
για την καταγραφή των πληροφοριών του αγώνα
και την παρακολούθηση μιας σειράς δεδομένων, 
όπως είναι τα διαγνωστικά του συστήματος,
ο χρόνος λειτουργίας και η συντήρηση, καθώς
και για τη σύγκριση και την κοινή χρήση των
αρχείων καταγραφής αγώνα και των ρυθμίσεων
με άλλους αναβάτες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή 
Power Tuner και τις λειτουργίες της μέσω της 
διεύθυνσης https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/
experiences/applications/power-tuner/



 

Δίχρονες πτήσεις.

 

Με την εκρηκτική ισχύ και τον ευέλικτο χειρισμό της, σε συνδυασμό με τον έντονο ήχο
του κινητήρα, η δίχρονη YZ250 συναρπάζει. Προετοιμάσου για μια εθιστική εμπειρία!

Εάν ασχολείσαι με το τι συμβαίνει στην παγκόσμια off-road σκηνή , τότε θα γνωρίζεις
ότι η YZ250 έχει ένα πολύ εντυπωσιακό ιστορικό σε αγωνιστικό επίπεδο.
Με το πέρασμα των χρόνων, αυτή η καθαρόαιμη αγωνιστική μοτοσυκλέτα έχει κερδίσει
σχεδόν τα πάντα στο motocross και το supercross. Και μερικοί από τους μεγαλύτερους
αναβάτες του αθλήματος έχουν δημιουργήσει τη φήμη τους οδηγώντας αυτή
τη θρυλική 2-χρονη μοτοσυκλέτα.

Το πλαίσιο αλουμινίου είναι ένα από τα πιο ελαφριά και πιο εύκολα στον χειρισμό και
προσφέρει μια εκπληκτική ισορροπία μεταξύ ακαμψίας και αντοχής. Επίσης, το κορυφαίο 
σύστημα ανάρτησης περιλαμβάνει πιρούνι 48 χιλ. με δυνατότητα ρύθμισης της απόσβεσης 
ανάλογα με την ταχύτητα και monocross με μοχλικό στον πίσω τροχό.

Μόλις ανάψεις τον κινητήρα υψηλής απόδοσης, θα νοιώσεις τον συναρπαστικό ήχο και
τη δίχρονη μυρωδιά που αναβλύζει από το τελικό της εξάτμισης. Με την αδρεναλίνη να ρέει
και τους παλμούς να ανεβαίνουν, είσαι έτοιμος να απελευθερώσεις τις εκρηκτικές επιδόσεις
και να κατευθυνθείς κατευθείαν στη ζώνη θριάμβου της ΥΖ (VictorYZone)!

Κομψή εξωτερική σχεδίαση 
και μοντέρνα γραφικά
Η δίχρονη μοτοσυκλέτα YZ250 διαθέτει μοντέρνα 
εξωτερική σχεδίαση και γραφικά που συνθέτουν 
μια ανανεωμένη επιθετική εμφάνιση. Τα φτερά και 
τα προστατευτικά του πιρουνιού χαρίζουν κομψή 
εμφάνιση, τα πλαϊνά καλύμματα και το κάλυμμα 
της σέλας τονίζουν την ανανεωμένη εμφάνιση και 
οι αεραγωγοί έχουν καινούργια γραφικά.

Δίχρονος κινητήρας 250 κ.εκ. 
με σύστημα YPVS
Η εκρηκτική δύναμη και η ισχυρή ροπή που παράγει 
ο δίχρονος υγρόψυκτος κινητήρας 249 κ.εκ. έχουν 
κάνει την YZ250 τόσο δημοφιλή σε όλους, από τους 
σκληροπυρηνικούς οδηγούς μέχρι τους αναβάτες 
που αναζητούν τη διασκέδαση. Με τροφοδότηση 
από καρμπυρατέρ 38 χιλ. και με σύστημα YPVS που 
ενισχύει τη ροπή, αυτός ο κινητήρας 5 ταχυτήτων 
ανταποκρίνεται αμέσως στις εντολές του αναβάτη.

Σύστημα πίσω ανάρτησης 
τύπου monocross
Το σύστημα πίσω ανάρτησης monocross,
με ομαλή απόκριση, αποτελείται από το ψαλίδι,
το αμορτισέρ και την άρθρωση που διαθέτουν
οι τετράχρονες μοτοσυκλέτες YZ-F.
Αυτό το σύστημα προσφέρει εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά απόσβεσης των κραδασμών
σε συνδυασμό με καλή πρόσφυση για
κορυφαίες επιδόσεις.

Ανεστραμμένο πιρούνι 48 χιλ. τύπου YZ-F
Το ανεστραμμένο πιρούνι 48 χιλ. έχει παρόμοια 
σχεδίαση με τις τετράχρονες μοτοσυκλέτες YZ-F 
και διαθέτει χωριστό σύστημα αέρα/λαδιού που 
αποτρέπει την είσοδο του αέρα στο φυσίγγιο 
και παρέχει πιο σταθερή απόσβεση. Το πιρούνι 
λειτουργεί με ειδικές ρυθμίσεις για την YZ250 και 
παρέχει ανάλαφρο και ευέλικτο χειρισμό.
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Ευελιξία.
Ικανότητα.

Νίκη.

 

Για να φτάσεις στην κορυφή του motocross, πρέπει να αφιερώσεις χρόνο
στην πίστα και να ενισχύσεις πολύ τη φυσική σου κατάσταση. Και πρέπει
να επιλέξεις τη σωστή μοτοσυκλέτα. Με μικρό βάρος και προσφέροντας μεγάλες 
δόσεις αδρεναλίνης, η YZ125 είναι το πιο διασκεδαστικό δίτροχο όχημα.

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την εμπειρία της YZ125. Με την εκρηκτική ισχύ
του δίχρονου κινητήρα, το εξαιρετικά ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου και με
την εξαιρετική της ευελιξία, η YZ125 επιταχύνει, αλλάζει κατεύθυνση και φρενάρει 
με μοναδικό τρόπο. Το κορυφαίο στην κατηγορία πιρούνι παρέχει ακρίβεια
στις γρήγορες στροφές και το πίσω σύστημα monocross απορροφά τους 
κραδασμούς, προσφέροντας μεγάλη άνεση στην οδήγηση.

Το μικρών διαστάσεων πλαίσιο επιτρέπει γρήγορες μετατοπίσεις στη σέλα και 
απόλυτο έλεγχο κατά την οδήγηση. Το δυναμικό στυλ και οι απόλυτα ταιριαστοί 
μπλε τροχοί, αναδεικνύουν το εργοστασιακό αγωνιστικό DNA της μοτοσυκλέτας. 
Ανακάλυψε την απόλυτη ελαφριά δίχρονη μοτοσυκλέτα και στόχευσε την κορυφή.

Κομψή εξωτερική σχεδίαση 
και μοντέρνα γραφικά
Η δίχρονη μοτοσυκλέτα YZ125 διαθέτει μοντέρνα 
εξωτερική σχεδίαση και γραφικά για ακόμα 
πιο δυναμικό στυλ. Επίσης, τα φτερά Icon Blue 
και τα στιβαρά προστατευτικά του πιρουνιού 
χαρίζουν κομψή εμφάνιση ενώ τα πλαϊνά καπάκια 
και το κάλυμμα της σέλας τονίζουν τη μοντέρνα 
εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.

Δίχρονος κινητήρας 125 κ.εκ. 
με σύστημα YPVS
Στην καρδιά αυτής της δυναμικής ελαφριάς 
μοτοσυκλέτας, υπάρχει ένας πολύστροφος 
δίχρονος, υγρόψυκτος κινητήρας 125 κ.εκ. 
ο οποίος διαθέτει το φημισμένο σύστημα YPVS 
της Yamaha για αυξημένη ισχύ. Με το 6-τάχυτο 
κιβώτιο κοντών σχέσεων, αυτός ο εξαιρετικά 
μικρού μεγέθους και εύκολος στη συντήρηση 
κινητήρας μπορεί να ρυθμιστεί με τα εξαρτήματα 
του κιτ GYTR για ακόμα καλύτερες επιδόσεις.

Σύστημα πίσω ανάρτησης 
τύπου monocross
Το σύστημα πίσω ανάρτησης τύπου monocross
που διαθέτει η YZ125 αποτελείται από το σύγχρονο 
ψαλίδι, το αμορτισέρ και την άρθρωση που 
διαθέτουν οι τετράχρονες μοτοσυκλέτες YZ-F. Αυτό 
το σύστημα προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά 
απόσβεσης των κραδασμών σε συνδυασμό με 
καλή πρόσφυση για νικηφόρες επιδόσεις.

Ανεστραμμένο πιρούνι 48 χιλ.
Το ανεστραμμένο πιρούνι 48 χιλ. έχει 
παρόμοια σχεδίαση με τις τετράχρονες 
μοτοσυκλέτες YZ-F και διαθέτει χωριστό 
σύστημα αέρα/λαδιού που αποτρέπει την 
είσοδο του αέρα στο φυσίγγιο και παρέχει πιο 
σταθερή απόσβεση. Το πιρούνι λειτουργεί με 
ειδικές ρυθμίσεις για την YZ125 και προσδίδει 
ακόμα πιο ανάλαφρο και ευέλικτο χειρισμό.
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Νίκη.
Ποτέ δεν χαρίζεται,
πάντα κερδίζεται. Η YZ85 είναι ένας θρύλος για την νεανική motocross σκηνή. Είναι η μοτοσυκλέτα

που έχει εμπνεύσει πολλούς από τους σημερινούς επαγγελματίες αγωνιζόμενους
και τους έχει βοηθήσει στην πορεία τους προς την κορυφή των πρωταθλημάτων ΜΧ.
Με τις αυξημένες της επιδόσεις, η νέα YZ85 είναι η off-road μοτοσυκλέτα
που πραγματοποιεί τα όνειρα νεαρών αναβατών.

Ο υγρόψυκτος 2-χρονος κινητήρας των 85 κ.εκ. είναι εφοδιασμένος με Yamaha Power 
Valve System (YPVS), το οποίο παρέχει μεγαλύτερο εύρος στην απόδοση της εκρηκτικής 
δύναμης του κινητήρα και δίνει το πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Με πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι, δισκόφρενα τύπου wave στον μπροστινό και
τον πίσω τροχό, καθώς και με προσαρμοζόμενα εργονομικά χαρακτηριστικά, η ΥΖ85 
διαθέτει την τεχνολογία για να οδηγήσει τον αναβάτη της στην κορυφή. Επίσης,
το κομψό στυλ και τα γραφικά που αντλούν έμπνευση από τις εργοστασιακές 
αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, καθιστούν σαφές ότι στόχος της είναι η νίκη.

Ισχυρός κινητήρας 85 κ.εκ. 
με σύστημα YPVS
Ο υγρόψυκτος κινητήρας 85 κ.εκ. διαθέτει
το σύστημα YPVS (Yamaha Power Valve System) 
που απογειώνει τις συνολικές επιδόσεις και 
συμβάλλει στην ευκολότερη αξιοποίηση της 
ροπής της μοτοσυκλέτας. Με υψηλή αναλογία 
συμπίεσης και κιβώτιο 6 ταχυτήτων, η YZ85 
προσφέρει εντυπωσιακή επιτάχυνση που κάνει
τη διαφορά σε αγωνιστικό περιβάλλον.

Δίσκοι wave 
με άκαμπτα σωληνάκια φρένων
H YZ85 διαθέτει δίσκους wave 220 χιλ. μπροστά 
και 190 χιλ. πίσω, οι οποίοι διατηρούν χαμηλή 
θερμοκρασία και παρέχουν αυτο-καθαρισμό, 
καθώς και την απαραίτητη ισχύ πέδησης. 
Επίσης, για αίσθηση ισορροπίας και έλεγχο 
ακριβείας, η YZ85 διαθέτει σωληνάκια φρένων 
με χαμηλό ρυθμό διαστολής ενώ η διαδρομή του 
μπροστινού σωλήνα διευκολύνει τη συντήρηση.

Πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι KYB® 36 χιλ.
Το ανεστραμμένο πιρούνι διαθέτει ειδικά 
κατεργασμένους μονοκόμματους κωνικούς 
εξωτερικούς σωλήνες που ευθυγραμμίζονται με 
την ισορροπημένη ακαμψία του πλαισίου καθώς 
και εσωτερικούς σωλήνες 36 χιλ. που παρέχουν 
βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις απόσβεσης.
Σε συνδυασμό με το πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι 
χαμηλής τριβής, η YZ85 διαθέτει το πιο εξελιγμένο 
μπροστινό σύστημα που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ 
σε νεανική μοτοσυκλέτα ΥΖ motocross. Επίσης, 
αυτό το μπροστινό σύστημα υψηλής τεχνολογίας 
διαθέτει ειδικά προστατευτικά πιρουνιού και 
σχεδιάστηκε με σκοπό την κορυφαία απόδοση, 
ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Πλαστικές βαλβίδες reed 
και βελτιστοποιημένη εξάτμιση
Τα υψηλής απόδοσης συστήματα εισαγωγής
και εξαγωγής με βαλβίδα reed, σε συνδυασμό 
με το σύστημα YPVS, εξασφαλίζουν τέλειες 
εκκινήσεις. Οι πλαστικές βαλβίδες reed και
ο θάλαμος διαστολής παρέχουν ελεγχόμενη ισχύ 
με εκρηκτική επιτάχυνση, καθώς και συναρπαστική 
αίσθηση, ακριβώς όπου τη χρειάζεσαι για
να ξεχωρίσεις από τον ανταγωνισμό.
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Καλώς ήρθες
στη victorYZone!

Ήρθε η ώρα να βγεις εκεί έξω και να αποδείξεις την αξία σου στην αγωνιστική πίστα. 
Το μέλλον είναι δικό σου. Και για να έχεις τη σιγουριά ότι δίνεις το 100% σε κάθε 
αγώνα, χρειάζεσαι μια μοτοσυκλέτα με κορυφαίες επιδόσεις σε συνδυασμό
με την ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει τη Yamaha.

Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι η YZ65 και έχει κατασκευαστεί με τις υψηλές 
προδιαγραφές των μεγάλων αγωνιστικών μοτοσυκλετών Yamaha. Ο ισχυρός 
υγρόψυκτος κινητήρας 65 κ.εκ. με 6-τάχυτο κιβώτιο διαθέτει το σύστημα YPVS
της Yamaha που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την απαραίτητη ισχύ που θα φέρει 
τη νίκη στους αγώνες. Το διπλό ημιπεριμετρικό ατσάλινο πλαίσιο με υποπλαίσιο 
αλουμινίου είναι ελαφρύ και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανθεκτικότητα.

Το ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι 36 χιλ. και η πίσω ανάρτηση monocross
χωρίς μοχλικό παρέχουν σταθερό χειρισμό σε σκληρό έδαφος, ενώ η ρυθμιζόμενη 
θέση του τιμονιού επιτρέπει την άμεση προσαρμογή της YZ65, σύμφωνα με την 
ανάπτυξη του παιδιού που την οδηγεί. Με δίσκους wave για ισχυρό φρενάρισμα, 
καθώς και με μεγάλη άνετη σέλα και μαρσπιέ υψηλής πρόσφυσης, η YZ65
διαθέτει όσα θα χρειαστείς για να φτάσεις στη VictorYZone!

Ομαλή, εύχρηστη ισχύς
Ο ζωηρός υδρόψυκτος κινητήρας 65 κ.εκ. 
είναι ένας από τους πιο προηγμένους στην 
κατηγορία του και διαθέτει σύστημα εισαγωγής 
στροφαλοθαλάμου με βαλβίδα reed, που 
σχεδιάστηκε ειδικά για αγώνες και εξασφαλίζει 
άμεση απόκριση στο γκάζι. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό είναι το σύστημα YPVS (Yamaha 
Power Valve System) που έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για αγώνες και παρέχει χαρακτηριστικά ομαλής 
ροπής και ισχύος, καθιστώντας την YZ65 μια 
ιδανική μοτοσυκλέτα για νεαρούς αγωνιζόμενους.

Αξιοπιστία στις στροφές
Το ανεστραμμένο πιρούνι KYB 36 χιλ. τονίζει
το γεγονός ότι η YZ65 μοιράζεται το ίδιο 
αυθεντικό αγωνιστικό DNA με όλα τα μοντέλα 
YZ. Χάρη στην εξαιρετική ακαμψία του, παρέχει 
αίσθηση στιβαρότητας στο μπροστινό μέρος για 
σιγουριά στις στροφές, ενώ οι σωλήνες μεγάλης 
διαδρομής αποσβένουν τους κραδασμούς
ακόμη και στις πιο τραχιές επιφάνειες.

Εύχρηστο κιβώτιο 6 ταχυτήτων
Το κιβώτιο 6 ταχυτήτων διαθέτει προσεκτικά 
επιλεγμένες σχέσεις μετάδοσης που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για την επίτευξη μικρότερων 
χρόνων γύρων μέσω της πλήρους αξιοποίησης της 
απόδοσης του κινητήρα των 65 κ.εκ. Οι μηχανικοί 
της Yamaha σχεδίασαν τους δίσκους και τα ελατήρια 
του συμπλέκτη με τέτοιο τρόπο ώστε η μανέτα του 
συμπλέκτη να είναι ελαφριά και εύχρηστη.

Ελαφρύς και σταθερός χειρισμός
Η YZ65 διαθέτει ένα νέο διπλό ημιπεριμετρικό 
ατσάλινο πλαίσιο με υποπλαίσιο αλουμινίου, 
το οποίο παρέχει ελαφρύ, σταθερό χειρισμό 
και ευελιξία. Για την απόσβεση ακόμη και των 
πιο έντονων κραδασμών, αυτή η κορυφαία 
μοτοσυκλέτα motocross διαθέτει ανεστραμμένο 
πιρούνι KYB 36 χιλ., ψαλίδι αλουμινίου και
πίσω ανάρτηση monocross χωρίς μοχλικό.
Ο συνδυασμός αυτών των βασικών 
εξαρτημάτων παρέχει ευστάθεια κατά τα
άλματα και σταθερούς χρόνους γύρων.
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Το πρόγραμμα bLU cRU της Yamaha

Δεν υπάρχει άλλος κατασκευαστής πιο αφοσιωμένος στο 
μέλλον του motocross από τη Yamaha. Το ευρύ πρόγραμμα 
bLU cRU του εργοστασίου έχει ως στόχο να δημιουργήσει
τη νέα γενιά αναβατών και να τη βοηθήσει στα πρώτα 
στάδιο εξέλιξής της.

Έχοντας ξεκινήσει από το 2015, το Κύπελλο bLU cRU 
θεωρείται ένα από τα κορυφαία αθλητικά φυτώρια και 
αποτελείται από τρεις διαφορετικές κατηγορίες για αναβάτες 
YZ65, YZ85 και YZ125. Σε κάθε κατηγορία, θα επιλεγούν 
40 αναβάτες από όλη την Ευρώπη, μέσα από τα εθνικά της 
πρωταθλήματα. Αυτοί οι αναβάτες θα αγωνιστούν στον 
μεγάλο τελικό και θα βιώσουν μια μοναδική αγωνιστική 
εμπειρία, στον πιο σημαντικό αγώνα του κόσμου, το 
Monster energy FIM Motocross of Nations. Οι αναβάτες θα 
αγωνιστούν για να επιλεγούν για το επόμενο στάδιο που 
είναι το bLU cRU Masterclass*.

Κατά τη διάρκεια του bLU cRU Masterclass, οι αναβάτες θα 
λάβουν επαγγελματική καθοδήγηση από τους πρεσβευτές 
bLU cRU, με συμβουλές από τους επίσημους αγωνιζόμενους 
της Yamaha. Μετά από τρείς ημέρες εκπαίδευσης, ένας 
αναβάτης ΥΖ125 θα ενταχθεί στην επίσημη ομάδα EMX125 
της Yamaha για την επόμενη σεζόν και θα συμμετάσχει στο 
πλήρες πρόγραμμα του πρωταθλήματος EMX125, όπου οι 
νικητές των κατηγοριών ΥΖ65 και ΥΖ85 επωφελούνται από 
την πλήρη υποστήριξη της Yamaha.  

Προσφέροντας την ασφάλεια ενός ελεγχόμενου 
επαγγελματικού περιβάλλοντος σε πολλούς νέους αναβάτες 
κάθε κατηγορίας, οι οποίοι θα μπορούν να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία, τα ευρωπαϊκά 
κύπελλα bLU cRU FIM είναι τα πρώτα βήματα για να γίνει 
κάποιος, επαγγελματίας αγωνιζόμενος. Η υποστήριξη της 
επόμενης γενιάς αναβατών, είναι η αποστολή μας. 



Προϊόντα υψηλής 
απόδοσης GYTR®

Οι μηχανικοί της Genuine Yamaha 
Technology Racing (GYTR®) εφαρμόζουν 
συγκλονιστικές, πρωτοποριακές για το χώρο 
της μοτοσυκλέτας τεχνολογίες σε όλα τα 
αξεσουάρ επιδόσεων που σχεδιάζουν για 
περισσότερα από 40 χρόνια.

Τα εξαρτήματα GYTR σχεδιάζονται παράλληλα 
με τη Yamaha σας. Μόνο με τα GYTR μπορείτε 
να ολοκληρώσετε τη μοτοσυκλέτα σας 
με υπερσύγχρονα εξαρτήματα, τα οποία 
κατασκευάζονται για να διαρκούν και να 
προσφέρουν κορυφαία λειτουργία σε 
συνδυασμό με ένα ιδιαίτερο ύφος.

Αυτή η δραστηριότητα παραγωγής 
ειδικευμένων εξαρτημάτων της ίδιας της
εταιρείας βασίζεται στη στενή συνεργασία με 
τις εργοστασιακές ομάδες και τους επίσημους 
αναβάτες δοκιμών, για την ανάπτυξη και 
τη δοκιμή εξαρτημάτων βελτίωσης για τις 
μοτοσυκλέτες motocross. Περιλαμβάνονται 
μια ευρεία σειρά εξαρτημάτων, καθώς και 
πλήρη αγωνιστικά κιτ. Τα αξεσουάρ GYTR 
είναι τα μόνα προϊόντα εξειδικευμένης 
σχεδίασης με την υποστήριξη της Yamaha. 
Είναι κατασκευασμένα για τις μοτοσυκλέτες 
Yamaha, από την ίδια τη Yamaha.



Αγωνιστικό κιτ υψηλών
επιδόσεων GYTR® για YZ125
1SR-HIPER-KV-20

Ρότορας μεγάλου βάρους GYTR®

1SR-E5550-KT-00

Κάλυμμα συμπλέκτη GYTR® billet
GYT-1C335-10-AL

Αναδιπλούμενη μανέτα
συμπλέκτη GYTR®

17D-H39B0-V0-00

Προστατευτικό πίσω 
φρένου GYTR®

1DX-F58F0-V0-00

Συσκευή γρήγορης εκκίνησης
1SL-F1825-0B-L0

GYTR® της BRAKING®. Συμπαγής 
διακόπλακα πίσω φρένου
1SL-F58G0-V0-00

Προστατευτικά ψυγείου 
από αλουμίνιο
YMF-4YZ25-03-2T

YZ125 Αξεσουάρ

Κιτ υψηλής απόδοσης GYTR® 
για YZ85
B0G-HIPER-KT-20

Κάλυμμα συμπλέκτη GYTR® billet
GYT-5PA35-10-AL

Καλάθι συμπλέκτη GYTR®

τύπου billet
GYT-5PA56-10-01

Πλάκα πίεσης συμπλέκτη
GYTR® Billet
GYT-5PA56-20-00

Αφρώδες υλικό ανύψωσης σέλας
B0G-F4770-20-00

Κόντρα παξιμάδι τροχού
1SL-F2095-0B-L0

Φίλτρο αέρα υψηλής ροής 
της Twin Air®

5PA-E4451-00-00

Κάλυμμα στεγανοποίησης
φίλτρου αέρα
B09-E4480-E0-00

YZ85 Αξεσουάρ

Αγωνιστικό κιτ υψηλών
επιδόσεων GYTR®

BR8-HIPER-KT-10

Εξάτμιση GYTR®

BR8-E4610-0E-00

Σιγαστήρας GYTR®

BR8-E4753-0E-00

Προστατευτική ποδιά MX GYTR®

BR8-F14B0-E0-00

Αναδιπλούμενη
μανέτα φρένου GYTR®

BR8-H39A0-V0-00

Καπάκι δοχείου πίσω φρένου
1SR-F1701-2B-L0

Κάλυμμα σέλας Factory Racing
BR8-F4731-0F-00

Κιτ πλαστικών
BR8-W003A-00-00

YZ65 Αξεσουάρ

Slip-on σιγαστήρας από τιτάνιο
90798-31910-00

Συγκρότημα κυλινδροκεφαλής 
GYTR® με κατεργασμένες θυρίδες
B2W-E11B0-V0-00

GYTR® εσωτερική πλήμνη
συμπλέκτη billet
GYT-5XD56-40-00

GYTR® καπάκι συμπλέκτη billet
33D-E54E0-V0-00

Κιτ εκκεντροφόρου GYTR®

B2W-E21F0-V0-00

GYTR® καπάκι ανάφλεξης billet
BR9-E54G0-V0-00

Κιτ εμβόλου 
υψηλής συμπίεσης GYTR®

B2W-E16A0-V0-00

Προστατευτική ποδιά 
MX GYTR®

BR9-F14B0-V0-00

Slip-on σιγαστήρας από τιτάνιο
90798-31820-00

Σωλήνες εξάτμισης 
εξ ολοκλήρου από τιτάνιο
90798-31821-00

Εσωτερική πλήμνη συμπλέκτη
GYTR® τύπου billet
B7B-E63C0-V0-00

Καλάθι συμπλέκτη GYTR®

B7B-E63A0-V0-00

Πλαστικός οδηγός αλυσίδας GYTR®

17D-F21E0-V0-00

Προστατευτικά περιβλήματα 
ψυγείου GYTR®

BR9-E24D0-V0-00

Ασφάλεια εμβόλου GYTR®

1SM-E2842-T0-00

Μαγνητική βίδα
αποστράγγισης λαδιού
BR9-E51C0-EU-00

YZ450F / YZ250F Monster Energy Yamaha Racing  Edition Αξεσουάρ

Σιγαστήρας GYTR®

1SS-E4753-0E-00

Βαρύ βολάν GYTR®

GYT-5NX97-50-50

Μπροστινός τροχός, 
αντίγραφο του MXGP (1,60 x 21’’)
1SR-F2050-7R-P1

Πίσω τροχός, 
αντίγραφο του MXGP (2,15 x 19’’)
5XC-F2050-9R-P1

Πλαστικός οδηγός αλυσίδας GYTR®

17D-F21E0-V0-00

Μπλοκ αξόνων
1SR-F1932-0B-L0

GYTR® της BRAKING®. Συμπαγής 
διακόπλακα πίσω φρένου
1SL-F58G0-V0-00

Προστατευτικά χεριών
για χρήση εκτός δρόμου
B11-F0748-00-BK

YZ250 Αξεσουάρ

Παραπάνω εμφανίζεται μια επιλογή γνήσιων bolt-on αξεσουάρ επιδόσεων της Yamaha. Παραπάνω είναι μια συλλογή βιδωτών εξαρτημάτων που διατίθενται. Επικοινώνησε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα 
καλύτερα αξεσουάρ με τα οποία μπορείς να εξοπλίσεις τη δική σου Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Παραπάνω εμφανίζεται μια επιλογή γνήσιων bolt-on αξεσουάρ επιδόσεων της Yamaha. Παραπάνω είναι μια συλλογή βιδωτών εξαρτημάτων που διατίθενται. Επικοινώνησε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα 
καλύτερα αξεσουάρ με τα οποία μπορείς να εξοπλίσεις τη δική σου Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.



Διασκέδαση για έναν, 
διασκέδαση για όλους. Με ανάρτηση μεγάλης διαδρομής, μπροστινό δισκόφρενο και ανθεκτική σχεδίαση 

motocross, η στιβαρή TT-R125LWE είναι η ιδανική μοτοσυκλέτα για νεαρούς 
και ενήλικες αναβάτες που θέλουν μια απολαυστική και εύκολη στη συντήρηση 
μοτοσυκλέτα για κάθε έδαφος.

Στην καρδιά αυτής της ανθεκτικής off-road μοτοσυκλέτας υπάρχει ένας 
αερόψυκτος τετράχρονος κινητήρας 125 κ.εκ. μικρών διαστάσεων, που παρέχει 
άφθονη ομαλή και ελεγχόμενη ισχύ. Η ηλεκτρική μίζα διευκολύνει την εκκίνηση 
και το 5-τάχυτο κιβώτιο σου επιτρέπει να απολαμβάνεις τη μέγιστη απόλαυση της 
ΤΤ-R125LWE – όπου κι αν βρεθείς.

Οι εντυπωσιακές προδιαγραφές περιλαμβάνουν μπροστινή και πίσω ανάρτηση 
μεγάλης διαδρομής για ομαλό και αξιόπιστο χειρισμό, καθώς και μπροστινό 
δισκόφρενο 220 χιλ., εξωτερικά μέρη από πολυπροπυλένιο για αντοχή στις 
προσκρούσεις, μπροστινό τροχό 16 ιντσών και πίσω τροχό 19 ιντσών με φαρδιά 
ελαστικά. Ας ξεκινήσει η διασκέδαση!

Τετράχρονος κινητήρας 125 κ.εκ. 
με κιβώτιο 5 ταχυτήτων
Χάρη στον 4-χρονο κινητήρα 125 κ.εκ., 
η TT-R125LWE παρέχει άφθονη ισχύ για ομαλή 
οδήγηση στο χώμα. Ως αερόψυκτος, αυτός 
ο ζωηρός μικρός κινητήρας χρειάζεται απλή 
συντήρηση. Με κιβώτιο 5 ταχυτήτων και 
μηχανικό συμπλέκτη, η TT-R125LWE προετοιμάζει 
τον αναβάτη για την ημέρα που θα αλλάξει 
σε μια μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα.

Ελαφριά και ανθεκτική 
εξωτερική σχεδίαση Icon Blue, 
εμπνευσμένη από την ΥΖ
Η εκπληκτική εξωτερική σχεδίαση της 
ΤΤ-R125LWE είναι εμπνευσμένη από τις 
μοτοσυκλέτες YZ που πρωταγωνιστούν 
στο MXGP. Τα πάνελ του ρεζερβουάρ και τα 
πλαϊνά καπάκια είναι κατασκευασμένα από 
πολυπροπυλένιο που συνδυάζει χαμηλό βάρος 
με υψηλή αντοχή και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά 
σε σκληρές συνθήκες. Με φινίρισμα Icon 
Blue, η TT-R125LWE έχει τη γνήσια εμφάνιση 
αγωνιστικής μοτοσυκλέτας.

Μπροστινό δισκόφρενο 
και πίσω ταμπούρο
Η μοτοσυκλέτα διαθέτει ένα αποδοτικό 
μπροστινό δισκόφρενο διαμέτρου 220 
χιλ. το οποίο ανταπεξέρχεται στις ζωηρές 
επιδόσεις της ΤΤ-R125LWE και επιτρέπει στον 
αναβάτη να ελαττώνει ταχύτητα με ελάχιστη 
προσπάθεια. Ένα ταμπούρο 110 χιλ. παρέχει 
ομαλή ισχύ πέδησης στον πίσω τροχό. 
Για καλύτερη πρόσφυση, η ΤΤ-R125LWE 
διαθέτει ένα φαρδύ πίσω ελαστικό 90 χιλ.

Στιβαρή ανάρτηση μεγάλης διαδρομής 
μπροστά και πίσω
Μια ματιά στο ατσάλινο πλαίσιο μικρών 
διαστάσεων και στο στιβαρό σύστημα 
ανάρτησης είναι αρκετό για να καταλάβεις 
ότι πρόκειται για μια εξαιρετική off-road 
μοτοσυκλέτα. Το στιβαρό πιρούνι προσφέρει 
εντυπωσιακή διαδρομή 180 χιλ. στον τροχό, 
ενώ η πίσω ανάρτηση με μοχλικό παρέχει 
εύρος κίνησης 168 χιλ. έτσι ώστε η  
ΤΤ-R125LWE να μπορεί να ανταπεξέρχεται 
σε πολύ σκληρό έδαφος.

.
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Μικρές διαστάσεις - 
μεγάλες απολαύσεις! Με την τραχιά, εξωτερική σχεδίαση Icon Blue τύπου motocross και τον

τετράχρονο κινητήρα με τα φιλικά προς τον αναβάτη χαρακτηριστικά, την 
ηλεκτρική μίζα, την εύκολη εργονομία και το χαμηλό ύψος της σέλας, η TT-R110E
είναι η ιδανική μοτοσυκλέτα διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους αναβάτες και
παιδιά που αλλάζουν από μικρότερα μοντέλα, όπως είναι η ΤΤ-R50E και η PW50.

Για εύκολη οδήγηση και υψηλά επίπεδα άνεσης του αναβάτη, αυτή η όμορφη
νεανική μοτοσυκλέτα διαθέτει πιρούνι μεγάλης διαδρομής και πίσω ανάρτηση
monocross, ενώ ο μπροστινός τροχός 14 ιντσών και ο πίσω τροχός 12 ιντσών
διαθέτουν ανθεκτικά φαρδιά ελαστικά για τέλειο χειρισμό στο χώμα.

Οι νέοι και οι έμπειροι off-road αναβάτες θα λατρέψουν τις ομαλές και ισχυρές
επιδόσεις του αθόρυβου τετράχρονου κινητήρα 110 κ.εκ., καθώς και την
ευκολία χειρισμού που παρέχουν ο αυτόματος συμπλέκτης και το 4-τάχυτο
κιβώτιο ταχυτήτων. Η ανάφλεξη με κλειδί παρέχει πρόσθετη ασφάλεια ενώ
τα χαρακτηριστικά χαμηλής συντήρησης κάνουν την TT-R110E διασκεδαστική 
στην οδήγηση και με ελάχιστες απαιτήσεις για τον ιδιοκτήτη.

Τετράχρονος κινητήρας 110 κ.εκ. 
με ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Ο δυναμικός και αξιόπιστος τετράχρονος 
κινητήρας 110 κ.εκ. της ΤΤ-R110E έχει σχεδιαστεί 
για ομαλές και ισχυρές επιδόσεις έτσι ώστε αυτή 
η νεανική μοτοσυκλέτα μεσαίου μεγέθους να 
προσφέρει μια απολαυστική εμπειρία οδήγησης. 
Και με το ημιαυτόματο 4-τάχυτο κιβώτιο, 
η ΤΤ-R110E είναι η ιδανική επιλογή για αρχάριους 
αλλά και πιο έμπειρους αναβάτες.

Κομψή εξωτερική σχεδίαση 
σε στυλ motocross και μικρό βάρος
Μια ματιά στην εξωτερική σχεδίαση της TT-R110E 
είναι αρκετή για να καταλάβεις ότι οι γραμμές 
αυτού του κομψού τετράχρονου μοντέλου 
είναι εμπνευσμένες από τις μοτοσυκλέτες YZ 
που πρωταγωνιστούν στους αγώνες MXGP. 
Κατασκευασμένα από εξαιρετικά ανθεκτικό 
πολυπροπυλένιο και βαμμένα  στον παγκοσμίως 
γνωστό χρωματικό συνδυασμό Icon Blue, 
τα φτερά και τα πάνελ του ρεζερβουάρ 
εξασφαλίζουν ελάχιστο βάρος και μέγιστη αντοχή.

Φρένα με ταμπούρα ομαλής δράσης 
και off-road ελαστικά
Για αξιόπιστη ισχύ πέδησης, η ΤΤ-R110E διαθέτει 
ταμπούρα μπροστά και πίσω με απλή σχεδίαση 
που εξασφαλίζει εύκολη συντήρηση. Χάρη 
στα ειδικά εκτός δρόμου ελαστικά, αυτή η 
μοτοσυκλέτα μεσαίου μεγέθους έχει υψηλές 
επιδόσεις στο χώμα ενώ ο μπροστινός τροχός 
14 ιντσών και ο πίσω τροχός 12 ιντσών βοηθούν 
στον έλεγχο σε σκληρά εδάφη.

Μπροστινή και πίσω ανάρτηση 
μεγάλης διαδρομής
Η ΤΤ-R110E είναι εξοπλισμένη με στιβαρό σύστημα 
ανάρτησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να 
εξασφαλίζει οδηγική άνεση και εύκολο χειρισμό 
κατά την οδήγηση στο χώμα. Στο μπροστινό μέρος, 
το στιβαρό τηλεσκοπικό πιρούνι επιτρέπει κίνηση 
του τροχού κατά 115 χιλ. ενώ η πίσω ανάρτηση 
monocross με μονό αμορτισέρ, προσφέρει ομαλή 
και προοδευτική διαδρομή 110 χιλ..
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Η διασκέδαση
ξεκινά εδώ. Τα πάντα σε αυτήν τη μίνι μοτοσυκλέτα TT-R50 έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν 

μια διασκεδαστική εμπειρία για τα μικρότερα παιδιά και την οικογένειά τους.
Το κλειδί ανάφλεξης παρέχει στους γονείς επιπλέον έλεγχο. Για εύκολη και 
απολαυστική οδήγηση, ο τετράχρονος κινητήρας 50 κ.εκ. διαθέτει ηλεκτρική μίζα, 
κιβώτιο 3 ταχυτήτων και αυτόματο συμπλέκτη.

Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι το όνειρο του παιδιού σας που έγινε πραγματικότητα!
Η ανθεκτική και φιλική προς τον αναβάτη σχεδίαση της ΤΤ-R50E περιλαμβάνει σέλα 
χαμηλού ύψους καθώς και ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, που την καθιστούν την 
ιδανική επιλογή για παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος 
για να διασκεδάζουν οι νέοι αναβάτες από το  να οδηγούν και παράλληλα
να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους στον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.

Η όμορφη εξωτερική σχεδίαση Icon Blue είναι εμπνευσμένη από τις διάσημες 
μοτοσυκλέτες motocross της Yamaha που πρωταγωνιστούν στα GP. Με την άνετη 
εργονομία, την ανάρτηση μεγάλης διαδρομής και τα φαρδιά ελαστικά, η ΤΤ-R50E είναι 
έτοιμη να προσφέρει πολλές ώρες οικογενειακής διασκέδασης, για πολλά χρόνια.

Τετράχρονος κινητήρας 50 κ.εκ. 
με ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Η φιλική προς τον αναβάτη, κομψή, μικρή 
ΤΤ-R50E διαθέτει τετράχρονο κινητήρα 
50 κ.εκ. με ηλεκτρική μίζα. Διαθέτει κιβώτιο 
3 ταχυτήτων με αυτόματο συμπλέκτη και είναι 
πραγματικά μία από τις πιο απλές, απολαυστικές 
μοτοσυκλέτες με μικρές απαιτήσεις συντήρησης. 
Και επειδή δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς το 
κλειδί ανάφλεξης, οι γονείς μπορούν να έχουν 
τον πλήρη έλεγχο της χρήσης της.

Εξωτερική σχεδίαση 
σε αγωνιστικό μπλε χρώμα, 
εμπνευσμένη από την YZ
Με την τολμηρή εξωτερική σχεδίαση και τη 
σέλα Icon Blue, το στυλ της TT-R50E προέρχεται 
από τις μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες motocross 
που πρωταγωνιστούν στο MXGP. Τα στιβαρά 
φτερά εμπρός και πίσω έχουν κατασκευαστεί 
από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο και προσφέρουν 
υψηλά επίπεδα ευελιξίας και αντοχής στις 
κρούσεις. Επίσης, το ρεζερβουάρ καυσίμου 
3,1 λίτρων προσφέρει άφθονο χρόνο οδήγησης 
χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού.

Φρένα με ταμπούρα 
και τρακτερωτά ελαστικά
Η TT-R50E διαθέτει φρένα με ταμπούρα μικρών 
διαστάσεων για αξιόπιστη, ομαλή και προβλέψιμη 
ισχύ πέδησης, επιτρέποντας στους νέους και 
λιγότερο έμπειρους αναβάτες να αναπτύσσουν τις 
ικανότητές τους στον έλεγχο της μοτοσυκλέτας 
τους. Για άφθονη πρόσφυση κατά την οδήγηση 
στο χώμα, αυτή η αυτόματη μίνι μοτοσυκλέτα 
διαθέτει τροχούς 10 ιντσών με φαρδιά 
τρακτερωτά ελαστικά μπροστά και πίσω.

Άνετη μπροστινή και πίσω ανάρτηση 
μεγάλης διαδρομής
Όπως οι μοτοσυκλέτες μεγαλύτερου κυβισμού 
που προορίζονται για αγώνες εκτός δρόμου,
η ΤΤ-R50E διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι 
μεγάλης διαδρομής και ελαφρύ σύστημα πίσω 
ανάρτησης monocross. Με διαδρομή τροχού 
96 χιλ. εμπρός και 71 χιλ. πίσω, το πλαίσιο της 
TT-R50E έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει 
υψηλά επίπεδα οδηγικής άνεσης σε συνδυασμό 
με εύκολο χειρισμό σε σκληρά εδάφη.

Icon Blue
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Ξεκινήστε 
να δημιουργείτε 

αναμνήσεις τώρα! Πολλά περισσότερα από μια διασκεδαστική μοτοσυκλέτα για παιδιά!
Τα τελευταία 40 χρόνια, η πολυαγαπημένη μίνι μοτοσυκλέτα PW50 εισαγάγει 
τα παιδιά και τους γονείς τους στη χαρά και τον ενθουσιασμό που προσφέρει η 
οδήγηση στο χώμα. Και στην πορεία, με αυτήν τη μικρή Yamaha, δημιουργήθηκαν 
φανταστικές οικογενειακές αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα.

Όλα τα στοιχεία αυτής της θρυλικής μοτοσυκλέτας για παιδιά έχουν σχεδιαστεί 
για να κάνουν την οδήγηση ασφαλή, εύκολη και απολαυστική. Υπάρχει ένας 
περιοριστής γκαζιού που επιτρέπει τη ρύθμιση της τελικής ταχύτητας, ενώ το 
πλαίσιο μικρών διαστάσεων της PW50 με βελούδινη ανάρτηση και χαμηλό ύψος 
σέλας εξασφαλίζει άνετη οδήγηση με ανάλαφρους χειρισμούς.

Ο πλήρως αυτοματοποιημένος κινητήρας 50 κ.εκ. παρέχει ομαλή επιτάχυνση
ενώ ο άξονας μετάδοσης και το χωριστό ρεζερβουάρ λαδιού εξασφαλίζουν 
εύκολη συντήρηση. Σχεδιασμένη για να χωράει στο πίσω μέρος αυτοκινήτου
ή μικρού ημιφορτηγού, η ελαφριά PW50 είναι εύκολη στη μεταφορά. Επίσης,
με την ποιότητα κατασκευής της Yamaha, αυτή η κορυφαία παιδική μοτοσυκλέτα 
υπόσχεται πολλά χρόνια οικογενειακής διασκέδασης!

Πλήρως αυτόματος 
δίχρονος κινητήρας 50 κ.εκ.
Ο ελαφρύς, δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας των 
50 κ.εκ. της PW50 είναι απόλυτα προσαρμοσμένος 
στις ανάγκες των νέων αναβατών. Το πλήρως 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει ομαλή 
και άμεση απόκριση, για φιλικές προς τον 
αναβάτη επιδόσεις με το άνοιγμα του γκαζιού 
και η λιτή τεχνολογία διευκολύνει τη συντήρηση 
αυτής της ελαφριάς μίνι μοτοσυκλέτας.

Ανάλαφρος χειρισμός 
και μικρές διαστάσεις
Με βάρος μόλις 41 κιλών, η PW50 είναι
η πιο ελαφριά και μικρή mini μοτοσυκλέτα 
της Yamaha. Με ελαστικά 2,50-10 μπροστά 
και πίσω και με διαδρομή αμορτισέρ
60 χιλ. μπροστά και 50 χιλ. πίσω,
το πλαίσιο μικρών διαστάσεων προσφέρει 
εύκολο και ευέλικτο χειρισμό. Έτσι, αυτή 
η μοτοσυκλέτα γίνεται η ιδανική πρώτη 
επιλογή για οδήγηση στο χώμα.

Χαμηλό ύψος σέλας και 
χειριστήρια φιλικά προς τον χρήστη
Με χαμηλό ύψος σέλας στα μόλις 475 χιλ. και 
άνετη θέση οδήγησης, οι νέοι αναβάτες θα 
νιώσουν αμέσως σαν στο σπίτι τους πάνω στην 
PW50. Η διάταξη του τιμονιού είναι παρόμοια 
με ενός ποδηλάτου. Για να διευκολύνονται οι 
νεαρότεροι αρχάριοι αναβάτες, το πίσω φρένο 
ενεργοποιείται με το αριστερό χέρι και το 
μπροστινό με το δεξί. Απλώς ανοίγεις το γκάζι 
και η διασκέδαση αρχίζει!

Περιοριστής γκαζιού 
που ρυθμίζεται εύκολα
Για να διασφαλιστεί ότι οι γονείς έχουν τον 
απόλυτο έλεγχο των επιδόσεων της PW50, 
υπάρχει ένας απλός μηχανισμός περιορισμού 
του γκαζιού. Με τη ρύθμιση μιας βίδας, 
μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε την 
κίνηση του γκαζιού ανάλογα με την εμπειρία 
και την ικανότητα του αναβάτη.

PW50
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PW50: τα 40 χρόνια 
του “μικρού γίγαντα”

Είναι μία από τις πιο διάσημες και πιο 
αγαπητές μίνι μοτοσυκλέτες στον κόσμο. 
Πολλοί από τους σημερινούς ενήλικες 
αναβάτες και επαγγελματίες οδηγούς αγώνων 
είχαν την πρώτη τους εμπειρία στους δύο 
τροχούς με αυτό το θρυλικό μοντέλο.
Και 40 χρόνια μετά το ντεμπούτο της στην 
αγορά των ΗΠΑ, η διαχρονική PW50 που 
απέκτησε το παρατσούκλι “Πίγουι”, είναι 
δημοφιλής όσο ποτέ άλλοτε.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970,
οι αναβάτες της Yamaha έχουν κερδίσει 
τρία παγκόσμια πρωταθλήματα motocross, 
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μαζική 
αύξηση της ζήτησης για τις αγωνιστικές 
μοτοσυκλέτες εκτός δρόμου YZ του 
εργοστασίου. Και ταυτόχρονα οι σχεδιαστές 
της Yamaha δημιούργησαν ένα νέο τύπο μίνι 
μοτοσυκλέτας για νεαρότερα παιδιά που 
θέλησαν να μιμηθούν τους ήρωες των
αγώνων motocross. Και κάπως έτσι, ξεκίνησε 
η πορεία της PW50 στο χρόνο.

Εύκολη στη χρήση, διασκεδαστική
στην οδήγηση και απλή στη συντήρηση, 
η PW50 συνεχίζει να κάνει την οδήγηση 
μοτοσυκλέτας προσβάσιμη σε κάθε νέα 
γενιά παιδιών ηλικίας 4-7 ετών. Με έναν 
αξιόπιστο δικύλινδρο κινητήρα 50 κ.εκ. και 
πλήρως αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για 
απλότητα στο χειρισμό, είναι η ιδανική πρώτη 
μοτοσυκλέτα, ενώ ο περιοριστής γκαζιού 
επιτρέπει στους γονείς να περιορίζουν την 
τελική ταχύτητα ανάλογα με την ηλικία και την 
εμπειρία του αναβάτη. Σαράντα χρόνια μετά 
η PW50 εξακολουθεί να είναι η αγαπημένη 
επιλογή για παιδιά.



Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας 
με ελικοειδές φινίρισμα
90338-W1018-BL

Αλουμινένιο καπάκι βαλβίδας 
με οδοντωτό φινίρισμα
90338-W1016-BL

Στήριγμα σύρματος ασφάλισης
MTS-TLSKT-01-BR

Κόντρα παξιμάδι τροχού
1SL-F2095-0B-L0

Δακτύλιοι Yamaha Racing 
για τις λαβές του τιμονιού
GYT-5XD22-00-00

Συλλογή εξολκέων ελαστικών
MTS-TLSKT-07-07

Συρόμενο σετ 
πολυκατσάβιδου Yamaha
ACC-0SS58-40-67

Τάπητας εργασίας για μοτοσυκλέτες 
εκτός δρόμου της Yamaha
YME-ENVIR-00-BL

TT-R125LWE Αξεσουάρ

Κάλυμμα σέλας TT-R50
2JC-F4731-00-00

Δακτύλιοι Yamaha Racing 
για τις λαβές του τιμονιού
GYT-5XD22-00-00

Φίλτρο καυσίμου 
για χρήση εκτός δρόμου
1SL-E4620-00-00

Στήριγμα σύρματος ασφάλισης
MTS-TLSKT-01-BR

Συρματασφάλιση Yamaha
MTS-TLSKT-01-06

Αλουμινένιο καπάκι βαλβίδας 
με οδοντωτό φινίρισμα
90338-W1016-BL

Συλλογή εξολκέων ελαστικών
MTS-TLSKT-07-07

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας 
με ελικοειδές φινίρισμα
90338-W1018-BL

TT-R50E Αξεσουάρ

Τροχοί εκπαίδευσης
2SA-TRNWH-00-00

Κάλυμμα σέλας PW50
5PG-F4731-00-00

Δακτύλιοι Yamaha Racing 
για τις λαβές του τιμονιού
GYT-5XD22-00-00

Κιτ αυτοκόλλητων PW50
5PG-F4240-00-00

Κιτ εργαλείων
ABA-METRC-00-00

Ιμάντες ασφάλισης 
με πόρπη Yamaha
ACC-0SS58-40-28

Χωνί λαδιού Yamaha
DBY-ACC50-50-46

Συρματασφάλιση Yamaha
MTS-TLSKT-01-06

PW50 Αξεσουάρ

Παραπάνω εμφανίζεται μια επιλογή γνήσιων bolt-on αξεσουάρ επιδόσεων της Yamaha. Επικοινώνησε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ με τα οποία μπορείς να εξοπλίσεις τη δική σου 
Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.



Φορτιστής μπαταρίας ιόντων 
λιθίου με προδιαγραφές Ε.Ε.
YME-YECTM-29-EU

Προστατευτικά χεριών 
για χρήση εκτός δρόμου
B11-F0748-00-BK

Αφρώδες υλικό ποδιάς
YME-E1440-00-00

Εξάρτημα σύσφιξης 
σωλήνωσης φρένου GYTR®

GYT-1P818-15-00

Έκκεντρα μπλοκ αξόνων 
Billet GYTR®

33D-F53M0-V0-00

Μπλε αποστάτης 
πίσω τροχού 25 mm
5XC-F2051-9B-L0

Ακρόντιζα πίσω φρένου GYTR®

5XC-F72A0-V0-00

Βαλβίδες ταχείας εξαέρωσης
DBY-ACC56-34-66

Ωρόμετρο και στροφόμετρο
ENG-METER-4C-01

Κιτ μετρικών εργαλείων
ABA-METRC-00-00

Γάζα ψυγείου
YME-17775-90-00

Ιμάντες ασφάλισης 
με πόρπη Yamaha
ACC-0SS58-40-30

Γενικά Αξεσουάρ & Εξαρτήματα Συντήρησης

Παραπάνω εμφανίζεται μια επιλογή γνήσιων bolt-on αξεσουάρ επιδόσεων της Yamaha. Παραπάνω είναι μια συλλογή βιδωτών 
εξαρτημάτων που διατίθενται. Επικοινώνησε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές 
σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ με τα οποία μπορείς να εξοπλίσεις τη δική σου Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται 
επίσης στον ιστότοπό μας.



Διαθέτοντας ένα εντυπωσιακό νέο στυλ εμπνευσμένο από κάποια
από τα πιο κλασικά γραφικά MX των προηγούμενων γενιών Yamaha και 
κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά, η νέα σειρά MX Gear της Yamaha 
περιλαμβάνει τζέρσεϊ για ενήλικες, παντελόνι, γιλέκο, γάντια και καπέλο. 
Διατίθεται επίσης, μια ασορτί παιδική σειρά που περιλαμβάνει τζέρσεϊ, 
παντελόνι και καπέλο για ένα ολοκληρωμένο στυλ Yamaha.

Ισοθερμικό γιλέκο Off-Road 
- Ενήλικες
A19-RJ115-E1-0L

Παντελόνι Off-Road 
- Ενήλικες
A19-RP107-E1-34

Μπλούζα Off-Road 
- Ενήλικες
A19-RT113-E1-0L

Γάντια Off-Road 
- Ενήλικες
A19-RG105-E1-0L

Καπέλο Off-Road 
- Ενήλικες
N19-FH101-E0-00

Παντελόνι Off-Road 
- Έφηβοι
A19-RP407-E1-14

Μπλούζα Off-Road 
- Παιδιά / Έφηβοι
A19-RT413-E1-14

Γάντια Off-Road 
- Παιδιά / Έφηβοι
A19-RG405-E0-10

Καπέλο Off-Road 
- Παιδιά
N19-FH401-E0-00

Η Paddock Blue είναι μια κομψή αλλά και σπορ σειρά προϊόντων 
ένδυσης της Yamaha, τα οποία είναι ιδανικά για κάθε περίσταση. 
Εμπνευσμένη από το πνεύμα των αγώνων, είναι η ενδυμασία επιλογής 
για πολλές από τις αγωνιστικές ομάδες της Yamaha. Και με μια μεγάλη 
γκάμα διαθέσιμων προϊόντων, οι συλλογές Paddock Blue και Paddock 
Blue Camo φοριούνται από την αγωνιστική πίστα μέχρι την πόλη!

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

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

Ανδρικό υβριδικό 
μπουφάν Paddock Blue
B20-FJ103-E1-0L

Ισοθερμικό ανδρικό 
γιλέκο Paddock Blue
B20-FJ105-E1-0L

Ανδρικό φούτερ με κουκούλα 
καμουφλάζ Paddock Blue
B20-FT106-E1-0L

Ανδρικό μπλουζάκι 
καμουφλάζ Paddock Blue
B20-FT121-E1-0L

Γυναικείο μπλουζάκι 
καμουφλάζ Paddock Blue
B20-FT201-E1-0S

Παιδικό φούτερ με κουκούλα 
καμουφλάζ Paddock Blue
B20-FT407-E1-12

Παιδικό μπλουζάκι καμουφλάζ 
Paddock Blue
B20-FT402-E1-12

Off Road - MX Paddock Blue

Παραπάνω εμφανίζεται μια συλλογή προϊόντων ένδυσης και αξεσουάρ. Επικοινωνήστε με έναν επίσημο αντιπρόσωπο Yamaha για την 
ολοκληρωμένη συλλογή ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https:// www.yamaha-motor.eu/eu/accessories/apparel/index.aspx#/

Συλλογή MX Gear Συλλογή Paddock Blue



YZ450F Monster Energy
Yamaha Racing Edition  YZ450F  YZ250F Monster Energy

Yamaha Racing Edition
   Κινητηρας

τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, 1-κύλινδρος, οπίσθιας κλίσης,

4-χρονος, 4-βάλβιδος, 2EEK
Υγρόψυκτος, 1-κύλινδρος, οπίσθιας κλίσης,

4-χρονος, 4-βάλβιδος, 2EEK
Υγρόψυκτος, 1-κύλινδρος, οπίσθιας κλίσης,

4-χρονος, 4-βάλβιδος, 2EEK

Κυβισμός 449 κ.εκ. 449 κ.εκ. 250 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή 97.0 x 60.8 χιλ. 97.0 x 60.8 χιλ. 77.0 x 53.6 χιλ.

ςχέση συμπίεσης 13.0 : 1 13.0 : 1 13.8 : 1

Μέγιστη ισχύς - - - 

Μέγιστη ροπή - - - 

ςύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος Υγρός, πολύδισκος Υγρός, πολύδισκος

ςύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

ςύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα

ςύστημα μετάδοσης 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής

τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου - - - 

ρύποι CO
2

- - - 

τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛαιςιΟ

ςκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός

Γωνία Κάστερ 26º55 26º55 26º5

Ίχνος 120 χιλ. 120 χιλ. 119 χιλ.

ανάρτηση εμπρός Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι

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

Διαδρομή εμπρός 310 χιλ. 310 χιλ. 310 χιλ.

Διαδρομή πίσω 317 χιλ. 317 χιλ. 317 χιλ.

Φρένο εμπρός Υδραυλικό δισκόφρενο,  270 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  270 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  270 χιλ.

Φρένο πίσω Υδραυλικό δισκόφρενο,  240 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  240 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  240 χιλ.

Ελαστικό εμπρός 80/100-21 51M 80/100-21 51M 80/100-21 51M

Ελαστικό πίσω 110/90-19 62M 110/90-19 62M 100/90 - 19 57M

   ΔιαςταςΕις

ςυνολικό μήκος 2.185 χιλ. 2.185 χιλ. 2.175 χιλ.

ςυνολικό πλάτος 825 χιλ. 825 χιλ. 825 χιλ.

ςυνολικό ύψος 1.285 χιλ. 1.285 χιλ. 1.285 χιλ.

Ύψος σέλας 965 χιλ. 965 χιλ. 970 χιλ.

Μεταξόνιο 1.485 χιλ. 1.485 χιλ. 1.475 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 330 χιλ. 330 χιλ. 335 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 112 κιλά 112 κιλά 106 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 6.2 λίτρα 6.2 λίτρα 6.2 λίτρα

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 0.90 λίτρα 0.90 λίτρα 0.95 λίτρα

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.

YZ250F YZ250 YZ125

   Κινητηρας

τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, 1-κύλινδρος, οπίσθιας κλίσης,

4-χρονος, 4-βάλβιδος, 2EEK
Υγρόψυκτος, βαλβίδα ριντ με YPVS,

1-κύλινδρος, 2-χρονος
Υγρόψυκτος, βαλβίδα ριντ με YPVS,

1-κύλινδρος, 2-χρονος

Κυβισμός 250 κ.εκ. 249 κ.εκ. 125 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή 77.0 x 53.6 χιλ. 66.4 x 72.0 χιλ. 54.0 x 54.5 χιλ.

ςχέση συμπίεσης 13.8 : 1 8.9 ~ 10.6 : 1 8.6 ~ 10.7 : 1

Μέγιστη ισχύς - - -

Μέγιστη ροπή - - -

ςύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Μίξη Μίξη

τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος Υγρός, πολύδισκος Υγρός, πολύδισκος

ςύστημα ανάφλεξης TCI CDI CDI

ςύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Μανιβέλα Μανιβέλα

ςύστημα μετάδοσης 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου - - -

ρύποι CO
2

- - -

τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Keihin PWK38S Mikuni TMX38

   ΠΛαιςιΟ

ςκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός

Γωνία Κάστερ 26º5 27º 40» 26º

Ίχνος 119 χιλ. 122 χιλ. 109 χιλ.

ανάρτηση εμπρός Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι

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

Διαδρομή εμπρός 310 χιλ. 300 χιλ. 300 χιλ.

Διαδρομή πίσω 317 χιλ. 315 χιλ. 315 χιλ.

Φρένο εμπρός Υδραυλικό δισκόφρενο,  270 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  270 χιλ.

Φρένο πίσω Υδραυλικό δισκόφρενο,  240 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  245 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  245 χιλ.

Ελαστικό εμπρός 80/100 - 21 51M 80/100-21 51M 80/100-21 51M

Ελαστικό πίσω 100/90 - 19 57M 110/90-19 62M 100/90-19 57M

   ΔιαςταςΕις

ςυνολικό μήκος 2.175 χιλ. 2.185 χιλ. 2.137 χιλ.

ςυνολικό πλάτος 825 χιλ. 825 χιλ. 825 χιλ.

ςυνολικό ύψος 1.285 χιλ. 1.290 χιλ. 1.295 χιλ.

Ύψος σέλας 970 χιλ. 970 χιλ. 975 χιλ.

Μεταξόνιο 1.475 χιλ. 1.485 χιλ. 1.445 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 335 χιλ. 360 χιλ. 363 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 106 κιλά 103 κιλά 94 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 6.2 λίτρα 8.0.λίτρα 8.0 λίτρα

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 0.95 λίτρα 0.8.λίτρα 0.7 λίτρα

Προδιαγραφές

Υδραυλικό δισκόφρενο,      270 χιλ.



Προδιαγραφές TT-R110E TT-R50E PW50

   Κινητηρας

τύπος κινητήρα
4-χρονος, 1-κύλινδρος εμπρόσθιας κλίσης,

2-βάλβιδος, 1ΕΕΚ
4-χρονος, 1-κύλινδρος εμπρόσθιας κλίσης,

2-βάλβιδος, 1ΕΕΚ
2-χρονος, 1-κύλινδρος εμπρόσθιας κλίσης,

βαλβίδα ριντ, αερόψυκτος

Κυβισμός 110 κ.εκ. 49 κ.εκ. 49 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή 51.0 x 54.0 χιλ. 36.0 x 48.6 χιλ. 40.0 x 39.2 χιλ.

ςχέση συμπίεσης 9.3 : 1 9.5 : 1 6.0 : 1

Μέγιστη ισχύς - - -

Μέγιστη ροπή - - -

ςύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Ξεχωριστή λίπανση

τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος, φυγοκεντρικός αυτόματος Υγρός, πολύδισκος και φυγοκεντρικός αυτόματος Υγρός, φυγοκεντρικός αυτόματος

ςύστημα ανάφλεξης CDI CDI CDI

ςύστημα εκκίνησης Μίζα και μανιβέλα Ηλεκτρική μίζα Μανιβέλα

ςύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 4 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 3 ταχυτήτων -

τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Άξονας

Κατανάλωση καυσίμου - - -

ρύποι CO
2

- - -

τροφοδοσία Mikuni VM16 Mikuni VM11 Mikuni VM12

   ΠΛαιςιΟ

ςκελετός Ατσάλινος σωληνωτός Ατσάλινος σωληνωτός Χαλύβδινος σωλήνας

Γωνία Κάστερ 26º 25º30 25º

Ίχνος 60 χιλ. 34 χιλ. 50 χιλ.

ανάρτηση εμπρός Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

ανάρτηση πίσω Ψαλίδι, (monocross) Ψαλίδι Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Διαδρομή εμπρός 115 χιλ. 96 χιλ. 60 χιλ.

Διαδρομή πίσω 110 χιλ. 71 χιλ. 50 χιλ.

Φρένο εμπρός Ταμπούρο,  95 χιλ. Ταμπούρο,  80 χιλ. Ταμπούρο

Φρένο πίσω Ταμπούρο,  110 χιλ. Ταμπούρο,  80 χιλ. Ταμπούρο

Ελαστικό εμπρός 2.50-14 4PR 2.50-10 4PR 2.50-10 4PR

Ελαστικό πίσω 3.00-12 4PR 2.50-10 4PR 2.50-10 4PR

   ΔιαςταςΕις

ςυνολικό μήκος 1.565 χιλ. 1.305 χιλ. 1.245 χιλ.

ςυνολικό πλάτος 680 χιλ. 595 χιλ. 610 χιλ.

ςυνολικό ύψος 920 χιλ. 795 χιλ. 705 χιλ.

Ύψος σέλας 670 χιλ. 555 χιλ. 475 χιλ.

Μεταξόνιο 1.080 χιλ. 925 χιλ. 855 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 180 χιλ. 135 χιλ. 95 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 72 κιλά 58 κιλά 41 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 3.8 λίτρα 3.1 λίτρα 2.0 λίτρα

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 1.0 λίτρα 1.0 λίτρα 0.30 λίτρα

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.

ΥΖ85 ΥΖ65 TT-R125LWE

   Κινητηρας

τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, βαλβίδα ριντ με YPVS,

1-κύλινδρος, 2-χρονος
Υγρόψυκτος, βαλβίδα ριντ με YPVS,

1-κύλινδρος, 2-χρονος
1-κύλινδρος, 4-χρονος, αερόψυκτος

2-βάλβιδος, 1ΕΕΚ

Κυβισμός 84.7 κ.εκ. 65 κ.εκ. 124 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή 47.5 x 47.8 χιλ. 43.5 x 43.6 χιλ. 54.0 x 54.0 χιλ.

ςχέση συμπίεσης 8.1 : 1 8.1 : 1 10.0 : 1

Μέγιστη ισχύς - - -

Μέγιστη ροπή - - -

ςύστημα λίπανσης Μίξη Μίξη Υγρό κάρτερ

τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος Υγρός, πολύδισκος Υγρός, πολύδισκος

ςύστημα ανάφλεξης CDI CDI CDI

ςύστημα εκκίνησης Μανιβέλα Μανιβέλα Μίζα και μανιβέλα

ςύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 5 ταχυτήτων

τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου - - -

ρύποι CO
2

- - -

τροφοδοσία Keihin PWK28 Keihin PWK28 Mikuni VM16

   ΠΛαιςιΟ

ςκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 27º 26.25º 28º30

Ίχνος 106 χιλ. 63.5 χιλ. 107 χιλ.

ανάρτηση εμπρός Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

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

Διαδρομή εμπρός 275 χιλ. 215 χιλ. 180 χιλ.

Διαδρομή πίσω 287 χιλ. 270 χιλ. 110 χιλ.

Φρένο εμπρός Δισκόφρενο,  220 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  198 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  220 χιλ.

Φρένο πίσω Υδραυλικό δισκόφρενο,  190 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  190 χιλ. Ταμπούρο

Ελαστικό εμπρός 70/100-19 42M 60/100-14 30Μ 70/100-19 42M

Ελαστικό πίσω 90/100-16 52M 80/100-12 41Μ 90/100-16 52M

   ΔιαςταςΕις

ςυνολικό μήκος 1.903 χιλ. 1.615 χιλ. 1.885 χιλ.

ςυνολικό πλάτος 758 χιλ. 760 χιλ. 795 χιλ.

ςυνολικό ύψος 1.156 χιλ. 1.000 χιλ. 1.085 χιλ.

Ύψος σέλας 904 χιλ. 755 χιλ. 805 χιλ.

Μεταξόνιο 1.286 χιλ. 1.140 χιλ. 1.270 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 393 χιλ. 265 χιλ. 295 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 73 κιλά 61 κιλά 90 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 5.0 λίτρα 3.5 λίτρα 6.0 λίτρα

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 0.5 λίτρα 0.5λίτρα 1.2 λίτρα

Προδιαγραφές



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.



Φερθείτε έξυπνα. 
Δώστε προτεραιότητα 
στη γνησιότητα.

Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση 
και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της 
Yamaha σας, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε 
πάντα γνήσια ανταλλακτικά Yamaha. 
Τα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά μας 
συμμορφώνονται με δοκιμασμένα πρότυπα 
ασφαλείας, εφαρμόζουν άψογα και έχουν 
υψηλή αντοχή στη φθορά, για να έχετε 
το κεφάλι σας ήσυχο.

Επιλέγοντας έναν επίσημο αντιπρόσωπο 
της Yamaha για το σέρβις, μπορείτε να είστε 
βέβαιοι ότι όλες οι εργασίες συντήρησης 
θα γίνουν από εξειδικευμένους τεχνικούς 
με γνήσια ανταλλακτικά της 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 σε άριστη 
κατάσταση τη Yamaha σας. Για περισσότερες 
πληροφορίες, απευθυνθείτε στον επίσημο 
αντιπρόσωπο της Yamaha στην περιοχή σας 
ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό 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.



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. 

Ακολουθήστε μας στο:

Αντιπροσωπεία

www.yamaha-motor.eu/gr/el




