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Η Σκοτεινή Πλευρά της Ιαπωνίας

Η κυκλοφορία της εμβληματικής 
μοτοσυκλέτας MT-09 το 2013 από την 
Yamaha, εγκαινίασε μια νέα εποχή στον 
κόσμο των μοτοσυκλετών. Η «Σκοτεινή 
Πλευρά» της Ιαπωνίας είναι πλέον 
ευρέως αναγνωρισμένη και αποτελεί 
τον πυρήνα μιας όλο και μεγαλύτερης 
κοινότητας οδηγών μοτοσυκλέτας. Και 
πλέον πλησιάζει η αναβαθμισμένη MT-10. 
Με περισσότερη δύναμη, περισσότερο 
έλεγχο και περισσότερη αδρεναλίνη, έχει 
κατασκευαστεί για να ανεβάσει την εμπειρία 

Hyper Naked στο επόμενο επίπεδο και να 
εδραιώσει την φήμη της MT-10 ως του 
απόλυτου κυρίαρχου της ροπής.

Το 2022, το Cyan Storm εξελίσσει την 
ιστορία της DSOJ προς μια συναρπαστική 
νέα κατεύθυνση, προσφέροντας μια νέα 
εκδοχή του χρωματικού συνδυασμού, 
προσαρμοσμένου στις σύγχρονες τάσεις.  
Η επιθετική και σκληροτράχηλη σειρά MT 
της Yamaha ανεβαίνει επίπεδο με τις νέες MT-
10 και MT-10 SP. Η MT-10 είναι το τελευταίο 

αριστούργημα που αναδύθηκε από το 
Σκοτάδι. Η σειρά MT έχει φέρει νέα πνοή 
στον δρόμο, καθώς προσφέρει επίσης μια 
έκδοση 35 kW της MT-09 και της MT-09 SP.

Από την νέα MT-10 μέχρι την MT-125, η 
κατηγορία Hyper Naked της Yamaha έχει 
σχεδιαστεί για να προσφέρει σε κάθε 
αναβάτη την ευκαιρία να γίνει μέρος 
του πλέον συναρπαστικού αλλά και 
προσβάσιμου κινήματος στον χώρο της 
μοτοσυκλέτας στην Ευρώπη.



 

Η Ταχύτητα του Σκότους



 

Η εξελιγμένη MT-10 SP είναι έτοιμη να σας 
μυήσει στην απόλυτη οδηγική εμπειρία. Ο 
ανανεωμένος κινητήρας CP4 EU5 είναι ο 
ισχυρότερος της σειρά Hyper Naked. Και η 
νέα, ριζοσπαστική ημι-ενεργητική ηλεκτρονική 
ανάρτηση και τα υψηλής τεχνολογίας 
βοηθήματα για τον αναβάτη προμηνύουν 
την αρχή μιας συναρπαστικής νέας εποχής, 
για πλήρη δυνατότητα ελέγχου μέσω των 
ηλεκτρονικών συστημάτων.

Αυτή η ατίθαση και εμβληματική Hyper Naked 
μοτοσυκλέτα είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα 
στον κόσμο που εφοδιάζεται με την νέα 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση 6 τρόπων 
λειτουργίας της Öhlins. Στην ημι-ενεργητική 
λειτουργία, η δύναμη απόσβεσης ρυθμίζεται 
αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, 
τον υψηλότερο δυνατό βαθμό ακρίβειας στο 
πλαίσιο κατά το φρενάρισμα, την επιτάχυνση και 
το στρίψιμο.

Για να μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως την 
αυξημένη ισχύ και ροπή του κινητήρα των 
998 κ.εκ., υπάρχει μια μονάδα αδρανειακής 
μέτρησης σε 6 άξονες (IMU) που ελέγχει την 
πρόσφυση, τις ολισθήσεις,  το φρενάρισμα 
του κινητήρα και την ισχύ των φρένων. Ο 
αποκλειστικός εξοπλισμός της MT-10 SP 
περιλαμβάνει μια τριμερή κάτω ποδιά και 
σωληνάκια φρένων με πλεκτή εξωτερική 
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Ηλεκτρονική Αγωνιστική Ανάρτηση Gen-2 
της Öhlins
Η εξελιγμένη MT-10 SP είναι η πρώτη 
μοτοσυκλέτα στον κόσμο που εξοπλίζεται με 
την ριζοσπαστική, νέα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 
ανάρτηση με εμβολοειδή βαλβίδα της Öhlins. 
Προσφέροντας πολύ μεγαλύτερο εύρος 
ρυθμίσεων με ακριβέστερο έλεγχο, αυτό το 
πρωτοποριακό σύστημα παρέχει την δυνατότητα 
επιλογής τριών ημι-ενεργητικών και τριών 
χειροκίνητων τρόπων λειτουργίας, που παρέχουν 
περισσότερες δυνατότητες ελέγχου, για την 
πλέον συναρπαστική εμπειρία οδήγησης υψηλών 
επιδόσεων.

Αποκλειστικό χρώμα Icon Performance
Οι μοναδικές, κορυφαίες στην κατηγορία 
προδιαγραφές της MT-10 SP τονίζονται από το 
αποκλειστικό χρώμα Icon Performance, το οποίο 
είναι εμπνευσμένο από το σχέδιο που διαθέτει η 
αγωνιστική μοτοσυκλέτα πίστας R1M.

Σωληνάκια φρένων με πλεκτή επένδυση
Οι μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων χρειάζονται 
φρένα υψηλών επιδόσεων, ενώ οι ακτινικά 
τοποθετημένες μπροστινές δαγκάνες και η πίσω 
δαγκάνα, διαθέτουν σωληνάκια φρένων με 
πλεκτή επένδυση, που διατηρούν την αίσθηση 
και την αποτελεσματικότητά τους υπό τις πλέον 
ακραίες πιέσεις.

Τριμερής μπροστινή ποδιά
Ένα ακόμα αποκλειστικό χαρακτηριστικό 
της νέας MT-10 SP είναι η ελαφριά τριμερής 
μπροστινή ποδιά, που χαρίζει στην μοτοσυκλέτα 
πιο εκλεπτυσμένη, αλλά και πιο επιθετική sport 
εμφάνιση και κατευθύνει τον αέρα στο ψυγείο 
λαδιού με σκοπό να διατηρείται σταθερή η 
θερμοκρασία λειτουργίας.

Ακτινική τρόμπα φρένων Brembo
Χάρη στο προερχόμενο από την R1 σύστημα με 
τους δύο πλευστούς δίσκους 320 mm και ακτινικά 
τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες, η MT-
10 SP είναι εξοπλισμένη με το πιο εξελιγμένο 
πακέτο φρένων που έχει τοποθετηθεί σε 
οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα παραγωγής της 
Yamaha. Το νέο μοντέλο διαθέτει νέα ακτινική 
τρόμπα μπροστινού φρένου Brembo για ακόμα 
πιο ακριβή αίσθηση και δυνατότητα ελέγχου, 
προσφέροντάς σας την απόλυτη απόδοση 
πέδησης.

Σύστημα εξάτμισης από τιτάνιο
Μόλις πατήσετε το κουμπί της μίζας, θα ακούσετε 
και θα νιώσετε τον μοναδικό ήχο που εκπέμπει 
το ειδικά ρυθμισμένο, κεντρικής τοποθέτησης 
σιλανσιέ τιτανίου, με συμμετρικά τοποθετημένα 
αριστερά και δεξιά τελικά. Σε συνδυασμό με το 
ρυθμισμένο σύστημα εισαγωγής, η μοτοσυκλέτα 
χρησιμοποιεί την ασύμμετρη αλληλουχία 
ανάφλεξης του κινητήρα crossplane για να 
δημιουργήσει τον πιο μοναδικό και εντυπωσιακό 
ήχο εξάτμισης, ο οποίος δεν θυμίζει καμία άλλη 
μοτοσυκλέτα!

Γκάζι APSG με επιλέξιμους τρόπους 
λειτουργίας PWR
Το προηγμένο Γκριπ με Αισθητήρα Θέσης Γκαζιού 
(APSG) της Yamaha, είναι το πιο πρόσφατο 
ηλεκτρονικό βοήθημα οδήγησης που σάς 
προσφέρει ένα πλέον αποτελεσματικό και φυσικό 
σε αίσθηση γκάζι, για να έχετε τον μεγαλύτερο 
δυνατό έλεγχο. Η απόκριση του γκαζιού μπορεί 
να προσαρμοστεί με το σύστημα PWR, το 
οποίο παρέχει επιλογή μεταξύ των τεσσάρων 
λειτουργιών παροχής ισχύος, από την μαλακή 
απόκριση σε βρεγμένες επιφάνειες μέχρι την 
επιθετική οδήγηση στην πίστα.

Κινητήρας CP4 EU5 998 κ.εκ.
Τίποτα δεν συγκρίνεται με την συγκίνηση του 
πιο ισχυρού κινητήρα CP4 EU5 998 κ.εκ. της 
MT-10 SP. Η σχεδίαση τεχνολογίας crossplane 
παρέχει ασύμμετρη αλληλουχία ανάφλεξης που 
εξασφαλίζει εκπληκτική ροπή για εντυπωσιακή 
επιτάχυνση. Η τελευταία μοτοσυκλέτα διαθέτει 
ένα ρυθμισμένο σύστημα εισαγωγής με 
μεγαλύτερους αεραγωγούς εισαγωγής και 
γρίλιες Acoustic Amplifier τοποθετημένες 
στο ρεζερβουάρ, που εκπέμπουν έναν βαθύ 
βρυχηθμό για μια ανατριχιαστικά έντονη εμπειρία 
όταν πατάτε γκάζι.
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Η πιο Σκοτεινή Ενέργεια



 

Ρυθμισμένη για να δημιουργεί μια ακόμα πιο 
εντυπωσιακή αίσθηση ροπής, για ακόμα πιο 
συναρπαστική εμπειρία, η νέα MT-10 είναι η 
πιο προηγμένη Hyper Naked μοτοσυκλέτα που 
κατασκεύασε ποτέ η Yamaha. Κατασκευασμένη 
με κορυφαία τεχνολογία κινητήρα και πλαισίου 
εμπνευσμένη από την R1, η νέα MT-10 σάς 
προσφέρει περισσότερη ισχύ, μεγαλύτερη 
ευελιξία και ακόμα πιο έντονα συναισθήματα.

Ο βασιλιάς της σειράς MT απαιτεί απόλυτο 
σεβασμό, ενώ το πρώτο στοιχείο που θα 
σας τραβήξει την προσοχή είναι οι μικρών 
διαστάσεων προβολείς, τοποθετημένοι σε 
νέα διάταξη, αλλά και το ανασχεδιασμένο 
ρεζερβουάρ που τονίζει την εξαιρετική μηχανική 
ομορφιά της MT-10. Όταν ακούσετε τον βαθύ 
βρυχηθμό της εισαγωγής του κινητήρα CP4 998 
κ.εκ. που βγαίνει από τις εισαγωγές αέρα, θα 
αντιληφθείτε απευθείας ότι αυτή η μοτοσυκλέτα 
είναι για εσάς.

Μέσα στο ελαφρύ πλαίσιο Deltabox κρύβεται 
το ακόμα πιο εξελιγμένο πακέτο ηλεκτρονικών 
βοηθημάτων για τον αναβάτη, που έχει 
σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλό βαθμό 
ελέγχου. Με ρυθμιζόμενα συστήματα υψηλής 
τεχνολογίας που ελέγχουν την πρόσφυση, 
την ολίσθηση των τροχών, την πέδηση και το 
φρενάρισμα του κινητήρα, μπορείτε να κάνετε 
την MT-10 να φέρεται ακριβώς όπως θέλετε.
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Μετρητής TFT 4,2» με επιλογή τρόπου 
οδήγησης
Η νέα πλήρως έγχρωμη οθόνη TFT 4,2» παρέχει 
μια σαφή εικόνα όλων των πληροφοριών 
που χρειάζεστε για τις διαδρομές σας. Ο 
διακόπτης μενού στο δεξί τιμόνι σάς επιτρέπει 
να μετακινείστε γρήγορα στις διάφορες οθόνες, 
ενώ ο διακόπτης λειτουργίας/επιλογής στο 
αριστερό τιμόνι αλλάζει τις ρυθμίσεις στα 
ηλεκτρονικά βοηθήματα αναβάτη μεμονωμένα. 
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις 
ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το YRC με 4 
τρόπους λειτουργίας.

Περιοριστής ταχύτητας
Είτε οδηγείτε σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, είτε 
σε δύσκολους και γεμάτους στροφές δρόμους, 
υπάρχουν στιγμές που είναι καλή ιδέα να ορίσετε 
ένα όριο μέγιστης ταχύτητας. Η MT-10 διαθέτει 
την τεχνολογία προκειμένου να σας βοηθήσει: 
το Yamaha Variable Speed Limiter (YVSL). Απλώς 
επιλέξτε την μέγιστη ταχύτητα που επιθυμείτε, 
ρυθμίστε την μέσω του διακόπτη Mode/Select 
(Λειτουργία/Επιλογή) και χαλαρώστε.

Σύστημα Cruise Control
Παρά τις συγκλονιστικές επιδόσεις της MT-10, θα 
υπάρχουν στιγμές που θα θέλετε να χαλαρώσετε 
και να απολαύσετε το τοπίο. Όταν κινείστε 
με πάνω από 50 χλμ./ώ., μπορείτε εύκολα να 
ενεργοποιήσετε το σύστημα Cruise Control και 
να απολαύσετε την διαδρομή. Αυτός είναι και 
ένας εξαιρετικός τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι 
συμμορφώνεστε με τα όρια ταχύτητας.

Ακτινική τρόμπα μπροστινού φρένου 
Brembo
Χάρη στο σύστημα της R1, με δύο πλευστά 
δισκόφρενα 320 mm και ακτινικά τοποθετημένες 
δαγκάνες 4 εμβόλων, η MT-10 είναι εξοπλισμένη 
με το πιο εξελιγμένο πακέτο πέδησης που 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα 
παραγωγής της Yamaha. Το νέο μοντέλο διαθέτει 
ακτινική τρόμπα μπροστινού φρένου Brembo 
για ακόμα πιο ακριβή αίσθηση και δυνατότητα 
ελέγχου, προσφέροντάς σας την απόλυτη 
απόδοση πέδησης.

Κινητήρας CP4 EU5 998 κ.εκ.
Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη συγκίνηση του πιο 
ισχυρού κινητήρα CP4 EU5 998 κ.εκ. της MT-10. 
Η σχεδίαση τεχνολογίας crossplane παρέχει μια 
μοναδική, ασύμμετρη αλληλουχία ανάφλεξης που 
εξασφαλίζει εκπληκτική ροπή για εντυπωσιακή 
επιτάχυνση. Η τελευταία μοτοσυκλέτα διαθέτει 
ένα ρυθμισμένο σύστημα εισαγωγής με 
μεγαλύτερους αεραγωγούς εισαγωγής και 
γρίλιες Acoustic Amplifier τοποθετημένες 
στο ρεζερβουάρ, που εκπέμπουν έναν βαθύ 
βρυχηθμό για μια ανατριχιαστική εμπειρία όταν 
ανοίγετε το γκάζι.

Σύστημα εξάτμισης από τιτάνιο
Μόλις πατήσετε την μίζα, θα ακούσετε και θα 
νιώσετε τον μοναδικό ήχο που παράγεται από τον 
ειδικά ρυθμισμένο σιγαστήρα και τους σωλήνες 
καθόδου από τιτάνιο. Σε συνδυασμό με το 
ρυθμισμένο σύστημα εισαγωγής, η μοτοσυκλέτα 
χρησιμοποιεί την ασύμμετρη αλληλουχία 
ανάφλεξης του κινητήρα crossplane, για να 
δημιουργήσει τον πιο μοναδικό και εντυπωσιακό 
ήχο εξάτμισης που δεν θυμίζει καμία άλλη 
μοτοσυκλέτα!

Γκάζι APSG με επιλέξιμους τρόπους 
λειτουργίας PWR
Το εξελιγμένο Ηλεκτρικό Σύστημα Γκαζιού 
APGS (γκριπ με αισθητήρα θέσης) της Yamaha 
είναι το πιο πρόσφατο σύστημα ηλεκτρονικού 
συστήματος γκαζιού, που σάς προσφέρει 
πιο φυσική και αποτελεσματική ροπή, με τον 
υψηλότερο δυνατό βαθμό ελέγχου. Η απόκριση 
του γκαζιού μπορεί να προσαρμοστεί με το 
σύστημα PWR, το οποίο παρέχει επιλογή μεταξύ 
των τεσσάρων λειτουργιών παροχής ισχύος, από 
την μαλακή απόκριση σε βρεγμένες επιφάνειες 
μέχρι την επιθετική οδήγηση στην πίστα.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην σχεδίαση 
της ΜΤ
Διατηρώντας τον άγριο και εντυπωσιακό 
χαρακτήρα που διαθέτει κάθε μοτοσυκλέτα 
Hyper Naked της Yamaha, η νέα MT-10 έχει 
μια ολοκαίνουρια εμφάνιση που εστιάζει 
στην μηχανική ομορφιά της μοτοσυκλέτας, 
καταργώντας κάθε περιττό στοιχείο του πλαισίου. 
Η νέα διάταξη, των μικρών διαστάσεων διπλών 
προβολέων LED και οι μεγάλοι αεραγωγοί 
εισαγωγής δημιουργούν μια ισχυρή και κυρίαρχη 
παρουσία, ενώ ο μίνιμαλ μπροστινός προβολέας 
ενισχύει την εντυπωσιακή, μηχανική εμφάνιση 
της μοτοσυκλέτας.
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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.

Μανέτα μπροστινού φρένου τύπου 
billet
BEB-RFFBL-00-00

Κάλυμμα πίσω κεντρικού 
κυλίνδρου τύπου billet
B67-FBFLC-00-00

μαύρη μανέτα συμπλέκτη
B7N-RFFCL-00-00

Κιτ χρωματιστές μανέτες
YME-FCRLV-00-02

Άκρα τιμονιού τύπου billet
B67-FHBED-00-00

Ρυθμιστής τιμονιού
B67-FHBRS-00-00

Σετ ανταλλακτικών για το 
συντονισμό και την ολοκλήρωση 
του Gilles Rearsets σας για να 
συμπληρώσει το στυλ της Yamaha 

Βύσμα φινιρίσματος χρωματιστό
B7N-FPGCP-00-02

Βάση μπάρας
YME-FMKIT-00-00

Δακτύλιοι με στυλ
YME-FCRNG-00-02

Σπορ τσάντα ρεζερβουάρ
YME-FTBAG-SP-02

Τσάντα ρεζερβουάρ Urban
YME-FTBAG-CT-02

Φλας LED
YME-H0789-20-20

Μπροστινά φλας LED Plus
YME-FLB2F-10-00

Πίσω φλας LED Plus
YME-FLB2R-10-00

Πρίζα DC USB
YME-FUSBU-00-00

Ρυθμιστής αλυσίδας
B67-FCHAD-00-00

Αυτοκόλλητα ζάντας τροχών 17»
YME-W0790-RS-IW

Προστατευτικό μπροστινού άξονα
B67-FFAXP-00-00

Προστατευτικό πίσω άξονα
B67-FRAXP-00-00

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας με 
ελικοειδές φινίρισμα

Αλουμινένιο καπάκι βαλβίδας με 
οδοντωτό φινίρισμα
90338-W1016-RE

Κάλυμμα οδοντωτού τροχού 
τύπου billet
B67-FFSPC-00-00

Προστατευτικό αλυσίδας
B67-FCHNC-00-00

MT-10 / MT-10 SP Αξεσουάρ



  



 



 

Αναμετρηθείτε με το 
Σκοτάδι



 

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

Ο κινητήρας EU5 CP3 των 890 κ.εκ. παράγει 
ακόμα πιο γραμμική ροπή σε χαμηλότερες σ.α.λ. 
για τρομερή επιτάχυνση – ενώ η εμπνευσμένη 
από την R1 μονάδα IMU 6 αξόνων και τα 
ηλεκτρονικά βοηθήματα για τον αναβάτη με 
ευαισθησία ως προς την κλίση, παρέχουν έλεγχο 
ακριβείας σε βρεγμένο και στεγνό οδόστρωμα. 
Και με πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι 41 χιλ. και 
υψηλών προδιαγραφών πίσω αμορτισέρ Öhlins, 
το ολοκαίνουργιο πλαίσιο είναι πιο ακριβές από 
κάθε άλλη φορά.

Εκτός από τα αποκλειστικά χρώματα Icon 
Performance, η MT-09 SP διαθέτει ειδική σέλα 
με διπλή ραφή για απόλυτη εφαρμογή, ενώ 
το ψαλίδι από ανοδιωμένο βουρτσισμένο 
αλουμίνιο, το μαύρο ανοδιωμένο τιμόνι και 
οι μανέτες, καθώς και τα φιμέ δοχεία υγρού 
φρένων ενισχύουν την κορυφαία εμφάνιση και 
παρουσία του μοντέλου.

MT-09 SP
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Αποκλειστικά χρώματα SP
Τα ειδικά χρώματα της SP παραπέμπουν 
απευθείας στο αποκλειστικό φινίρισμα Icon 
Performance της R1M, ενώ οι μοχλοί, το τιμόνι, το 
γρανάζι τελικής μετάδοσης, το μπροστινό πιρούνι 
και πολλά ακόμα, διαθέτουν μαύρη επικάλυψη 
DLC. Επίσης, το ψαλίδι διαθέτει φινίρισμα από 
ανοδιωμένο βουρτσισμένο αλουμίνιο που 
ενισχύει την εμφάνιση, αλλά και την ποιότητα του 
μοντέλου.

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

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

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

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

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

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

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



 

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

Ο μεγάλου κυβισμού κινητήρας CP3 890 κ.εκ. προδιαγραφών EU5 διαθέτει 
υψηλότερα επίπεδα ροπής σε χαμηλότερες σ.α.λ., προσφέροντας ακόμα πιο 
εκρηκτική επιτάχυνση και ισχυρότερη απόδοση στο δρόμο. Η μονάδα υψηλής 
τεχνολογίας IMU 6 αξόνων ελέγχει τα κορυφαία στην κατηγορία τους ηλεκτρονικά 
βοηθήματα για τον αναβάτη. Και το QSS επιτρέπει αστραπιαία ανεβάσματα 
ταχυτήτων και πιο σταθερά κατεβάσματα.

Για μεγάλης ακρίβειας οδική συμπεριφορά, το νέο μοντέλο διαθέτει ένα μικρών 
διαστάσεων πλαίσιο αλουμινίου, ρυθμιζόμενη ανάρτηση και εξαιρετικά ελαφριούς 
τροχούς. Τα διπλά μπροστινά δισκόφρενα 298 χιλ. με ακτινική αντλία παρέχουν 
άνετο χειρισμό με τα ακροδάχτυλα. Επίσης, το πρωτοποριακό στυλ νέας γενιάς και 

Κινητήρας CP3 EU5 890 κ.εκ
Ο νέας σχεδίασης υγρόψυκτος τρικύλινδρος 
κινητήρας 890 κ.εκ. είναι ελαφρύτερος και πιο 
ισχυρός, με ταχύτερη απόκριση και μεγαλύτερη 
ροπή στις χαμηλότερες στροφές. Η νέα 
εισαγωγή αέρα και η εξάτμιση παράγουν έναν 
όμορφο ήχο που ενισχύει την αίσθηση της 
επιτάχυνσης. Τα νέα μπεκ ψεκασμού καυσίμου 
προσφέρουν υψηλότερη αποδοτικότητα ενώ 
οι βελτιστοποιημένες σχέσεις μετάδοσης και 
ο βελτιωμένος συμπλέκτης A&S ταιριάζουν 
απόλυτα στον κινητήρα προδιαγραφών EU5 
υψηλής απόδοσης.

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

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

Εντελώς νέο ελαφρύ πλαίσιο από χυτό 
αλουμίνιο CF
Εντελώς νέο μικρών διαστάσεων πλαίσιο από 
χυτό αλουμίνιο CF, μια σύγχρονη υλοποίηση της 
διάταξης Deltabox. Υψηλότερο επίπεδο ακαμψίας 
του πλαισίου για καλύτερη πληροφόρηση του 
αναβάτη, ευστάθεια και αυξημένη δυνατότητα 
δυναμικής οδήγησης. Βελτιστοποιημένη δομή 
άρθρωσης ψαλιδιού, ελαφρύ και λεπτό πλαίσιο 
και μια πιο χαλαρή αίσθηση στην καθημερινή 
χρήση.
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MT-09 / MT-09 SP Αξεσουάρ

MT-09 Sport Pack

The MT-09 invented the Hyper Naked category. The breath-taking 
combination of its high torque CP3 engine and a dynamic sports chassis is 
designed to get your adrenaline pumping. And since day one it’s been the 
bike of choice for every rider who appreciates what real motorcycling is 
all about. In standard trim it’s the most impressive bike in the class – but 
when you want to take the aggressive looks to the next level the Sport 
Pack is surely the way to go. The black tinted visor kit complements the 
MT-09’s futuristic face to give an even more intimidating look – while the 
ultra-light license plate holder creates a sharp and neat looking tail. Side 
tank pads allow you to grip the tank effectively when you’re cornering 
hard – and the Sport Pack’s beautifully crafted aluminium lever guards 
add the finishing touch to this most desirable Hyper Naked! 

MT-09 Urban Pack

Είτε κινείται σε στροφές είτε ξεχύνεται στον αυτοκινητόδρομο ή 
ελίσσεται στην κίνηση της πόλης, το MT-09 μπορεί να τα καταφέρει. Είναι 
το είδος της μοτοσυκλέτας που προσαρμόζεται κυριολεκτικά σε κάθε 
περίσταση – και το πακέτο Urban Pack έχει σχεδιαστεί για να προσθέτει 
καθημερινή πρακτικότητα χωρίς να αλλοιώνει τον θρυλικό, ορμητικό 
Hyper Naked χαρακτήρα. Όταν οδηγείτε όλο το χρόνο, θα εκτιμήσετε 
την επιπλέον προστασία από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες που 
παρέχει ο σπορ ανεμοθώρακας, ενώ η όμορφα κατασκευασμένη πίσω 
σχάρα και η βαλίτσα των 39 λίτρων παρέχει άφθονο χώρο για όσα πρέπει 
να μεταφέρετε για την εργασία ή την αναψυχή σας. Το προστατευτικό 
ρεζερβουάρ προστατεύει το χρώμα σας από την καθημερινή φθορά 
ενώ η υποδοχή USB σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε και να φορτίζετε 
συσκευές πλοήγησης και κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε να είστε πάντα 
συνδεδεμένοι και να έχετε τον έλεγχο! 



 

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.

Πλήρες σύστημα εξάτμισης MT-09
90798-32407-00

Κάλυμμα ψυγείου
B7N-FRADC-00-01

MT-09 Σετ Βάσεων Μαρσπιέ
B7N-FRSET-00-00

Σετ ανταλλακτικών για το 
συντονισμό και την ολοκλήρωση 
του Gilles Rearsets σας για να 
συμπληρώσει το στυλ της Yamaha 

Μαρσπιέ συνεπιβάτη τύπου billet
B7N-FPPEG-00-00

μαύρη μανέτα συμπλέκτη
B7N-RFFCL-00-00

Μαύρη μανέτα φρένου
B7N-RFFBL-00-00

Σετ προστατευτικών μανέτας
B7N-HGBLK-00-00

Θερμαντήρας γκριπ
B7N-829A0-00-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
B7N-FTPAD-10-00

Πλαϊνές επενδύσεις κρατήματος
B7N-FSTPD-00-00

Ανεμοθώρακας
B7N-F61C0-00-00

Βάση πινακίδας αριθμού 
κυκλοφορίας
B7N-F16E0-00-00

Πλαϊνά προστατευτικά
B7N-211D0-00-00

Προστατευτικό πίσω άξονα
B7N-FRAXP-00-00

Προστατευτικό μπροστινού άξονα
B7N-FFAXP-00-00

Μαλακές πλαϊνές τσάντες
YME-SSBAG-00-10

Τσάντα πίσω θέσης
YME-REARB-AG-01

Πίσω σχάρα
B7N-248D0-00-00

Σπορ ανεμοθώρακας
B7N-F83J0-00-00

Σέλα άνετης σχεδίασης
B7N-247C0-00-00

Πρίζα DC USB
YME-FUSBU-00-00

Βάση μπάρας
YME-FMKIT-00-00

Τσάντα ρεζερβουάρ Urban
YME-FTBAG-CT-02

MT-09 / MT-09 SP Αξεσουάρ



 

Σκοτεινή έλξη



 

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

Για το 2022, η νέας γενιάς MT-07 διαθέτει ξεχωριστό νέο πλαίσιο με διπλά φτερά 
εισαγωγής αέρα και ένα νέο, μικρών διαστάσεων προβολέα LED που παρέχει μια 
φουτουριστική μπροστινή όψη με σχήμα Y, το χαρακτηριστικό στυλ για τα νεότερα 
μοντέλα Hyper Naked. Και ο εξελιγμένος κινητήρας προδιαγραφών EU5 παρέχει 
ακόμα πιο γραμμική απόκριση και πιο επιβλητικό ήχο εξάτμισης.

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

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

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

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

Προβολέας τεχνολογίας LED
Τα μικρών διαστάσεων φώτα LED παρέχουν 
ευκρινή αλλά και πανίσχυρο φωτισμό τη νύχτα. 
Ο προβολέας υψηλής-χαμηλής δέσμης LED 
δίνει στην MT ιδιαίτερο χαρακτήρα αλλά και 
βελτιωμένη ορατότητα.
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MT-07 Αξεσουάρ

Sport Pack Pro

Το Sport Pack Pro φτιάχτηκε για τους πιο απαιτητικούς αναβάτες μας, 
αυτούς που θέλουν να αξιοποιούν στο μέγιστο την MT-07 τους. Μαζί 
με όλες τις ανέσεις που προσφέρει το πακέτο Sports, το Sports Pack 
Pro προσθέτει μερικές ακόμα επιλογές αξεσουάρ από τη σειρά μας.  
Το ολοκληρωμένο σύστημα εξάτμισης Akrapovič παρέχει αυξημένες 
επιδόσεις και βαθύ ήχο ενώ παράλληλα είναι απόλυτα νόμιμο για χρήση 
στο δρόμο.  
Για να τελειοποιηθεί το σύστημα υψηλών επιδόσεων, προσθέσαμε την 
ανάρτηση Öhlins, η οποία βελτιώνει τον ήδη λεπτό χειρισμό.  
Το πακέτο ολοκληρώνεται με τα προστατευτικά αρθρώσεων δακτύλων, 
προσθέτοντας παράλληλα προστασία και δημιουργώντας μια ξεχωριστή 
σιλουέτα της μοτοσυκλέτας. 

MT-07 Urban Pack

Οι μοτοσυκλέτες Yamaha προορίζονται για μετακινήσεις για όλες τις 
εποχές του χρόνου και γι’ αυτό είναι σημαντικό να διαθέτουν αξεσουάρ 
που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση.  
Το Urban πακέτο περιέχει μια πίσω σχάρα μαζί με βαλιτσάκι 39 λίτρων 
για να φυλάτε τα πολύτιμα αντικείμενά σας με ασφάλεια και ευκολία. Ενώ 
η μοτοσυκλέτα σάς φορτίζει με ενέργεια και αδρεναλίνη, η έξοδος USB 
είναι εκεί για να φορτίσει τις ηλεκτρονικές σας συσκευές.  
Και τέλος, υπάρχει ένας υψηλότερος αθλητικός ανεμοθώρακας για να σας 
προστατεύει ακόμα περισσότερο στις μετακινήσεις εντός της πόλης! 



 

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.

Πλήρες σύστημα Akrapovič MT-07
90798-33490-00

Πίσω αμορτισέρ STX 46 Öhlins
YA4-19000-00-00

Μανέτα φρένου Gilles
1RC-F3922-10-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
1RC-F3912-00-00

Ανεμοθώρακας
BAT-F83M0-10-00

Βάση πινακίδας αριθμού 
κυκλοφορίας
BAT-FLPH0-00-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
BAT-FTPAD-00-00

Πλαϊνές επενδύσεις κρατήματος
BAT-FSPRT-00-00

Κιτ προστατευτικών αρθρώσεων 
δακτύλων
BAT-FKNUK-00-00

Πίσω σχάρα
B4C-F48D0-00-00

Πρίζα DC USB
YME-FUSBU-00-00

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

Κάλυμμα ψυγείου
B4C-FFRAD-00-00

Πλαϊνά καλύμματα ψυγείου
B4C-FRSCV-00-00

Χαμηλή σέλα
BAT-247C0-00-00

Άνετη σέλα
B4C-247C0-10-00

Προστατευτικό μπροστινού άξονα
BAT-FFAXP-00-00

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

Ψηλή σέλα
B4C-247C0-00-00

Χαμηλός ανεμοθώρακας 
BAT-F83J0-00-00

Προστατευτικό πίσω άξονα / 
Μπομπίνες σταντ
BAT-FRAXP-00-00

Τσάντα ρεζερβουάρ Urban
YME-FTBAG-CT-02

Βάση καθρέπτη
YME-FMIRR-00-00

Μαρσπιέ αναβάτη τύπου billet
BK6-FRPEG-00-00

MT-07 Αξεσουάρ



 

Εθιστική εμπειρία



 

Οι μοτοσυκλέτες Hyper Naked της Yamaha δημιουργήθηκαν για να συναρπάζουν. 
 Με το μυώδες στυλ και τις εκρηκτικές επιδόσεις τους, τα κορυφαία σε πωλήσεις 
μοντέλα MT έχουν κλέψει την καρδιά και το μυαλό αναβατών απ’ όλη την Ευρώπη. 
 Και υπάρχει η MT-03 με υψηλές προδιαγραφές και ηγεμονική παρουσία στο 
δρόμο.

Εμπνευσμένη από τις μεγαλύτερες Hyper Naked της Yamaha, η επιθετική εμφάνιση 
είναι περισσότερο MT από ποτέ. Η δυναμική μπροστινή όψη με τους διπλούς 
προβολείς κάνει αισθητές τις προθέσεις της, ενώ το ανεστραμμένο πιρούνι και το 
φαρδύ ρεζερβουάρ καυσίμου τονίζουν την επιβλητική εμφάνιση της οικογένειας 
MT και φανερώνουν ότι πρόκειται για την απόλυτη μοτοσυκλέτα 300 κ.εκ.!

Αλλά αυτό που κάνει πραγματικά αυτή την ελαφριά Hyper Naked τόσο ελκυστική 
και επιθυμητή, είναι το γεγονός ότι είναι φτιαγμένη με το αυθεντικό DNA των MT, 
που σημαίνει ότι κάθε διαδρομή είναι μια συναρπαστική και εθιστική εμπειρία. Θα 
ανυπομονείς να βγεις στο δρόμο και να την οδηγήσεις, με κάθε ευκαιρία. Επειδή 
αυτή η μοτοσυκλέτα, σχεδιάστηκε για πολλά απολαυστικά χιλιόμετρα.

Εξελιγμένος δικύλινδρος κινητήρας 321 
κ.εκ.
Αυτός ο εξελιγμένος υγρόψυκτος δικύλινδρος 
κινητήρας 321 κ.εκ. διαθέτει ελαφριά 
σφυρήλατα έμβολα με διωστήρες από χάλυβα 
υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, οι οποίοι 
προσφέρουν συναρπαστικές επιδόσεις και 
άφθονη ροπή. Η εξαιρετικά ελαφριά αίσθηση 
του συμπλέκτη κάνει την MT-03 ακόμα πιο 
διασκεδαστική στην πόλη. Επίσης, το προηγμένο 
σύστημα ψεκασμού καυσίμου εξασφαλίζει άμεση 
απόκριση στο γκάζι με φιλική προς το περιβάλλον 
λειτουργία.

Ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλ.
Οι προδιαγραφές της MT-03 είναι στα επίπεδα 
μεγαλύτερων μοτοσυκλετών και ενισχύονται με 
την προσθήκη ενός ανεστραμμένου πιρουνιού. 
Εφοδιασμένο με ανθεκτικούς σωλήνες 37 χιλ. 
και τριπλή πάνω βάση από χυτό αλουμίνιο, το 
μπροστινό σύστημα επιβεβαιώνει τις υψηλές 
προδιαγραφές της μοτοσυκλέτας και προσφέρει 
σίγουρη και ομαλή συμπεριφορά κατά το 
φρενάρισμα, την επιτάχυνση και την οδήγηση σε 
στροφές.

Επιθετική σχεδίαση MT
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η MT-03 
είναι ένα ολοκληρωμένο μέλος της θρυλικής 
οικογένειας Hyper Naked της Yamaha. Με τους 
επιθετικούς προβολείς, τους επιβλητικούς 
αεραγωγούς και το ειδικά μορφοποιημένο 
ρεζερβουάρ καυσίμου, η MT-03 σου δίνει τη 
δυνατότητα να γίνεις ένας πραγματικός κυρίαρχος 
της ροπής και να απολαύσεις την πιο δυναμική 
οδήγηση στην κατηγορία Α2.

Διπλά κεκλιμένα φώτα θέσης, προβολέας 
LED
Η δυναμική MT-03 δείχνει πιο κουλ από ποτέ, με 
τα διπλά κεκλιμένα φώτα θέσης που τονίζουν τη 
στιβαρή και επιθετική εμφάνιση που παραπέμπει 
σε μεγάλη μοτοσυκλέτα. Και για καλύτερη 
ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπάρχει 
ένας ισχυρός κεντρικά τοποθετημένος προβολέας 
LED που παρέχει εξαιρετικό φωτισμό.
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Με το δυναμικό στυλ, τη γυμνή ομορφιά και τις συναρπαστικές τους επιδόσεις, 
δεν εκπλήσσει το ότι τα μοντέλα Yamaha MT έχουν προσελκύσει τόσο πολλούς 
αναβάτες στη «Σκοτεινή Πλευρά της Ιαπωνίας». 
 Το είδος εξελίσσεται συνεχώς. Η ριζοσπαστική MT-125 είναι έτοιμη να προσφέρει 
ακόμα υψηλότερες επιδόσεις, ύφος και αδρεναλίνη στην κατηγορία των 125 κ.εκ.

Με κινητήρα υψηλής τεχνολογίας με προδιαγραφές EU5, καθώς και συμπαγές 
εμπροσθοβαρές πλαίσιο και επιθετική σχεδίαση MT επόμενης γενιάς, αυτή η 
συναρπαστική νέα μοτοσυκλέτα 125 κ.εκ. δεν μοιάζει με καμία άλλη. Ετοιμάσου 
λοιπόν να ανακαλύψεις την σκοτεινή σου πλευρά. Επειδή αυτή η ελαφριά Hyper 
Naked θα μεταμορφώσει τον κόσμο σου.

Κατασκευασμένη με το αυθεντικό DNA των MT, αυτή η sport ελαφριά 
μοτοσυκλέτα αποτελεί το απόλυτο μοντέλο εισόδου στην κατηγορία Hyper Naked. 
Μάθε λοιπόν τι σημαίνει να οδηγείς έναν πραγματικό κυρίαρχο της ροπής. Και 
ανακάλυψε τη Σκοτεινή Πλευρά σου.

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

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

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

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

Πίσω αμορτισέρ STX 46 Öhlins
YA4-67000-00-00

Sport ανεμοθώρακας
B9T-FSPSC-RK-T1

Προστατευτικό ψυγείου
B9T-FFLRC-00-00

Αυτοκόλλητα ζάντας τροχών 17»
YME-W0790-RS-IW

Πίσω σχάρα
B04-F48D0-00-00

Κάλυμμα πίσω σέλας
1WD-F47F0-00-00

License Plate Holder
B9T-F16E0-00-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
B6G-FTPAD-00-00

Βάση καθρέπτη
YME-FMIRR-00-00

Μαρσπιέ αναβάτη τύπου billet
BK6-FRPEG-00-00

Σετ μαρσπιέ συνεπιβάτη τύπου 
billet
BK6-FPPEG-00-00

Μαλακές πλαϊνές τσάντες
YME-SSBAG-00-10

Πλήρες σύστημα εξάτμισης από 
τιτάνιο MT-125
90798-32705-00

Πλήρες σύστημα εξάτμισης από 
τιτάνιο MT-125
90798-32704-00

Ανεμοθώρακας
B7D-F61AA-M2-SM

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

Δεξιό προστατευτικό κινητήρα για 
125cc
B7D-E5411-M3-SB

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
B6G-FTPAD-00-00

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
B6G-F16E0-00-00

Προστατευτικό ψυγείου
B7D-F1557-MA-ST

Βάση μπάρας
YME-FMKIT-00-00

Μονάδα ασύρματης φόρτισης
YME-FWIRE-00-00

Τσάντα πίσω θέσης
YME-REARB-AG-01

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας με 
ελικοειδές φινίρισμα
90338-W1018-BU

MT-03 Αξεσουάρ MT-125 Αξεσουάρ



 



 



  

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

Προδιαγραφές
MT-10 SP MT-10 MT-09 SP

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα EURO5, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, Τετρακύλινδρος, 2EEK EURO5, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, Τετρακύλινδρος, 2EEK τετραβάλβιδος, Τρικύλινδρο, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK

Κυβισμός 998 cc 998 cc 890 cc

Διαμέτρος x Διαδρομή 79,0 × 50,9 χιλ. 79,0 × 50,9 χιλ. 78,0 × 62,1 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 12.0:1 12.0:1 11.5 : 1

Μέγιστη ισχύς 122,0 kW (165,9 PS) στις 11.500 σ.α.λ. 122,0 kW (165,9 PS) στις 11.500 σ.α.λ. 87,5 kW (119,0 PS) στις 10.000 σ.α.λ.

Limited power version n/a n/a A2 Version restricted - 35,0 kW (47,5 PS) @ 6.000 rpm 
A2 Version unrestricted - 70,0 kW (94 PS) @ 6.000 rpm

Μέγιστη ροπή 112,0 Nm (11,4 kg-m) στις 9.000 σ.α.λ. 112,0 Nm (11,4 kg-m) στις 9.000 σ.α.λ. 93,0 Nm (9,5 kg-m) στις 7.000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα

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

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Fuel consumption 6,83 l/100 χλμ. 6,83 l/100 χλμ. 5.0 L/100km

CO2 emission 159 γρ./χλμ. 159 γρ./χλμ. 116 g/km

Τροφοδοσία n/a n/a Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο
Σκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 24º 24º 25 º

Ίχνος 102 χιλ. 102 χιλ. 108 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

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

Διαδρομή εμπρός 120 χιλ. 120 χλστ. 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 120 χιλ. 120 χλστ. 122 χιλ.

Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο Ø 320mm Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο Ø 320mm Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χιλ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220mm Μονό υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220mm Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα 120/70ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα 120/70 ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα

Πίσω ελαστικό 190/55ZR17M/C (75W) Χωρίς σαμπρέλα 190/55ZR17M/C (75W) Χωρίς σαμπρέλα 180/55 ZR17M/C (73W) Χωρίς σαμπρέλα

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος 2100 χιλ. 2.100 χιλ. 2.090 χιλ.

Συνολικό πλάτος 800 χιλ. 800 χιλ. 795 χιλ.

Συνολικό ύψος 1165 χιλ. 1.165 χιλ. 1.190 χιλ.

Ύψος σέλας 835 χιλ. 835 χιλ. 825 χιλ.

Μεταξόνιο 1.405 χιλ. 1.405 χιλ. 1.430 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 χιλ. 135 χιλ. 140 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 214 κιλά 212 κιλά 190 κιλά

Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 17 L 17L 14 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 4,90 L 4,90L 3,50 λίτρα



 

MT-09 MT-07 MT-03

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα τετραβάλβιδος, Τρικύλινδρο, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK τετραβάλβιδος, Τετράχρονος, δικύλινδρο, Υγρόψυκτος, 2EEK τετραβάλβιδος, EURO5, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK

Κυβισμός 890 cc 689 cc 321 cc

Διαμέτρος x Διαδρομή 78,0 × 62,1 χιλ. 80.0 χλστ. x 68.6 χλστ. 68.0 χλστ. x 44.1 χλστ.

Σχέση συμπίεσης 11.5 : 1 11.5 : 1 11.2 : 1

Μέγιστη ισχύς 87,5 kW (119,0 PS) στις 10.000 σ.α.λ. 54,0 kW (73,4PS) / 8.750 σ.α.λ. 30.9kW (42.0PS) @ 10750 σ.α.λ.

Limited power version A2 Version restricted - 35,0 kW (47,5 PS) @ 6.000 rpm 
A2 Version unrestricted - 70,0 kW (94 PS) @ 6.000 rpm

35.0kW n/a

Μέγιστη ροπή 93,0 Nm (9,5 kg-m) στις 7.000 σ.α.λ. 67,0 Nm (6,8 kg-m) στις 6.500 σ.α.λ. 29.6Nm (3.0 kg-m) @ 9000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα

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

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Fuel consumption 5.0 L/100 km 4,2 l/100km 3,8 λτ./100 χλμ.

CO2 emission 116 g/km 98 g/km 89 γρ./χλμ.

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου n/a

Πλαίσιο
Σκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 25 º 24º50 25º

Ίχνος 108 χιλ. 90χλστ. 95χλστ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι, Ø37.0χλστ.εσωτερικός σωλήνας

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

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ. 130 χλστ. 130 χλστ.

Διαδρομή πίσω 122 χιλ. 130 χλστ. 125 χλστ.

Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø298 χλστ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø245 χλστ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø220 χλστ.

Εμπρός ελαστικό 120/70 ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) 110/70-17M/C (54H) Tubeless

Πίσω ελαστικό 180/55 ZR17M/C (73W) Χωρίς σαμπρέλα 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος 2.090 χιλ. 2,085 χλστ. 2090 χλστ.

Συνολικό πλάτος 795 χιλ. 780 χιλ. 745 χλστ.

Συνολικό ύψος 1.190 χιλ. 1.105 χιλ. 1035 χλστ.

Ύψος σέλας 825 χιλ. 805 χλστ. 780 χλστ.

Μεταξόνιο 1.430 χιλ. 1,400 χλστ. 1380 χλστ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 χιλ. 140 χλστ. 160 χλστ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 189 κιλά 184 κιλά 168 κιλά

Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 14 λίτρα 14L 14L

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3,50 λίτρα 3.0L 2.40L



 

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

Προδιαγραφές
MT-125

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα EURO5, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, SOHC, Μονοκύλινδρος

Κυβισμός 124 cc

Διαμέτρος x Διαδρομή 52,0 x 58,6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.2 : 1

Μέγιστη ισχύς 11,0 kW στις 10.000 σ.α.λ.

Limited power version n/a

Μέγιστη ροπή 11,5 Nm στις 8.000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα

Fuel consumption 2.1 L/100 km

CO2 emission 47 g/km

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο
Σκελετός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 26º

Ίχνος 95 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι, Ø 41 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης (Ανάρτηση με μοχλικό), Ψαλίδι

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 110 χιλ.

Εμπρός φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 292 χιλ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 220 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 100/80-17M/C 52S

Πίσω ελαστικό 140/70-17M/C 66S

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος 1.960 χιλ.

Συνολικό πλάτος 800 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.065 χιλ.

Ύψος σέλας 810 χιλ.

Μεταξόνιο 1.325 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 160 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 142 κιλά

Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 11 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 1,05 λίτρα



 



 

Συλλογή MT

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

MT T-shirt 
B21-MT101-B0 



 

MT Riding Jacket 
A22-MT101-B0  

MT T-shirt 
B22-MT113-F0  

MT Sweater  
B22-MT204-F0  

MT Sweater 
B22-MT103-F0



Get it on

 

Δημιουργήστε τη συλλογή 
των ονείρων σας με 
τη δωρεάν εφαρμογή 
MyGarage

Η εφαρμογή MyGarage αποτελεί τον καλύτερο 
τρόπο για να δημιουργήσετε τις μοτοσυκλέτες 
ή τα scooter Yamaha των ονείρων σας, 
ενώ είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές 
iOS όσο και για Android, εντελώς δωρεάν! 
Κατεβάστε την εφαρμογή και είστε έτοιμοι 
να δημιουργήσετε την δική σας, μοναδική και 
εξατομικευμένη Yamaha.

Με την εφαρμογή MyGarage μπορείτε να 
προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αξεσουάρ, μέσα 
από μια μεγάλη σειρά Γνήσιων επιλογών, 
καθώς επίσης έχετε τη δυνατότητα να δείτε 
την μοτοσυκλέτα ή το scooter σας από κάθε 
γωνία.

Αφού δημιουργήσετε την μοτοσυκλέτα ή 
το scooter των ονείρων σας, αποθηκεύστε 
και μοιραστείτε τις δημιουργίες σας με 
τους φίλους σας και, όταν καταλήξετε στο 
διαμορφωμένο μοντέλο που θεωρείτε 
κατάλληλο για εσάς, απλά μπορείτε να 
το αποστείλετε στον Επίσημο Συνεργάτη 
Yamaha της επιλογής σας για να το κάνει 
πραγματικότητα.



 

MyRide: Η οδήγηση σε 
άλλα επίπεδα!

Σχεδιασμένη αποκλειστικά από την Yamaha 
και διαθέσιμη δωρεάν τόσο για συσκευές 
iOS όσο και για Android, η εφαρμογή MyRide 
προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους 
αναβάτες να εμπλουτίσουν την εμπειρία 
οδήγησης με την μοτοσυκλέτα ή το scooter 
τους, ανεξαρτήτως μάρκας.

Με την εφαρμογή MyRide της Yamaha, οι 
αναβάτες μπορούν να παρακολουθούν 
και να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο τα 
δεδομένα οδήγησης, όπως τη γωνία κλίσης, 
την επιτάχυνση ή τη ταχύτητα έως το 
υψόμετρο και τη δύναμη πέδησης, με σκοπό 
να απολαμβάνουν κάθε διαδρομή ακόμα 
περισσότερο.

Επιπλέον, μπορούν να μοιραστούν κάθε 
διαδρομή με άλλους χρήστες της εφαρμογής 
MyRide ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ενώ επίσης έχουν τη δυνατότητα να 
εξαγάγουν τα δεδομένα σε αρχείο μορφής 
GPX. Με αυτό τον τρόπο, οι μοτοσυκλετιστές 
μπορούν να ανακαλύψουν νέες διαδρομές 
και να ζήσουν νέες περιπέτειες, αλλά και 
να συνδεθούν με μια παγκόσμια κοινότητα 
αναβατών που μοιράζονται το ίδιο πάθος και 
ενθουσιασμό για τους δύο τροχούς.



 

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 προϊόν YOU.

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



  

Ασφάλεια Yamaha Motor

Η Ασφάλεια Yamaha Motor, σχεδιασμένη ειδικά 
για τους κατόχους Yamaha, απλουστεύει την όλη 
διαδικασία εξεύρεσης ασφαλιστικής κάλυψης για τη 
Yamaha σας.

Τα κορυφαίας ποιότητας ασφαλιστικά προϊόντα μας 
καλύπτουν τους κατόχους Yamaha από κάθε πλευρά 
και προσφέρουν υψηλά επίπεδα προστασίας σε 
ανταγωνιστικές τιμές, για μεγαλύτερη σιγουριά και πιο 
απολαυστικές, ξέγνοιαστες διαδρομές.

Με την Ασφάλεια Yamaha Motor μπορείτε να 
απολαύσετε τα οφέλη ενός αποκλειστικού 
προγράμματος και την κορυφαία εξυπηρέτηση που 
προσφέρει η εξειδικευμένη ομάδα μας. *

Οδική Βοήθεια Yamaha Motor

Αν χρειαστείτε ποτέ βοήθεια σε περίπτωση 
βλάβης, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι με ένα απλό 
τηλεφώνημα θα είμαστε δίπλα σας. Κάθε Yamaha με 
εργοστασιακή εγγύηση καλύπτεται αυτόματα από την 
Οδική Βοήθεια Yamaha Motor. Και θα είμαστε εκεί, 
όποτε μας χρειαστείτε. *

Εργοστασιακή Εγγύηση Yamaha Motor

Όταν αγοράζετε μια νέα Yamaha, μπορείτε να είστε 
ήσυχοι ότι η κορυφαία ποιότητα και η απαράμιλλη 
αξιοπιστία είναι δεδομένες. Επιπλέον επωφελείστε 
από την πρόσθετη σιγουριά που προσφέρει η πλήρης 
Εργοστασιακή Εγγύηση Yamaha Motor, η οποία 
καλύπτει όλα τα εξαρτήματα και το κόστος εργασίας 
στην απίθανη περίπτωση που η Yamaha σας χρειαστεί 
απρόβλεπτες επισκευές. *

Yamaha Motor Selected Occasion

Κατά την άποψή μας, κάθε οδηγός δικαιούται την 
επιπλέον ασφάλεια που παρέχει η εργοστασιακή 
εγγύηση. Θα χαρείτε λοιπόν να μάθετε ότι, αν η 
Yamaha σας είναι από ενός έως πέντε ετών, μπορείτε 
τώρα να αποκτήσετε έως και 24 μήνες επιπλέον 
εγγύηση με το πρόγραμμα Yamaha Motor Selected 
Occasion. Δεν τίθεται δίλημμα! *

Επέκταση Εγγύησης Yamaha Motor

Θέλουμε να απολαύσετε τη νέα σας Yamaha όσο πιο 
πολύ γίνεται, για αυτό με την αγορά της μοτοσυκλέτας 
σας, σας προσφέρουμε την Επέκταση Εγγύησης 
Yamaha Motor. Απολαύστε ξέγνοιαστη οδήγηση και 
την πρόσθετη σιγουριά της επιπλέον εγγύησης που σας 
καλύπτει έως και 36 μήνες! *

Χρηματοδότηση Yamaha Motor

Η Yamaha προσφέρει μια σειρά από χρηματοδοτικά 
προγράμματα που κάνουν την απόκτηση 
ενός προϊόντος Yamaha ακόμα πιο προσιτή. 
Η Χρηματοδότηση Yamaha Motor μπορεί να 
προσαρμοστεί στις συνθήκες και τον τρόπο ζωής σας, 
προσφέροντάς σας απόλυτη ευελιξία. *

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.



 

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:



  

Το υγρό εξάρτημα του 
κινητήρα

Εμείς στη Yamaha γνωρίζουμε την 
υπερηφάνεια που νιώθουν οι πελάτες μας 
ως κάτοχοι των προϊόντων μας. Για να 
αναγνωρίσουμε την εμπιστοσύνη σας στην 
εταιρεία, αναπτύξαμε τη σειρά λιπαντικών 
και προϊόντων συντήρησης και φροντίδας 
Yamalube.

Οι μηχανικοί της Yamaha αναφέρονται στο 
λάδι ως το «υγρό εξάρτημα» του κινητήρα, 
το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για 
κάθε κινητήρα Yamaha. Η επιλογή Yamalube 
πραγματικά κάνει τη διαφορά.

Επιλέγετε πάντα Yamalube για να είστε 
σίγουροι ότι ο κινητήρας σας μπορεί να 
λειτουργήσει με κορυφαία απόδοση, 
παρέχοντας την αντοχή και αξιοπιστία που 
περιμένετε από κάθε μοντέλο Yamaha. 
Κατασκευάζουμε επίσης μια σειρά από 
προϊόντα φροντίδας που θα διατηρήσουν 
σε άριστη κατάσταση την αγαπημένη σας 
μοτοσυκλέτα. Ο επίσημος αντιπρόσωπος 
της Yamaha στην περιοχή σας μπορεί να σας 
προτείνει το κατάλληλο προϊόν Yamalube 
για τη δική σας Yamaha. Εναλλακτικά, 
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
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www.yamaha-motor.eu Yamaha Motor Europe N.V.

Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην οδήγηση, με 
σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου εμφανίζονται επαγγελματίες 
αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που 

παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να 
προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της 

Yamaha.

Ακολουθήστε μας στο:

Αντιπροσωπεία


