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VICTORY
Δίχρονη εξέλιξη

Η θρυλική YZ125 αποτελούσε πάντα την έξυπνη επιλογή 
για μελλοντικούς πρωταθλητές και, για την αγωνιστική 
σεζόν 2022, η Yamaha έχει αναπτύξει την πιο δυναμική 
και ανταγωνιστική YZ125 που δημιουργήθηκε ποτέ! 
Αυτή η εμβληματική αγωνιστική μοτοσυκλέτα διαθέτει 
έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα υψηλών επιδόσεων με 
καρμπυρατέρ Keihin powerjet, καθώς και ένα εξαιρετικά 
αποδοτικό σύστημα εισαγωγής αέρα για πολύ πιο δυνατές 
επιδόσεις. Επιπλέον, η νέα λεπτή σχεδίαση και η βελτιωμένη 
εργονομία εξασφαλίζουν καλύτερο έλεγχο.

Πριν από σχεδόν 50 χρόνια, η πρώτη YZ250 χάρισε 
στο εργοστάσιο, τον πρώτο του τίτλο στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Motocross και καθιέρωσε τη Yamaha ως 
ένα από τα κορυφαία ονόματα στο σπορ. Η αφοσίωση 

που τρέφει η Yamaha στο motocross παραμένει το ίδιο 
θερμή, και η εξέλιξη της YZ250 συνεχίζεται για το 2022 
με νέα, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση, ισχυρότερα φρένα, 
βελτιστοποιημένη ανάρτηση KYB, εισαγωγή αέρα 
υψηλής απόδοσης και ελαφριά εξαρτήματα.

Με την νέα λεπτή της σχεδίαση που ενισχύει την εμφάνιση 
που έχει κληρονομήσει από την σειρά YZ, τα περιβλήματα 
ψυγείου με ομοιόμορφη διαμόρφωση αριστερά/δεξιά,
το ελαφρύ υποπλαίσιο αλουμινίου, αλλά και το νέο ψαλίδι,
η πλήρως ανανεωμένη YZ85 προσφέρει απόδοση που 
μπορεί να σας ανεβάσει στο βάθρο των νικητών.

Με πολυάριθμες νίκες στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα 
MXGP και MX2, τα μοντέλα YZ450F και YZ250F είναι 

οι αδιαμφησβήτητοι  πρωταγωνιστές. Με εξαρτήματα 
που μειώνουν το βάρος καθώς και βελτιστοποιημένες 
ρυθμίσεις ανάρτησης, αυτές οι high-tech αγωνιστικές 
μοτοσυκλέτες με ανεστραμμένη κεφαλή, διατίθενται 
σε χρώμα Icon Blue, αλλά και στην αποκλειστική έκδοση 
Monster Energy Yamaha Racing Edition.

Από τη δίχρονη motocross YZ65 έως τα τετράχρονα 
off-road μοντέλα TT-R125, TT-R110 και TT-R50, η Yamaha 
προσφέρει την πιο συναρπαστική και μεγάλη ποικιλία 
μοτοσυκλετών για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα 
εμπειρίας. Η θρυλική PW50, μάλιστα, διατίθεται με ένα 
προαιρετικό Little Champ Kit, το οποίο περιλαμβάνει 
βοηθητικούς τροχούς εκπαίδευσης, αγωνιστικό κάλυμμα 
σέλας και εργοστασιακά αυτοκόλλητα.



Η νίκη έρχεται
ακόμη πιο κοντά.



Με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις, εκπληκτική ισχύ και ευελιξία στις στροφές,
η YZ450F προσφέρει την τεχνολογία και την απόδοση που χρειάζεστε για
να μπείτε στην victorYZone. Αυτή η μοτοσυκλέτα αποτελεί την τέλεια επιλογή
για τον αναβάτη που θέλει να κατακτήσει την κορυφή.

Ο κινητήρας με ανεστραμμένη κυλινδροκεφαλή και κεκλιμένο προς τα πίσω 
κύλινδρο προσφέρει βέλτιστη εισαγωγή αέρα και εκπληκτικές επιδόσεις.
Για το 2022, η YZ450F έχει εφοδιαστεί με κορυφαία ανάρτηση για την κατηγορία 
της, με αναθεωρημένες ρυθμίσεις απόσβεσης χαμηλών στροφών για ακόμα 
καλύτερο χειρισμό. Διαθέτει επίσης, ελαφρύτερη πλήμνη πίσω τροχού και
νέα αλυσίδα που μειώνουν το μη αναρτώμενο βάρος.

Η εξαιρετικά μικρών διαστάσεων διάταξη του κινητήρα με ανεστραμμένη κεφαλή 
συμβάλει στις μικρές διαστάσεις του πλαισίου, ενώ η συγκέντρωση των μαζών 
στο κέντρο, την καθιστά μια δυναμική μοτοσυκλέτα που στρίβει, φρενάρει 
και κάνει άλματα με μοναδικό τρόπο. Επιπλέον η εφαρμογή Power Tuner, 
σας επιτρέπει να αποκτήσετε ένα πραγματικό πλεονέκτημα, ρυθμίζοντας τον 
χαρακτήρα του κινητήρα σας για απόλυτο έλεγχο σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Βελτιωμένες ρυθμίσεις ανάρτησης
Το σύστημα ανάρτησης της Yamaha είναι ένα 
από τα καλύτερα που έχουν τοποθετηθεί ως 
στάνταρ σε μοτοσυκλέτα παραγωγής. Το 2022, 
το κορυφαίο στην κατηγορία του πιρούνι SSS 
(Speed Sensitive System) και η δοκιμασμένη πίσω 
ανάρτηση monocross, διαθέτουν αναθεωρημένες 
ρυθμίσεις απόσβεσης στις χαμηλές στροφές, για 
καλύτερο χειρισμό και εξαιρετική πληροφόρηση.

Σύστημα Ελέγχου Εκκίνησης
Το Σύστημα Ελέγχου Εκκίνησης (LCS) της YZ450F 
βελτιστοποιεί την απόδοση της ισχύος του 
κινητήρα και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας 
κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, μόλις 
πέσει η μπάρα της εκκίνησης. Το σύστημα 
LCS μεταδίδει την ισχύ πιο αποτελεσματικά, 
παρέχοντας καλύτερο έλεγχο κατά την εκκίνηση 
και αυξάνοντας τις πιθανότητες επικράτησης
στην πρώτη στροφή του αγώνα.

Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων 
κινητήρας 450 κ.εκ. υψηλής τεχνολογίας
Ο κινητήρας 450 κ.εκ. με ανεστραμμένη κεφαλή 
της YZ450F, έχει χαρίσει στους αναβάτες της 
Yamaha πολλές νίκες στους αγώνες MXGP. 
Διαθέτει τις επιδόσεις για να κερδίσει μια θέση
στο βάθρο, εναντίον των καλύτερων αναβατών 
του κόσμου. Ο μπροστινός αεραγωγός 
εξασφαλίζει βέλτιστη εισαγωγή αέρα, ενώ οι 
μικρές διαστάσεις του βοηθούν στη συγκέντρωση 
της μαζών στο κέντρο, προσφέροντας 
μεγαλύτερη ακρίβεια στον χειρισμό.

Νέο, ελαφρύ πλαίσιο
Οποιαδήποτε μείωση στο μη αναρτώμενο βάρος 
βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της ανάρτησης. 
Η YZ450F του 2022 διαθέτει νέα, ελαφριά πλήμνη 
του πίσω τροχού, αλλά και πιο ελαφριά αλυσίδα 
που μειώνουν το βάρος κατά 0,2 κιλά.
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Με τεχνολογία που έχει προσφέρει νίκες σε αγώνες MXGP, αποκλειστικό
μαύρο χρώμα και τα γραφικά της εργοστασιακής ομάδας, η YZ450F Monster Energy 
Yamaha Racing Edition είναι η μοτοσυκλέτα που κάθε αναβάτης επιθυμεί να αποκτήσει. 
Και όταν στόχος σας είναι η κορυφή, αυτό είναι το κατάλληλο σημείο για να ξεκινήσετε.

Εξοπλισμένη με προηγμένο κινητήρα με ανεστραμμένη κεφαλή και ελαφρύ
πλαίσιο αλουμινίου, καθώς και με τη βελτιστοποιημένη απόδοση ισχύος που παρέχει 
το Σύστημα Ελέγχου Εκκίνησης, η YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition 
προσφέρει την ιδανική ισορροπία απόδοσης και ακαμψίας, για ακρίβεια στον χειρισμό 
και ευελιξία στις στροφές.

Στις βελτιώσεις περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις απόσβεσης χαμηλής ταχύτητας για 
την κορυφαία στην κατηγορία ανάρτηση για ακόμα μεγαλύτερη ευστάθεια, καθώς και 
ελαφρύτερη πλήμνη του πίσω τροχού και νέα αλυσίδα που μειώνουν το μη αναρτώμενο 
βάρος. Επίσης, χάρη στο μειωμένο βάρος σε συνδυασμό με την άφθονη ισχύ και την 
ακρίβεια στον χειρισμό, καθώς και με την εύχρηστη εφαρμογή Yamaha Power Tuner, 
η YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition προσφέρει τις εξαιρετικές επιδόσεις 
που χρειάζεστε. Έτσι, λοιπόν, όταν στόχος σας είναι η κορυφή, όλα ξεκινούν από εδώ.

Εξωτερική σχεδίαση Monster Energy 
Yamaha Racing Edition
Είτε στο paddock, είτε στην πίστα, η YZ450F
Monster Energy Yamaha Racing Edition είναι
μία από τις πιο περιζήτητες μοτοσυκλέτες
motocross που υπάρχουν. Με αποκλειστικό
μαύρο χρώμα και τα γραφικά της εργοστασιακής
ομάδας ενσωματωμένα στα πλαστικά, αυτή
η μοτοσυκλέτα είναι έτοιμη να γίνει το κέντρο
της προσοχής.

Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων 
κινητήρας 450 κ.εκ. υψηλής τεχνολογίας
Ο κινητήρας 450 κ.εκ. με ανεστραμμένη κεφαλή 
της YZ450F Monster Energy Yamaha Racing 
Edition έχει χαρίσει στους αναβάτες της Yamaha 
πολλές νίκες στους αγώνες MXGP. Διαθέτει τις 
επιδόσεις για να κερδίσει μια θέση στο βάθρο, 
εναντίον των καλύτερων αναβατών του κόσμου. 
Ο μπροστινός αεραγωγός εξασφαλίζει βέλτιστη 
εισαγωγή αέρα, ενώ οι μικρές διαστάσεις του 
βοηθούν στη συγκέντρωση της μαζών στο 
κέντρο, προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια 
στον χειρισμό.

Νέο, ελαφρύ πλαίσιο
Οποιαδήποτε μείωση στο μη αναρτώμενο βάρος 
βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της ανάρτησης. 
Η YZ450F του 2022 διαθέτει νέα, ελαφριά πλήμνη 
του πίσω τροχού, αλλά και πιο ελαφριά αλυσίδα 
που μειώνουν το βάρος κατά 0,2 κιλά.

Βελτιωμένες ρυθμίσεις ανάρτησης
Το σύστημα ανάρτησης της Yamaha είναι ένα 
από τα καλύτερα που έχουν τοποθετηθεί ως 
στάνταρ σε μοτοσυκλέτα παραγωγής. Το 2022, 
το κορυφαίο στην κατηγορία του πιρούνι SSS 
(Speed Sensitive System) και η δοκιμασμένη πίσω 
ανάρτηση monocross, διαθέτουν αναθεωρημένες 
ρυθμίσεις απόσβεσης στις χαμηλές στροφές, για 
καλύτερο χειρισμό και εξαιρετική πληροφόρηση.

Monster Black

YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition
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Η νίκη έρχεται
ακόμη πιο κοντά.



Με εντυπωσιακά αποτελέσματα που περιλαμβάνουν πολλές νίκες σε αγώνες
Grand Prix MX2, καθώς και μια σειρά από τίτλους στην κατηγορία 250 Supercross
στις Η.Π.Α., η YZ250F είναι γεννημένη για να κερδίζει. Επίσης, με το μειωμένο
μη αναρτώμενο βάρος και τη βελτιστοποιημένη απόδοση της ανάρτησης, αυτή
η υψηλής τεχνολογίας motocross είναι ακριβέστερη, ταχύτερη, ομαλότερη
και έτοιμη να σας χαρίσει μια θέση στο βάθρο.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της YZ250F είναι ο υψηλής τεχνολογίας κινητήρας
250 κ.εκ. με ανεστραμμένη κεφαλή. Η ξεχωριστή μπροστινή εισαγωγή αέρα 
παρέχει φρέσκο αέρα στο μπεκ ψεκασμού και προσφέρει την επιτάχυνση που
θα κάνει τη διαφορά, καθώς και άμεσα διαθέσιμη ισχύ, όποτε τη χρειάζεστε. 
Επιπλέον, οι μικρές διαστάσεις του κινητήρα συνεισφέρουν σημαντικά στον ευέλικτο 
χειρισμό της μοτοσυκλέτας, χάρη στη συγκέντρωση των μαζών στο κέντρο.

Όταν η επιφάνεια της πίστας ή οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν, η εφαρμογή Power 
Tuner σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του κινητήρα της YZ250F,
για ομαλή έως και επιθετική λειτουργία. Το πιρούνι SSS (Speed Sensitive System)
και η δοκιμασμένη σε αγώνες ανάρτηση monocross παρέχουν σταθερότητα
και ακρίβεια σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Βελτιωμένες ρυθμίσεις ανάρτησης
Το πιρούνι SSS (Speed Sensitive System) της 
YZ250F είναι από τα καλύτερα στην κατηγορία 
του και διαθέτει νέες ρυθμίσεις απόσβεσης σε 
χαμηλή ταχύτητα για ακόμη καλύτερη απόκριση. 
Στο πίσω σύστημα Monocross χρησιμοποιούνται 
επίσης, νέες ρυθμίσεις ανάρτησης για βελτιωμένη 
πρόσφυση και καλύτερη αίσθηση.

Φαρδύτερος πίσω τροχός και ελαστικό
Η YZ250F διαθέτει νέο, πιο φαρδύ τροχό 2,15 
ιντσών με επίσης φαρδύτερο πίσω ελαστικό 
110/90-19 που προσφέρει αυξημένη πρόσφυση 
για την καλύτερη δυνατή εκκίνηση.

Σχεδίαση κινητήρα που 
έχει χαρίσει νίκες στο MX2
Με την υψηλής απόδοσης μπροστινή εισαγωγή 
αέρα, αυτός ο δυναμικός κινητήρας διαθέτει 
την πιο τεχνολογικά προηγμένη σχεδίαση στην 
κατηγορία του. Στην ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία 
του περιλαμβάνονται πολλές νίκες σε αγώνες και 
τίτλοι. Έτσι, λοιπόν, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι 
ο κινητήρας με ανεστραμμένη κεφαλή της YZ250F 
προσφέρει την απόδοση, τη χρηστικότητα και την 
αντοχή που χρειάζεστε για να κερδίσετε.

Νέο, ελαφρύ πλαίσιο
Έχουν γίνει διάφορες βελτιώσεις για όσο το 
δυνατόν χαμηλότερο μη αναρτώμενο βάρος 
και ακόμη πιο άμεση απόκριση του πλαισίου. 
Η νέα, ελαφριά πλήμνη του πίσω τροχού και 
η ανασχεδιασμένη αλυσίδα, συμβάλλουν στη 
μείωση του βάρους του νεότερου μοντέλου.
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Οι αναβάτες της Monster Energy Yamaha Factory MX2 ανεβαίνουν συχνά στο
βάθρο των νικητών στα FIM Grand Prix, αποδεικνύοντας ότι η υψηλής τεχνολογίας 
YZ250F είναι σχεδιασμένη για να κερδίζει. Με το αποκλειστικό μαύρο χρώμα
και τα γραφικά της εργοστασιακής ομάδας, η YZ250F Monster Energy Yamaha 
Racing Edition, σας επιτρέπει να μπείτε κατευθείαν στη δράση!

Για το 2022, η YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition διαθέτει νέες 
ρυθμίσεις απόσβεσης σε χαμηλή ταχύτητα, ενώ το εξαιρετικό πλαίσιο αλουμινίου 
με ενσωματωμένη ισορροπία ακαμψίας παρέχει άφθονη ανατροφοδότηση. 
Επιπλέον, το νεότερο μοντέλο διαθέτει πιο φαρδύ τροχό και ελαστικό 110/90, 
καθώς και πιο ελαφριά πλήμνη του πίσω τροχού και ελαφριά αλυσίδα
που μειώνουν το μη αναρτώμενο βάρος.

Με τον κορυφαίο κινητήρα με ανεστραμμένη κεφαλή, το νέο πίσω γρανάζι
με τη χρυσαφί αλυσίδα και τους τροχούς DID, αυτή η εργοστασιακή μοτοσυκλέτα 
προσφέρει αυξημένη πρόσφυση και μεγαλύτερη ισχύ για την καλύτερη δυνατή 
εκκίνηση. Παράλληλα, οι αναβάτες μπορούν να αποκτήσουν ένα πραγματικό 
πλεονέκτημα με την εύχρηστη εφαρμογή Yamaha Power Tuner που παρέχει 
ρυθμίσεις έξω από την πίστα.

Εξωτερική σχεδίαση Monster Energy 
Yamaha Racing Edition
Καμία άλλη μοτοσυκλέτα δεν είναι στο επίκεντρο 
της προσοχής όσο αυτή η motocross στο στυλ 
της εργοστασιακής ομάδας! Η αποκλειστική 
μαύρη εξωτερική σχεδίαση περιλαμβάνει τα 
επίσημα γραφικά Monster Energy, που καθιστούν 
αυτήν την έκδοση, την απόλυτη αγωνιστική 
μοτοσυκλέτα με υψηλής τεχνολογίας 4-χρονο 
κινητήρα 250 κ.εκ. της Yamaha.

Σχεδίαση κινητήρα που 
έχει χαρίσει μεγάλες νίκες στο MX
Με την υψηλής απόδοσης μπροστινή εισαγωγή 
αέρα, αυτός ο δυναμικός τετράχρονος κινητήρας 
250 κ.εκ. διαθέτει την πιο τεχνολογικά προηγμένη 
σχεδίαση στην κατηγορία του. Στην ιδιαίτερα 
επιτυχημένη πορεία του περιλαμβάνονται πολλές 
νίκες σε αγώνες και τίτλοι στο πρωτάθλημα 
MX. Έτσι, λοιπόν, μπορείτε να είστε σίγουροι 
ότι ο κινητήρας με ανεστραμμένη κεφαλή της 
YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition 
προσφέρει την απόδοση, τη χρηστικότητα και
την αντοχή που χρειάζεστε για να κερδίσετε.

Νέο, ελαφρύ πλαίσιο
Έχουν γίνει διάφορες βελτιώσεις για όσο
το δυνατόν χαμηλότερο μη αναρτώμενο βάρος 
και ακόμη πιο άμεση απόκριση του πλαισίου. 
Η νέα, ελαφριά πλήμνη του πίσω τροχού και 
η ανασχεδιασμένη αλυσίδα, συμβάλλουν στη 
μείωση του βάρους του νεότερου μοντέλου.

Βελτιωμένες ρυθμίσεις ανάρτησης
Το πιρούνι SSS (Speed Sensitive System) της 
YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition 
είναι από τα καλύτερα στην κατηγορία του και 
διαθέτει νέες ρυθμίσεις απόσβεσης σε χαμηλή 
ταχύτητα για ακόμη καλύτερη απόκριση.
Στο πίσω σύστημα Monocross χρησιμοποιούνται 
επίσης, νέες ρυθμίσεις ανάρτησης για βελτιωμένη 
πρόσφυση και καλύτερη αίσθηση.

Monster Black

YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition
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Power Tuner της Yamaha

Με το Power Tuner της Yamaha μπορείτε
να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις του κινητήρα, 
προσαρμόζοντας άμεσα τον χαρακτήρα ισχύος 
των YZ450F και YZ250F, ανάλογα με τις αλλαγές 
στις συνθήκες της πίστας και τον καιρό.
Η χρήση της δωρεάν εφαρμογής Power Tuner 
της Yamaha στο smartphone σας είναι εύκολη. 
Απλώς ρυθμίστε το μείγμα καυσίμου/αέρα και 
τον χρονισμό της ανάφλεξης για να κάνετε την 
απόδοση του κινητήρα της μοτοσυκλέτας σας 
πιο ήπια ή πιο επιθετική, ανάλογα με το στυλ 
οδήγησης και τα επίπεδα πρόσφυσης στην πίστα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δύο ρυθμίσεις 
μέσω του κουμπιού που βρίσκεται στο τιμόνι 
και να τις εναλλάσσετε ενώ βρίσκεστε στην 
πίστα. Επίσης, το Power Tuner της Yamaha, σας 
επιτρέπει να καταγράφετε πληροφορίες για τους 
αγώνες, να παρακολουθείτε δεδομένα σχετικά 
με τον χρόνο λειτουργίας, τους διαγνωστικούς 
ελέγχους και τη συντήρηση των συστημάτων, 
αλλά και να κοινοποιείτε τις ρυθμίσεις σας. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αποτελεί 
έναν πολύτιμο βοηθό στην προσπάθειά σας 
να κάνετε καλύτερους χρόνους στην πίστα και 
να διασφαλίσετε ότι η μοτοσυκλέτα σας θα 
λειτουργεί αποδοτικά σε όλες τις συνθήκες.



Δίχρονη
υπεροχή.



 

Ελαφριά, ευέλικτη και κατασκευασμένη για εκρηκτική απόδοση στις στροφές όπως καμία 
άλλη μοτοσυκλέτα, η YZ250 υπόσχεται μοναδικές συγκινήσεις. Με κορυφαίες επιδόσεις 
και ασύγκριτη γεωμετρία, είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στο υψηλότερο επίπεδο του 
motocross, του supercross και του ελεύθερου MX. Η δίχρονη YZ250 διαθέτει ριζοσπαστική
νέα εμφάνιση και έχει δεχτεί σημαντικές αναβαθμίσεις στο πλαίσιο.

Αν έχετε ήδη εμπειρία από την αγωνιστική off-road υπεροχή της YZ250, θα γνωρίζετε όσα
έχει πετύχει η Yamaha με αυτήν την εμβληματική μοτοσυκλέτα motocross. Αν όμως δεν είχατε 
ποτέ την ευκαιρία να αγωνιστείτε με μια δίχρονη YZ250, είναι καιρός να ανακαλύψετε
τι χάνατε τόσο καιρό!

Το νέο πλαίσιο βελτιώνει την εργονομία και παρέχει υψηλότερα επίπεδα ελέγχου και ευελιξίας. 
Επίσης, η κορυφαία για την κατηγορία ανάρτηση της KYB διαθέτει αναθεωρημένη ρύθμιση 
απόσβεσης στις χαμηλές στροφές, η οποία βελτιώνει σημαντικά τον χειρισμό. Η απόδοση του 
μπροστινού φρένου περνάει σε νέο επίπεδο με την προσθήκη νέας δαγκάνας. Επιπλέον, το νέο 
σύστημα εισαγωγής αέρα είναι πιο αποτελεσματικό, ενώ η αναθεωρημένη εξάτμιση επιτρέπει 
καλύτερη απόδοση της ισχύος του εκρηκτικού υγρόψυκτου κινητήρα YPVS των 250 κ.εκ.
Η νέα διχρωμία και τα γραφικά της μοτοσυκλέτας είναι πιο συναρπαστικά από ποτέ.
2-χρονη YZ250: Ο θρύλος ζει!

Λεπτό πλαίσιο νέας σχεδίασης
Η 2-χρονη YZ250 διαθέτει λεπτό πλαίσιο νέας 
σχεδίασης, το οποίο χαρίζει σε αυτή τη θρυλική 
μοτοσυκλέτα μια πιο σπορ εμφάνιση.
Το ρεζερβουάρ καυσίμου και οι κωνικοί αγωγοί 
του ψυγείου έχουν στενέψει σε σχέση με το 
προηγούμενο μοντέλο και παρέχουν μια πολύ 
πιο μικρών διαστάσεων θέση οδήγησης, με 
βελτιωμένη δυνατότητα μετατόπισης του βάρους 
και ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις στροφές.

Εισαγωγή αέρα 
με υψηλή αποδοτικότητα
Με τον ανασχεδιασμό των πλαϊνών καπακιών, 
του πίσω φτερού, της βάσης της σέλας και του 
υποπλαισίου, οι μηχανικοί της Yamaha μείωσαν 
την αντίσταση του αέρα στην εισαγωγή.
Σε συνδυασμό με την ανασχεδιασμένη εξάτμιση, 
παρέχει αποτελεσματικότερη λειτουργία του 
κινητήρα και πιο δυνατές επιδόσεις.

Κορυφαία στην κατηγορία 
ανάρτηση KYB
Το πιρούνι KYB SSS (Speed Sensitive System)
της Yamaha είναι κορυφαίο στην κατηγορία
και στο νέο μοντέλο οι ρυθμίσεις απόσβεσης
σε χαμηλή ταχύτητα, μπροστά και πίσω,
έχουν αναθεωρηθεί για καλύτερο χειρισμό.

Πανίσχυρο σύστημα πέδησης
Το φρενάρισμα περνά στο επόμενο επίπεδο 
με ένα πανίσχυρο μπροστινό φρένο που 
χρησιμοποιεί μια πιο άκαμπτη δαγκάνα με έμβολα 
μεγαλύτερης διαμέτρου 25,4 χιλ. τα οποία 
παρέχουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής. 
Επίσης, ο νέος πίσω δίσκος των 240 χιλ. συμβάλει 
στη μείωση βάρους, διατηρώντας παράλληλα
το ίδιο επίπεδο ισχύος.
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Με το που θα κοιτάξετε για πρώτη φορά την αγωνιστική YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition, 
θα αντιληφθείτε αμέσως ότι είναι η απόλυτη ρέπλικα της εργοστασιακής μοτοσυκλέτας. Το νέο μοντέλο 
διαθέτει βελτιωμένο, μικρών διαστάσεων πλαίσιο που εξασφαλίζει εξαιρετική ευελιξία στις στροφές 
και πολύ μεγάλη σταθερότητα. Και επιπλέον όλων αυτών, θα είστε ο υπερήφανος ιδιοκτήτης μιας 
εργοστασιακής μοτοσυκλέτας με την εμφάνιση και την απόδοση της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας της 
Yamaha, η οποία είναι μία από τις πλέον επιθυμητές 2-χρονες μοτοσυκλέτες στα paddock.

Ο συνδυασμός του υψηλής ισχύος 2-χρονου κινητήρα YPVS (Yamaha Power Valve System)
των 250 κ.εκ., του ελαφριού πλαισίου αλουμινίου και ενός από τα καλύτερα πακέτα αναρτήσεων στην 
κατηγορία της, καθιστά αυτή την μοτοσυκλέτα μοναδική και μία από τις πιο συναρπαστικές motocross 
που θα οδηγήσετε ποτέ. Στην εποχή της έχει κερδίσει τα πάντα στο motocross, το supercross και το 
ελεύθερο MX. Τώρα, η Yamaha την κάνει ακόμα πιο δυναμική!

Το εντελώς νέο, λεπτής σχεδίασης πλαίσιο προσφέρει μια δυναμική και εξαιρετικά μοντέρνα εμφάνιση, 
ενώ η πιο επίπεδη θέση επιτρέπει την ευκολότερη μετατόπιση του σώματος κατά την επιτάχυνση, 
στις στροφές και στο φρενάρισμα, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο. Το επίσης νέο και πιο ισχυρό 
μπροστινό φρένο και η αναθεωρημένη απόσβεση της ανάρτησης συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου 
κάλυψης των γύρων στην πίστα. Στο αποκλειστικό μαύρο χρώμα και με τα γραφικά της εργοστασιακής 
ομάδας, η YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition είναι η πιο επιθυμητή 2-χρονη μοτοσυκλέτα!

Πλαίσιο αγωνιστικών προδιαγραφών 
Monster Energy Yamaha Racing Edition
Εμπνευσμένη από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες 
MXGP και MX2 της Yamaha, η αγωνιστικών 
προδιαγραφών YZ250 Monster Energy Yamaha 
Racing Edition διατίθεται σε αποκλειστικό μαύρο 
χρώμα με γραφικά στο στυλ της εργοστασιακής 
ομάδας. Αυτός ο συνδυασμός καθιστά αυτή
τη 2-χρονη μοτοσυκλέτα 250 κ.εκ., την απόλυτη 
ρέπλικα της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας.

Κορυφαία στην κατηγορία 
ανάρτηση KYB
Το πιρούνι KYB SSS (Speed Sensitive System)
της Yamaha είναι κορυφαίο στην κατηγορία
και στο νέο μοντέλο οι ρυθμίσεις απόσβεσης
σε χαμηλή ταχύτητα, μπροστά και πίσω,
έχουν αναθεωρηθεί για καλύτερο χειρισμό.

Πανίσχυρο σύστημα πέδησης
Το φρενάρισμα περνά στο επόμενο επίπεδο 
με ένα πανίσχυρο μπροστινό φρένο που 
χρησιμοποιεί μια πιο άκαμπτη δαγκάνα με έμβολα 
μεγαλύτερης διαμέτρου 25,4 χιλ. τα οποία 
παρέχουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής. 
Επίσης, ο νέος πίσω δίσκος των 240 χιλ. συμβάλει 
στη μείωση βάρους, διατηρώντας παράλληλα
το ίδιο επίπεδο ισχύος.

Νέο πλαίσιο λεπτής σχεδίασης
Η αγωνιστική YZ250 Monster Energy Yamaha 
Racing Edition διατίθεται με νέας σχεδίασης 
πλαίσιο, το οποίο χαρίζει σε αυτή τη ρέπλικα, 
μια δυναμική σπορ εμφάνιση. Το ρεζερβουάρ 
καυσίμου και οι κωνικοί αγωγοί του ψυγείου 
έχουν στενέψει σε σχέση με το προηγούμενο 
μοντέλο και παρέχουν μια πιο μικρών 
διαστάσεων θέση οδήγησης με βελτιωμένη 
δυνατότητα μετατόπισης του βάρους και 
ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις στροφές.

Monster Black

YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition
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Η εξέλιξη
στις δίχρονες
μοτοσυκλέτες.



 

Η νέα YZ125 είναι η ταχύτερη, ελαφρύτερη και πιο ευέλικτη μοτοσυκλέτα motocross 125 κ.εκ.
που έχει κατασκευάσει ποτέ η Yamaha. Αυτή η νικηφόρα δίχρονη μοτοσυκλέτα έχει ανασχεδιαστεί 
πλήρως για να σας προσφέρει μεγαλύτερη και πλήρως αξιοποιήσιμη ισχύ. Το μικρών διαστάσεων 
πλαίσιο συνδυάζεται με ισχυρά φρένα και βελτιωμένο σύστημα ανάρτησης, που προσφέρουν
την απόδοση που χρειάζεστε για να ανεβείτε στο βάθρο.

Με τα εντελώς νέα εξαρτήματα του κινητήρα, καθώς και το ανασχεδιασμένο σύστημα YPVS
(Yamaha Power Valve System) και το νέο καρμπυρατέρ Keihin powerjet που παρέχει εκρηκτική 
επιτάχυνση, η YZ125 προσφέρει απίστευτη ισχύ που θα σας βοηθήσει να κυριαρχήσετε,
ενώ το πιο γραμμικό κιβώτιο των 6 ταχυτήτων και οι αναθεωρημένες σχέσεις μετάδοσης 
υπόσχονται να κόψουν πολύτιμα δευτερόλεπτα από τον χρόνο κάλυψης του κάθε γύρου στην πίστα. 

Η νέα δυναμική σχεδίαση του πλαισίου είναι λεπτότερη από ποτέ, προσφέροντάς σας αυξημένη 
δυνατότητα ελέγχου στο έδαφος και στον αέρα, ενώ η πιο επίπεδη σέλα και τα νέα πλαϊνά καπάκια 
σάς επιτρέπουν να μετακινείστε εύκολα πάνω στην μοτοσυκλέτα κατά το φρενάρισμα και
την δυνατή επιτάχυνση. Η YZ125 προσφέρει περισσότερη ισχύ και αυξημένη ευελιξία.
Απλώς προσθέστε τις δεξιότητές σας και προετοιμαστείτε για την είσοδό σας στην victorYZone!

Αυξημένη ισχύς, 
μεγαλύτερη χρηστικότητα
Ο νέος δίχρονος κινητήρας 125 κ.εκ. είναι 
ο πιο ισχυρός κινητήρας που έχει χρησιμοποιηθεί 
ποτέ στην YZ125 και προσφέρει υψηλότερη και 
πλήρως αξιοποιήσιμη ισχύ στην περιοχή των 
μεσαίων και υψηλών στροφών. Αυτό επιτεύχθηκε 
με την ανάπτυξη νέων εξαρτημάτων στα οποία 
περιλαμβάνονται κυλινδροκεφαλή, έμβολο και 
κύλινδρος, μπιέλα, στρόφαλος και YPVS.

Κιβώτιο 6 ταχυτήτων 
με ομαλή αλλαγή σχέσεων
Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει ανασχεδιαστεί και 
διαθέτει ένα νέο σετ εσωτερικών εξαρτημάτων 
για τον χειρισμό της εντυπωσιακά αυξημένης 
ισχύος της YZ125, ενώ ο ανασχεδιασμένος 
μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων παρέχει 
ομαλότερες αλλαγές σχέσεων. Η δεύτερη σχέση 
μάκρυνε με τη χρήση γραναζιών 13/49
και για μεγαλύτερη ευχρηστία, το κιβώτιο 
ταχυτήτων λειτουργεί με ελαφρώς μειωμένες 
σχέσεις της 5ης και της 6ης ταχύτητας.

Καρμπυρατέρ Keihin Powerjet
Η YZ125 είναι εφοδιασμένη με καρμπυρατέρ 
Keihin PWK 38,1 χιλ. που ελέγχεται από 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Powerjet και παρέχει 
άμεσα το ιδανικό μείγμα καυσίμου/αέρα για 
ακόμα πιο εκρηκτικές επιδόσεις, προσφέροντας 
παράλληλα ένα πραγματικό πλεονέκτημα στην 
εκκίνηση, αλλά και κατά την επιτάχυνση στις 
εξόδους από κλειστές στροφές. Επίσης, το νέο 
TPS (Αισθητήρας θέσης γκαζιού) και το CDI 
τρισδιάστατης χαρτογράφησης εξασφαλίζουν 
βελτιστοποιημένο χρονισμό ανάφλεξης, ενώ 
το νέο συγκρότημα βαλβίδων V-Force παρέχει 
βέλτιστη εισαγωγή σε όλο το φάσμα των 
στροφών.

Νέα, sport, εξαιρετικά λεπτή 
σχεδίαση πλαισίου
Το πλαίσιο είναι το λεπτότερο που είχε ποτέ
στη διάθεσή του ο αναβάτης, καθώς το εύρος 
μεταξύ των γονάτων είναι κατά 36 χιλ. μικρότερο 
απ’ ότι στο προηγούμενο μοντέλο. Επίσης,
η σπορ, μοντέρνα σχεδίαση του πλαισίου τονίζει 
το χαμηλό βάρος και τις μικρές διαστάσεις της 
YZ125. Οι μειωμένες διαστάσεις βελτιώνουν 
τη δυνατότητα μετατόπισης του αναβάτη και 
ενισχύουν την ευελιξία.
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Πλήρως ανασχεδιασμένη και εξοπλισμένη με πολύ ισχυρό κινητήρα και μικρότερων 
διαστάσεων πλαίσιο, η ολοκαίνουρια YZ125 είναι η απόλυτη αγωνιστική μοτοσυκλέτα. 
Τώρα είναι διαθέσιμη και στην αγωνιστική έκδοση YZ125 Monster Energy Yamaha Racing 
Edition, με μαύρο πλαίσιο και εργοστασιακά γραφικά προσαρμοσμένα στο στυλ
της αγωνιστικής ομάδας και προσφέρει σε κάθε φιλόδοξο νεαρό αναβάτη, την ευκαιρία
να αποκτήσει μια αυθεντική ρέπλικα και να αγωνιστεί με αυτή.

Με δίχρονο κινητήρα 125 κ.εκ. με νέα εξαρτήματα, ανασχεδιασμένο σύστημα YPVS 
(Yamaha Power Valve System) και νέο καρμπυρατέρ Keihin powerjet που εξασφαλίζει 
εκρηκτική επιτάχυνση, η αγωνιστικών προδιαγραφών YZ125 Monster Energy Yamaha 
Racing Edition αναπτύσσει μεγαλύτερη ισχύ που θα απογειώσει τους χρόνους σας
στην πίστα. Επιπλέον, το κιβώτιο 6 ταχυτήτων και οι ανανεωμένες σχέσεις μετάδοσης 
βοηθούν στην εξοικονόμηση πολύτιμων δευτερολέπτων σε κάθε γύρο.

Με τον αποκλειστικό χρωματικό συνδυασμό μαύρου και μπλε και τα εργοστασιακά 
γραφικά, η αγωνιστική YZ125 Monster Energy Racing Edition είναι η απόλυτη αγωνιστική 
μοτοσυκλέτα παραγωγής. Το λεπτό νέας σχεδίασης πλαίσιο και η επίπεδη σέλα επιτρέπουν 
γρήγορη μετατόπιση του σώματος, για απόλυτο έλεγχο. Με το ισχυρό νέο σύστημα πέδησης 
και την υπερσύγχρονη ανάρτηση, αυτή η ειδική έκδοση προορίζεται για την victorYZone!

Πλαίσιο αγωνιστικών προδιαγραφών 
Monster Energy Yamaha Racing Edition
Η αγωνιστική YZ125 Monster Energy Yamaha 
Racing Edition είναι η καλύτερη YZ125 που 
έχει κατασκευάσει η Yamaha. Τα αποκλειστικά 
εργοστασιακά γραφικά σε συνδυασμό με 
τη δυναμική σχεδίαση σε Monster Black 
με μπλε πινελιές και μπλε τροχούς, σας δίνουν 
την ευκαιρία να αποκτήσετε τη δική σας 
αυθεντική ρέπλικα και να αγωνιστείτε με αυτή!

Νέα, sport, εξαιρετικά λεπτή 
σχεδίαση πλαισίου
Το πλαίσιο είναι το λεπτότερο που είχε ποτέ
στη διάθεσή του ο αναβάτης, καθώς το εύρος 
μεταξύ των γονάτων είναι κατά 36 χιλ. μικρότερο 
απ’ ότι στο προηγούμενο μοντέλο. Επίσης,
η σπορ, μοντέρνα σχεδίαση του πλαισίου τονίζει 
το χαμηλό βάρος και τις μικρές διαστάσεις της 
αγωνιστικής YZ125 Monster Energy Yamaha 
Racing Edition. Οι μειωμένες διαστάσεις 
βελτιώνουν τη δυνατότητα μετατόπισης του 
αναβάτη και ενισχύουν την ευελιξία.

Καρμπυρατέρ Keihin Powerjet
Η YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Edition 
είναι εφοδιασμένη με καρμπυρατέρ Keihin PWK 
38,1 χιλ. που ελέγχεται από ηλεκτρομαγνητική 
βαλβίδα Powerjet και παρέχει άμεσα το ιδανικό 
μείγμα καυσίμου/αέρα για ακόμα πιο εκρηκτικές 
επιδόσεις, προσφέροντας παράλληλα ένα 
πραγματικό πλεονέκτημα στην εκκίνηση, αλλά και 
κατά την επιτάχυνση στις εξόδους από κλειστές 
στροφές. Επίσης, το νέο TPS (Αισθητήρας 
θέσης γκαζιού) και το CDI τρισδιάστατης 
χαρτογράφησης εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένο 
χρονισμό ανάφλεξης, ενώ το νέο συγκρότημα 
βαλβίδων V-Force παρέχει βέλτιστη εισαγωγή
σε όλο το φάσμα των στροφών.

Αυξημένη ισχύς, 
μεγαλύτερη ευχρηστία
Ο νέος 2-χρονος κινητήρας 125 κ.εκ. είναι 
η πιο ισχυρός που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ 
στην YZ125 και αποδίδει εξαιρετικά στην περιοχή 
των μεσαίων και υψηλών στροφών, παρέχοντας 
μεγαλύτερη ευχρηστία. Αυτό επιτεύχθηκε με την 
ανάπτυξη νέων σημαντικών εξαρτημάτων του 
κινητήρα. Περιλαμβάνονται νέα κυλινδροκεφαλή, 
έμβολο, κύλινδρος και μπιέλα, στρόφαλος 
και YPVS.

Monster Black

YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Edition
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Νίκη.
Ποτέ δεν χαρίζεται,
πάντα κερδίζεται.



 

Προετοιμαστείτε για το επόμενο επίπεδο. Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι έτοιμη
να σας οδηγήσει εκεί με τον πλέον συναρπαστικό τρόπο. Εξοπλισμένη με νέας 
σχεδίασης πλαίσιο, καλύτερη θέση οδήγησης και βελτιωμένο σύστημα πέδησης,
η νέα, δυναμική YZ85 δημιουργήθηκε για την victorYZone.

Πολλοί από τους σημερινούς επαγγελματίες αγωνιζόμενους ξεκίνησαν την καριέρα 
τους με μια YZ85. Και όταν ρίξετε μια ματιά σε όσα έχει να προσφέρει το νέο 
μοντέλο, θα καταλάβετε το γιατί. Ο υψηλής απόδοσης υγρόψυκτος δίχρονος
κινητήρας 85 κ.εκ. είναι εξοπλισμένος με το αγωνιστικό YPVS της Yamaha, το οποίο 
παρέχει κορυφαίες επιδόσεις. Το ρυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης των τροχών 
έχει σχεδιαστεί για τέλεια απόδοση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές πίστες.

Η YZ85 διαθέτει νέο, ελαφρύ υποπλαίσιο αλουμινίου, αναθεωρημένο ψαλίδι 
αλουμινίου, νέο πίσω φρένο και υψηλής απόδοσης εισαγωγή αέρα, όπως ακριβώς
και η μεγαλύτερη YZ125. Για μέγιστο έλεγχο, η μοτοσυκλέτα διαθέτει νέα,
πιο επίπεδη σέλα, πιο στενό προφίλ και ανασχεδιασμένο ρεζερβουάρ καυσίμου. 
Με τη διχρωμία Icon Blue και ανανεωμένα γραφικά που συμπληρώνουν την 
εμφάνισή της, η YZ85 είναι έτοιμη να σας ανεβάσει στο επόμενο επίπεδο.

Λεπτό, νέο πλαίσιο
Η νέα YZ85 διαθέτει νέα, δυναμική σχεδίαση 
που αντλεί έμπνευση από την YZ125. Οι νέοι, 
ενιαίοι κωνικοί αγωγοί του ψυγείου βελτιώνουν 
τον έλεγχο και χαρίζουν πιο δυναμική και 
ισορροπημένη εμφάνιση.

Νέο αλουμινένιο ψαλίδι 
ισορροπημένης ακαμψίας
Η νέα YZ85 διαθέτει ανασχεδιασμένο ψαλίδι 
αλουμινίου με ανανεωμένη ισορροπία ακαμψίας, 
το οποίο βελτιώνει την σταθερότητα και επιτρέπει 
καλύτερη πρόσφυση.

Νέο, ελαφρύ υποπλαίσιο αλουμινίου
Το νέο αποσπώμενο υποπλαίσιο αλουμινίου 
αντικαθιστά τη χαλύβδινη μονάδα του 
προηγούμενου μοντέλου και μειώνει το βάρος 
κατά 570 γρ., συμβάλλοντας στη συγκέντρωση 
των μαζών στο κέντρο της μοτοσυκλέτας.

Πιο επίπεδη σέλα και 
ανασχεδιασμένο ρεζερβουάρ καυσίμου
Η πιο επίπεδη θέση και το ανασχεδιασμένο 
ρεζερβουάρ καυσίμου παρέχουν βελτιωμένη 
εργονομία και εύκολες μετατοπίσεις του σώματος 
εμπρός και πίσω. Η νέας σχεδίασης σέλα 
περιλαμβάνει νέα βάση με μια βίδα,
η οποία επιτρέπει εύκολη αφαίρεση για
γρήγορες εργασίες συντήρησης. 

Icon Blue
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Οι πρωταθλητές MX του μέλλοντος ξεκινούν σε νεαρή ηλικία. Και όταν έχεις
ένα όνειρο και είσαι προετοιμασμένος να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να βγεις
εκεί έξω και να κερδίσεις, η Yamaha YZ65 διαθέτει όσα θα χρειαστείς
για να κυριαρχήσεις στην πίστα, αμέσως μόλις πέσει η μπάρα της εκκίνησης.

Η YZ65 έχει κατασκευαστεί με τις υψηλές προδιαγραφές των μεγάλων 
αγωνιστικών μοτοσυκλετών Yamaha. Ο ισχυρός υγρόψυκτος κινητήρας 65 κ.εκ. 
συνδυάζεται με 6-τάχυτο κιβώτιο και το σύστημα YPVS της Yamaha, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί για να προσφέρει την απαραίτητη ισχύ για νικηφόρα πορεία στους 
αγώνες. Το διπλό ελαφρύ ημι-περιμετρικό ατσάλινο πλαίσιο και το υποπλαίσιο 
αλουμινίου παρέχουν εξαιρετικό χειρισμό και μεγάλη ευελιξία.

Το ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι 36 χιλ. και η πίσω ανάρτηση monocross
χωρίς μοχλικό παρέχουν σταθερότητα σε σκληρό έδαφος, ενώ η ρυθμιζόμενη 
θέση του τιμονιού επιτρέπει την άμεση προσαρμογή της YZ65, σύμφωνα με την 
ανάπτυξη του παιδιού που την οδηγεί. Εξοπλισμένη με δισκόφρενα για ασφαλές 
φρενάρισμα, μεγάλη σέλα, μαρσπιέ υψηλής πρόσφυσης για άνετη οδήγηση,
αλλά και με τα δυναμικά γραφικά και το χρώμα Icon Blue της οικογένειας YZ,
η YZ65 είναι έτοιμη να σας οδηγήσει στην VictorYZone!

Ομαλή, εύχρηστη ισχύς
Ο ισχυρός υδρόψυκτος κινητήρας 65 κ.εκ. 
είναι ένας από τους πιο προηγμένους στην 
κατηγορία του και διαθέτει σύστημα εισαγωγής 
στροφαλοθαλάμου με βαλβίδα μονής ροής, 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 αξιοποιώντας πλήρως την 
απόδοση 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 και 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.

Icon Blue 

YZ65
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Παραπάνω είναι μια συλλογή εξαρτημάτων που τοποθετούνται στη μοτοσυκλέτα χωρίς καμία μετατροπή. Επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για 
συμβουλές σχετικά με τα κατάλληλα αξεσουάρ, με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Προστατευτικά ψυγείου GYTR®

BR9-E24C0-V0-00

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

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

Τάπα λαδιού
1SR-F0901-0B-L0

Slip-on σιγαστήρας από τιτάνιο
90798-31910-00

Πλάκα πίεσης συμπλέκτη
GYTR® billet
GYT-2S256-20-00

Κιτ εμβόλου
υψηλής συμπίεσης GYTR®

B2W-E16A0-V0-00

Εξάρτημα σύσφιξης
σωλήνωσης φρένου GYTR®

GYT-1P818-15-00

Βολάν κινητήρα GYTR®

B7B-H13A0-V0-00

Κιτ υψηλής απόδοσης GYTR®

B7B-HIPER-KT-21

Σύστημα εξάτμισης GYTR®

B7B-E48A0-S0-00

Προστατευτική ποδιά MX GYTR®

B09-F14B0-E0-00

Κιτ υψηλής ροής αέρα GYTR®

B7B-E41E0-V0-00

Χαμηλή σέλα
BR9-F47C0-T0-00

Κάλυμμα σέλας Factory Racing
BR9-F4731-0G-00

Αφρώδες υλικό ψηλής σέλας
B7B-F47C0-T0-EU

Τάπα ρεζερβουάρ λαδιού
1SR-F0901-0B-L0

Ρεζερβουάρ καυσίμου
μεγάλου μεγέθους
GYT-0SS56-31-66

Κιτ ρουλεμάν πίσω τροχού
5XC-F3091-40-BK

Φίλτρο αέρα υψηλής
ροής της Twin Air®

4XM-E4451-00-01

Κάλυμμα ανάφλεξης
κινητήρα GYTR®

BCR-E54G0-V0-00

Εξάρτημα σύσφιξης
σωλήνωσης φρένου GYTR®

GYT-1P818-15-00

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

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

YZ450F Αξεσουάρ YZ250F Αξεσουάρ YZ250 Αξεσουάρ



Παραπάνω είναι μια συλλογή εξαρτημάτων που τοποθετούνται στη μοτοσυκλέτα χωρίς καμία μετατροπή. Επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ
και για συμβουλές σχετικά με τα κατάλληλα αξεσουάρ, με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Προστατευτική ποδιά
GYTR® για MX
1SR-F14B0-E0-00

Κάλυμμα ανάφλεξης
κινητήρα GYTR®

B4X-E54G0-V0-00

Τάπα λαδιού
1SR-F0901-0B-L0

Σιγαστήρας GYTR®

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

Εξάρτημα σύσφιξης σωλήνωσης 
φρένου GYTR®

GYT-1P818-15-00

Κιτ στήριξης μπροστινού
τροχού 20 mm
1SR-F3091-30-BK

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

Μπροστινός τροχός, αντίγραφο 
του MXGP (1,60’’ x 19’’)
5PA-F2075-7R-P1

Τάπα λαδιού
1SR-F0901-0B-L0

Υψηλής αντοχής κιτ
συμπλέκτη GYTR®

BR8-E63HD-KT-00

Αγωνιστική εξάτμιση υψηλών 
επιδόσεων GYTR® για ΥΖ85
B0G-HIPER-KT-20

Κιτ GYTR® για την YZ65
BR8-FCIKT-00-00

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

Σιγαστήρας GYTR®

B0G-E4753-0E-00

Δακτύλιοι Yamaha Racing
για τα γκριπ
GYT-5XD22-00-00

Αγωνιστική εξάτμιση
υψηλών επιδόσεων GYTR®

BR8-HIPER-KT-10

Πλαστικό body kit
BR8-W003A-00-00

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

Εσωτερική πλήμνη
συμπλέκτη billet GYTR®

BR8-E63C0-V0-00

Αναδιπλούμενη μανέτα
φρένου GYTR®

BR8-H39A0-V0-00

Αναδιπλούμενη μανέτα
συμπλέκτη GYTR®

BR8-H39B0-V0-00

Αναδιπλούμενη μανέτα
εμπρός φρένου GYTR®

2GB-H39A0-V0-00

Προστατευτική ποδιά
MX GYTR®

BR8-F14B0-E0-00

YZ125 Αξεσουάρ YZ85 Αξεσουάρ YZ65 Αξεσουάρ





Ανταλλακτικά
υψηλής απόδοσης
GYTR®

Το Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR®) 
είναι το εξειδικευμένο εσωτερικό τμήμα
του εργοστασίου, το οποίο αναπτύσσει
με αφοσίωση, Γνήσια Ανταλλακτικά, πακέτα 
και Γνήσια Αξεσουάρ κορυφαίας τεχνολογίας 
και απόδοσης, για την Yamaha σας. Το τμήμα 
GYTR ιδρύθηκε πριν από 40 και πλέον χρόνια και 
συνεργάζεται στενά με το τμήμα μηχανολογίας 
της Yamaha, καθώς και με τις αγωνιστικές ομάδες 
και τους εργοστασιακούς οδηγούς της Yamaha.

Αυτή η στενή σχέση διασφαλίζει ότι κάθε
Γνήσιο Ανταλλακτικό GYTR έχει αναπτυχθεί 
σύμφωνα με τα υψηλότερα τεχνικά πρότυπα. 
Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάθε Γνήσιο 
Ανταλλακτικό GYTR θα ταιριάζει απόλυτα με 
τη μοτοσυκλέτα σας, παρέχοντας παράλληλα, 
εγγύηση για την ενίσχυση των επιδόσεων,
σε συνδυασμό με αξιοπιστία και ευκολία
στην οδήγηση.



Πρόγραμμα bLU cRU
της Yamaha

Το YZ bLU cRU FIM Europe Cup της Yamaha είναι 
ένα μοναδικό αγωνιστικό πρόγραμμα όπου 
νεαροί αναβάτες YZ διαγωνίζονται στην περιοχή 
τους για πρόκριση στο ευρωπαϊκό Superfinale 
του Monster Energy FIM Motocross of Nations. 
Οι κορυφαίοι αναβάτες από το Superfinale 
θα κερδίσουν μια θέση στο διάσημο bLU cRU 
Masterclass, την αποκλειστική εκδήλωση όπου οι 
μελλοντικοί πρωταθλητές λαμβάνουν πολύτιμα 
μαθήματα από πρεσβευτές του bLU cRU, 
συμπεριλαμβανομένων επισήμων αναβατών της 
Yamaha και επαγγελματιών της Yamaha Racing.

Μετά από πολλές ημέρες εκπαίδευσης, ένας 
τυχερός αναβάτης της YZ125 θα υπογράψει 
συμβόλαιο με τη Yamaha Motor Europe για να 
αγωνιστεί στην κατηγορία EMX125 της επόμενης 
σεζόν, ως μέλος της ομάδας της Yamaha,
ενώ οι νικητές των κατηγοριών YZ65 και YZ85
θα κερδίσουν πολύτιμη αγωνιστική υποστήριξη 
από την Yamaha.

Προσφέροντας σε κάθε νεαρό αναβάτη 
την ευκαιρία ζωής να εξελιχθεί από ιδιώτη 
αγωνιζόμενο σε μέλος της αγωνιστικής ομάδας 
της Yamaha, το πρόγραμμα bLU cRU στηρίζει το 
άθλημα του motocross και δίνει την δυνατότητα 
στην επόμενη γενιά αναβατών να ξεδιπλώσει όλες 
της τις δυνατότητες και να ζήσει το όνειρό της.

* Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
επισκεφθείτε την διεύθυνση 
www.yamaharacing.com/yz-blu-cru-cup/news/





Γεννημένη
νικήτρια.



 

Η WR450F είναι η πιο γρήγορη και ευέλικτη μοτοσυκλέτα enduro μεγάλου
κυβισμού που κατασκεύασε ποτέ η Yamaha. Εξοπλισμένη με τις προηγμένες
τεχνολογίες κινητήρα και πλαισίου του νέου μοντέλου motocross YZ450F
και με ειδικές ρυθμίσεις enduro, αυτή η εκπληκτική μοτοσυκλέτα είναι
φτιαγμένη για την νίκη.

Οι μηχανικοί της Yamaha χρησιμοποίησαν τον μικρών διαστάσεων, ελαφρύ 
κινητήρα της YZ450F ως βάση και ανέπτυξαν έναν κινητήρα για την νέα WR450F, 
ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για enduro. Με ειδικά ρυθμισμένη ECU, καθώς και 
υψηλής συμπίεσης κυλινδροκεφαλή και ειδικά σχεδιασμένο κιβώτιο ταχυτήτων 
υψηλής αντοχής, είναι έτοιμη να προσφέρει νικηφόρες επιδόσεις. Επιπλέον, 
η καλύτερη στην κατηγορία ανάρτηση και το ελαφρύ πλαίσιο με την τέλεια 
ισορροπία ακαμψίας, εξασφαλίζουν εύκολους ελιγμούς και μεγάλη ακρίβεια
στην πληροφόρηση, σχετικά με την επιφάνεια του οδοστρώματος.

Η εφαρμογή Power Tuner της Yamaha και ο διακόπτης τρόπου λειτουργίας 
κινητήρα στο τιμόνι, προσφέρουν ιδανικό έλεγχο όταν αλλάζουν οι συνθήκες της 
πίστας, ενώ η μικρών διαστάσεων οθόνη πολλαπλών λειτουργιών, παρέχει όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να διατηρήσετε το προβάδισμα.

Μικρών διαστάσεων, ελαφρύς 
και ισχυρός κινητήρας 450 κ. εκ.
Η WR450F είναι εξοπλισμένη με τον πιο εξελιγμένο 
Off Road Competition κινητήρα της Yamaha,
ο οποίος προέρχεται από την τελευταίας γενιάς 
motocross YZ450F. Προσφέροντας εξαιρετικά 
επίπεδα ισχύος σε ολόκληρο το φάσμα των 
στροφών, αυτός ο ελαφρύς και μικρών 
διαστάσεων κινητήρας ελέγχεται από μια ειδικά 
σχεδιασμένη για enduro μονάδα ECU, η οποία 
προσφέρει νικηφόρες επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα.

Κορυφαίο σύστημα ανάρτησης
Το κορυφαίο πιρούνι της KYB έχει μεγάλη 
ευαισθησία στην ταχύτητα, καθώς και τον ίδιο 
σχεδιασμό με αυτόν που χρησιμοποιείται στην 
YZ450F. Παράλληλα, διαθέτει ειδικές ρυθμίσεις 
enduro και είναι πλήρως προσαρμόσιμο, για 
να μπορείτε να αξιοποιείτε στο έπακρο την 
αυξημένη απόδοση του κινητήρα. Το ελαφρύ 
πίσω αμορτισέρ με μοχλικό χρησιμοποιεί επίσης, 
ειδικές ρυθμίσεις enduro για τέλεια πρόσφυση 
και εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών.

Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου
Η WR450F είναι εξοπλισμένη με το αλουμινένιο 
περιμετρικό πλαίσιο της νεότερης YZ450F,
το οποίο έχει προσαρμοστεί για τις απαιτήσεις 
του enduro. Κατασκευασμένο με λεπτές κύριες 
δοκούς και μεγάλου πάχους κάτω σωλήνες, 
καθώς και με ειδικές βάσεις κινητήρα, αυτό 
το ειδικό για enduro πλαίσιο παρέχει τέλεια 
συμπεριφορά στις ανωμαλίες του οδοστρώματος, 
αλλά και απόλυτη σύνδεση με την επιφάνεια
της πίστας.

Κυλινδροκεφαλή υψηλής απόδοσης 
και ελαφρύ έμβολο
Κυλινδροκεφαλή υψηλής απόδοσης & ελαφρύ έμβολο.
Εξοπλισμένη με ελαφριά καλύμματα μαγνησίου,
η κυλινδροκεφαλή της WR450F παρέχει εξαιρετική 
καύση και η στραμμένη προς τα εμπρός θυρίδα 
εισαγωγής συνεισφέρει στην ιδανική συγκέντρωση 
των μαζών στο κέντρο της μοτοσυκλέτας. Το ελαφρύ 
έμβολο παρέχει άμεση απόκριση του γκαζιού σε 
όλες τις στροφές και οι εκκεντροφόροι εισαγωγής 
και εξαγωγής έχουν τοποθετηθεί με τρόπο που 
συμβάλλει στη διατήρηση μικρών διαστάσεων
για τον υψηλής τεχνολογίας κινητήρα.

Οι WR450F και WR250F του 2022 θα είναι διαθέσιμες μόνο με αγωνιστικές προδιαγραφές, για χρήση σε κλειστές πίστες, ιδιωτικές περιοχές και συγκεκριμένες εκδηλώσεις όπου επιτρέπεται η συμμετοχή σε οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας. Να φοράτε πά-
ντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείτε προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να απεικονίζουν έναν επαγγελματία αναβάτη που οδη-
γεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες ή σε κλειστή πίστα. Το μοντέλο που εμφανίζεται στις εικόνες ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha ή/και αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών, τα οποία μπορεί να είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για χρήση σε 
κλειστή πίστα. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται ως γενικές οδηγίες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha, των Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha και των αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα αξεσουάρ 
τρίτων κατασκευαστών σχεδιάζονται και παράγονται αποκλειστικά από τρίτους. Η Yamaha δεν παρέχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα των εμφανιζόμενων προϊόντων και αξεσουάρ στις τοπικές αγορές. Η σειρά προϊόντων και αξεσουάρ μπορεί να είναι 
περιορισμένη σε ορισμένες χώρες. Η Yamaha έχει το δικαίωμα να διακόψει την κυκλοφορία προϊόντων και αξεσουάρ χωρίς προειδοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές των προϊόντων και των Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha μπορεί να διαφέρουν ανάλογα 
με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε αγοράς. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν εγείρουν καμία απαίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο Συνεργάτη Yamaha.
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Η Yamaha WR250F γίνεται πιο ισχυρή και πιο δυναμική για τη νέα σεζόν, με την πιο
προηγμένη τεχνολογία, από την motocross YZ250F που έχει κερδίσει το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Grand Prix. Με νέο κινητήρα υψηλής απόδοσης και ειδικά προσαρμοσμένο 
πλαίσιο αλουμινίου, η καινούρια WR250F είναι σχεδιασμένη για μεγάλες ταχύτητες.

Η νέα κυλινδροκεφαλή της WR250F προέρχεται από την YZ250F και διαθέτει μεγαλύτερη 
θυρίδα εισαγωγής και σε συνδυασμό με τον νέο εκκεντροφόρο παρέχει πιο γρήγορη απόδοση 
στις μεσαίες και τις υψηλές στροφές, διατηρώντας παράλληλα την ισχυρή ροπή στις χαμηλές 
σ.α.λ. Και το επίσης νέο ελαφρύ πλαίσιο με δοκούς αλουμινίου προέρχεται από την motocross 
της Yamaha και είναι προσαρμοσμένο για χρήση enduro, εξασφαλίζοντας τη σωστή ισορροπία 
ακαμψίας για καλύτερη αίσθηση και ακρίβεια στην πληροφόρηση σχετικά με την επιφάνεια 
του οδοστρώματος.

Επιπλέον, το ελαφρύτερο και πιο ισχυρό μπροστινό φρένο προσφέρει απόλυτο έλεγχο,
ενώ τα ειδικά χαρακτηριστικά enduro περιλαμβάνουν νέα οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
και αναθεωρημένη εξάτμιση μαζί με το τελικό. Ο συμπλέκτης με ελαφριά αίσθηση και το 
κιβώτιο ευρείας κλιμάκωσης 6 ταχυτήτων είναι έτοιμα ακόμη και την πιο ακραία πρόκληση. 
Με την εφαρμογή Power Tuner για smartphone και τον διακόπτη για τους δύο τρόπους 
λειτουργίας του κινητήρα, η έξυπνη WR250F μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Πιο ισχυρός κινητήρας από την YZ250F
Η νεότερη WR250F διαθέτει έναν πιο ισχυρό, νέο 
κινητήρα υψηλής τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί 
με βάση τον κινητήρα της YZ250F που κέρδισε 
τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Grand Prix. 
Με νέα κυλινδροκεφαλή με μεγαλύτερη θυρίδα 
εισαγωγής για αυξημένη απόδοση, καθώς και με 
νέο εκκεντροφόρο και ειδικά ρυθμισμένη ECU 
για enduro, αυτός ο motocross προδιαγραφών 
κινητήρας προσφέρει πολύ ισχυρότερη απόδοση 
στις μεσαίες και υψηλές στροφές, διατηρώντας 
παράλληλα τη δυνατή επιτάχυνση της WR250F.

Μπροστινό φρένο υψηλής απόδοσης 
στο στυλ της YZ250F
Με μια μικρού μεγέθους δαγκάνα με έμβολα 
μεγάλης διαμέτρου, καθώς και με ειδικά τακάκια 
υψηλής τριβής που εξασφαλίζουν μεγάλη περιοχή 
επαφής με τον δίσκο, το πανίσχυρο νέο μπροστινό 
δισκόφρενο 270 χιλ. της WR250F, σας επιτρέπει 
να εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο σε στενά σημεία 
και προσφέρει τέλειο έλεγχο.

Ρύθμιση του κινητήρα μέσω smartphone
Με την εφαρμογή Power Tuner της Yamaha για 
smartphone, μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια 
την ισχύ του κινητήρα της WR250F μέσω της 
ασύρματης συνδεσιμότητας. Αυτό το εύχρηστο 
σύστημα επιτρέπει στον αναβάτη να ρυθμίζει 
τον ψεκασμό καυσίμου και τον χρονισμό της 
ανάφλεξης ανάλογα με τις συνθήκες της πίστας 
και τον καιρό. Μπορεί επίσης,  να μοιραστεί 
πληροφορίες για τον αγώνα και τα διαγνωστικά 
του κινητήρα, αλλά και να παρακολουθήσει και
να καταγράψει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Πλαίσιο με δοκούς αλουμινίου 
στο στυλ της YZ250F
Κατασκευασμένο με την μοναδική διαδικασία 
χύτευσης CF της Yamaha, το νέο πλαίσιο της 
WR250F είναι εμπνευσμένο από την νικηφόρα 
YZ250F που κυριαρχεί στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. 
Αυτό το ανθεκτικό και ελαφρύ πλαίσιο με δοκούς 
αλουμινίου διαθέτει τοιχώματα διαφορετικού 
πάχους, που εξασφαλίζουν μέγιστη ισορροπία 
μεταξύ ακαμψίας, αίσθησης και ελέγχου.

Οι WR450F και WR250F του 2022 θα είναι διαθέσιμες μόνο με αγωνιστικές προδιαγραφές, για χρήση σε κλειστές πίστες, ιδιωτικές περιοχές και συγκεκριμένες εκδηλώσεις όπου επιτρέπεται η συμμετοχή σε οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας. Να φοράτε πά-
ντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείτε προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να απεικονίζουν έναν επαγγελματία αναβάτη που οδη-
γεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες ή σε κλειστή πίστα. Το μοντέλο που εμφανίζεται στις εικόνες ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha ή/και αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών, τα οποία μπορεί να είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για χρήση σε 
κλειστή πίστα. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται ως γενικές οδηγίες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha, των Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha και των αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα αξεσουάρ 
τρίτων κατασκευαστών σχεδιάζονται και παράγονται αποκλειστικά από τρίτους. Η Yamaha δεν παρέχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα των εμφανιζόμενων προϊόντων και αξεσουάρ στις τοπικές αγορές. Η σειρά προϊόντων και αξεσουάρ μπορεί να είναι 
περιορισμένη σε ορισμένες χώρες. Η Yamaha έχει το δικαίωμα να διακόψει την κυκλοφορία προϊόντων και αξεσουάρ χωρίς προειδοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές των προϊόντων και των Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha μπορεί να διαφέρουν ανάλογα 
με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε αγοράς. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν εγείρουν καμία απαίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο Συνεργάτη Yamaha.
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Παραπάνω είναι μια συλλογή εξαρτημάτων που τοποθετούνται στη μοτοσυκλέτα χωρίς καμία μετατροπή. Επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ
και για συμβουλές σχετικά με τα κατάλληλα αξεσουάρ, με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Slip-on σιγαστήρας από τιτάνιο
90798-31822-00

Σωλήνες εξάτμισης
εξ ολοκλήρου από τιτάνιο
90798-31821-00

Κάλυμμα συμπλέκτη
GYTR® billet
B7B-E54E0-V0-00

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

Καλάθι συμπλέκτη GYTR®

B7B-E63A0-V0-00

Έμβολο υψηλής 
συμπίεσης GYTR® 
B7B-E16A0-V0-00

Αναδιπλούμενη μανέτα
συμπλέκτη GYTR®

2GB-H39B0-V0-00

Κάλυμμα δοχείου
μπροστινού φρένου
1SR-F1704-50-00

Μπροστινός τροχός, αντίγραφο 
του MXGP (1,60’’ x 21’’)
1SL-F2053-7R-P1

Αφρώδες υλικό ψηλής σέλας
B7B-F47C0-T0-EU

Φίλτρο αέρα υψηλής ροής
της Twin Air®

BR9-E4451-T0-00

Προστατευτική ποδιά
MX GYTR®

B09-F14B0-E0-00

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

Σωλήνωση πίσω φρένου με πλέξη 
από ανοξείδωτο χάλυβα GYTR®

5XC-F58A0-V0-00

Προστατευτικά περιβλήματα 
ψυγείου GYTR®

B3J-E24D0-V0-00

Κάλυμμα ανάφλεξης
GYTR® billet
B7B-E54G0-V0-00

Μαγνητική βίδα
αποστράγγισης λαδιού
BR9-E51C0-EU-00

Βαλβίδες ταχείας εξαέρωσης
DBY-ACC56-34-66

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

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

Ταμπέλα pitboard
ααYamaha Racing
YME-PITBD-00-00

Καλύμματα γκριπ GYTR®

GYT-F6241-C0-00

Πλαστικός οδηγός
αλυσίδας GYTR®

17D-F21E0-V0-00

Προστατευτικά χεριών off-road
B11-F0748-00-BK

WR450 / WR250F Αξεσουάρ
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Με ανάρτηση μεγάλης διαδρομής, μπροστινό δισκόφρενο και σκληρή εξωτερική 
σχεδίαση τύπου motocross, η στιβαρή TT-R125 είναι η ιδανική μοτοσυκλέτα για 
νεαρούς και ενήλικες αναβάτες που θέλουν μια απολαυστική και εύκολη στη 
συντήρηση, μοτοσυκλέτα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε έδαφος.

Στην καρδιά αυτής της ανθεκτικής off-road μοτοσυκλέτας υπάρχει ένας 
αερόψυκτος 4-χρονος κινητήρας 125 κ.εκ. μικρών διαστάσεων, που παρέχει 
άφθονη, γραμμική και ελεγχόμενη ισχύ. Η ηλεκτρική μίζα διευκολύνει την 
εκκίνηση και το 5-τάχυτο κιβώτιο σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την οδήγηση
της ΤΤ-R125, όπου κι αν βρεθείτε.

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

4-χρονος κινητήρας 125 κ.εκ. 
με κιβώτιο 5 ταχυτήτων
Χάρη στον 4-χρονο κινητήρα 125 κ.εκ., η TT-R125 
παρέχει άφθονη ισχύ για ομαλή οδήγηση στο 
χώμα. Ως αερόψυκτος, αυτός ο ζωηρός μικρός 
κινητήρας χρειάζεται σχετικά απλή συντήρηση και 
με κιβώτιο 5 ταχυτήτων και μηχανικό συμπλέκτη, 
προετοιμάζει τον αναβάτη για την ημέρα που 
θα κάνει την μετάβαση του σε μια μεγαλύτερη 
μοτοσυκλέτα.

Ελαφριά και ανθεκτική 
εξωτερική σχεδίαση Icon Blue, 
εμπνευσμένη από την ΥΖ
Η κομψή εξωτερική σχεδίαση της ΤΤ-R125  
είναι εμπνευσμένη από τα μοντέλα 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.
Το χρώμα Icon Blue της TT-R125 παρέχει 
την αυθεντική εμφάνιση των αγωνιστικών 
μοτοσυκλετών της Yamaha.

Μπροστινό δισκόφρενο 
και πίσω ταμπούρο
Προκειμένου να ελέγχετε τις ζωηρές επιδόσεις 
της ΤΤ-R125, η μοτοσυκλέτα διαθέτει ένα 
αποδοτικό μπροστινό δισκόφρενο διαμέτρου 
220 χιλ. το οποίο επιτρέπει στον αναβάτη να 
επιβραδύνει με ελάχιστη προσπάθεια. Το πίσω 
ταμπούρο των 110 χιλ. παρέχει ομαλή ισχύ 
πέδησης, ενώ το πίσω ελαστικό των 90 χιλ. 
εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση στο χώμα.

Στιβαρή ανάρτηση μεγάλης 
διαδρομής μπροστά και πίσω
Ρίξτε μια ματιά στο ατσάλινο μικρών διαστάσεων 
πλαίσιο και στο στιβαρό σύστημα ανάρτησης 
των τροχών και θα καταλάβετε ότι πρόκειται 
για μια εξαιρετική εκτός δρόμου μοτοσυκλέτα. 
Το στιβαρό πιρούνι προσφέρει εντυπωσιακή 
διαδρομή 180 χιλ. στον τροχό, ενώ η πίσω 
ανάρτηση με μοχλικό παρέχει εύρος κίνησης 168 
χιλ. για να μπορεί η ΤΤ-R125, να ανταπεξέρχεται 
σε πολύ σκληρό έδαφος.

Icon Blue

T
T-

R
12

5

TT-R125



 

Η TT-R110 είναι η μεσαία μοτοσυκλέτα στην οικογένεια των 4-χρονων μοντέλων 
της Yamaha. Προσφέρει απόλαυση στην οδήγηση και είναι το ιδανικό μοντέλο 
για τους αναβάτες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα από τις TT-R50 και 
PW50. Είναι όμως ιδανική και για όσους αποκτούν μοτοσυκλέτα για πρώτη φορά. 
Τα χαρακτηριστικά όπως η ηλεκτρική μίζα, η χαμηλή σέλα και η φυσική θέση 
οδήγησης, παρέχουν ευκολία και σιγουριά στους νέους αναβάτες, ενώ το δυναμικό 
χρώμα Icon Blue παραπέμπει στις μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες της Yamaha.

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

Οι νέοι και οι έμπειροι φίλοι της off-road οδήγησης θα λατρέψουν τις ομαλές 
και ισχυρές επιδόσεις του αθόρυβου 4-χρονου 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
οι μικρές ανάγκες συντήρησης της TT-R110, συνδυάζουν την διασκεδαστική 
οδήγηση με οικονομία και ελάχιστες απαιτήσεις για τον ιδιοκτήτη.

4-χρονος κινητήρας 110 κ.εκ. 
με ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Ο δυναμικός και αξιόπιστος 4-χρονος κινητήρας 
110 κ.εκ. της ΤΤ-R110 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-R110 
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 και 
το δυναμικό χρώμα Icon Blue της TTR110
είναι αρκετή για να αντιληφθείτε ότι το στυλ 
αυτού του κομψού 4-χρονου μοντέλου είναι 
εμπνευσμένο από τις μοτοσυκλέτες YZ που 
πρωταγωνιστούν στους αγώνες MXGP. 
Τα φτερά και τα καλύμματα του ρεζερβουάρ 
έχουν κατασκευαστεί από εξαιρετικά ανθεκτικό 
πολυπροπυλένιο, για μείωση του βάρους 
και μέγιστη αντοχή.

Φρένα με ταμπούρα ομαλής δράσης 
και ελαστικά εκτός δρόμου
Για αξιόπιστο φρενάρισμα, η ΤΤ-R110 διαθέτει 
ταμπούρα μπροστά και πίσω με απλή σχεδίαση 
που εξασφαλίζει εύκολη συντήρηση. Χάρη 
στα ειδικά εκτός δρόμου ελαστικά, αυτή η 
μοτοσυκλέτα μεσαίου μεγέθους προσφέρει 
υψηλές επιδόσεις στο χώμα ενώ ο μπροστινός 
τροχός των 14 ιντσών και ο πίσω τροχός των
12 ιντσών βοηθούν στον έλεγχο σε κάθε 
ποιότητας οδόστρωμα.

Μπροστινή και πίσω ανάρτηση 
μεγάλης διαδρομής
Η ΤΤ-R110 είναι εξοπλισμένη με στιβαρό σύστημα 
ανάρτησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να 
εξασφαλίζει άνεση και εύκολο χειρισμό κατά την 
εκτός δρόμου οδήγηση. Μπροστά, το στιβαρό 
τηλεσκοπικό πιρούνι προσφέρει μεγάλη διαδρομή 
του τροχού, ενώ η πίσω ανάρτηση monocross με 
μονό αμορτισέρ, παρέχει ομαλή και προοδευτική 
λειτουργία.

Icon Blue

TT-R110



 

Μικρές διαστάσεις
- μεγάλη απόλαυση!
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Η διασκέδαση
ξεκινά εδώ.



 

Τα παιδιά σας δεν θα ξεχάσουν ποτέ τη μέρα που οδήγησαν για πρώτη φορά
την TT-R50 και άρχισαν να αποκτούν οικογενειακές αναμνήσεις που θα διαρκέσουν 
για πάντα. Τα πάντα σε αυτήν τη mini μοτοσυκλέτα έχουν σχεδιαστεί με σκοπό 
να είναι ασφαλής, διασκεδαστική και ευχάριστη για παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών 
χωρίς προηγούμενη εμπειρία οδήγησης. Και με την δεδομένη αξιοπιστία
και ποιότητα της Yamaha, η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα έχει σχεδιαστεί για
να διευκολύνει και τη ζωή των γονέων!

Ο αθόρυβος και αξιόπιστος 4-χρονος κινητήρας 50 κ.εκ. ανάβει με το πάτημα
ενός κουμπιού, ενώ το κιβώτιο 3 ταχυτήτων και ο αυτόματος συμπλέκτης 
διευκολύνουν τον χειρισμό. Η χαμηλή σέλα προσφέρει επιπλέον αυτοπεποίθηση 
στους μικρούς αναβάτες, ενώ το χαμηλό βάρος και οι μικρές διαστάσεις της
TT-R50, προσφέρουν ευχρηστία και ευκολία στη μεταφορά.

Η όμορφη εξωτερική σχεδίαση και το χρώμα Icon Blue αντλούν έμπνευση από
τις διάσημες μοτοσυκλέτες motocross της Yamaha που πρωταγωνιστούν στα GP. 
Με εξαιρετική εργονομία, ανάρτηση μεγάλης διαδρομής και τρακτερωτά ελαστικά, 
η ΤΤ-R50 είναι έτοιμη να προσφέρει πολλές ώρες οικογενειακής διασκέδασης.

4-χρονος κινητήρας 50 κ.εκ. 
με ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Η κομψή, μικρών διαστάσεων ΤΤ-R50 είναι φιλική 
προς τον αναβάτη και διαθέτει 4-χρονο κινητήρα 
50 κ.εκ. με ηλεκτρική μίζα. Είναι εφοδιασμένη 
με 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.

Χρώμα Icon Blue και σχεδίαση 
εμπνευσμένα από την ΥΖ
Με την τολμηρή εξωτερική σχεδίαση και
το χρώμα Icon Blue, η TT-R50 έχει στυλ που 
προέρχεται από τις μεγαλύτερες motocross 
της Yamaha 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-R50 είναι εξοπλισμένη με ταμπούρα μικρών 
διαστάσεων για αξιόπιστο, ομαλό και προβλέψιμο 
φρενάρισμα, επιτρέποντας στους νέους και 
λιγότερο έμπειρους αναβάτες να αναπτύσσουν τις 
ικανότητές τους στον έλεγχο της μοτοσυκλέτας. 
Για άφθονη πρόσφυση κατά την οδήγηση στο 
χώμα, αυτή η αυτόματη mini 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 off-road αγώνες,
η ΤΤ-R50 διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι μεγάλης 
διαδρομής και ελαφρύ σύστημα πίσω ανάρτησης 
monocross που προσφέρουν διαδρομή τροχού 96 
χιλ. εμπρός και 71 χιλ. πίσω. Το πλαίσιο της TT-R50 
προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης σε συνδυασμό 
με εύκολο χειρισμό σε σκληρά εδάφη.

Icon Blue
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Για περισσότερα από 40 χρόνια, η mini μοτοσυκλέτα PW50 εισήγαγε τα παιδιά
και τους γονείς τους στη χαρά και τον ενθουσιασμό που προσφέρει η εκτός δρόμου 
οδήγηση. Και στην πορεία, με αυτήν τη μικρή Yamaha δημιουργήθηκαν φανταστικές 
οικογενειακές αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα, καθιστώντας την PW50, μια 
εκπληκτική παιδική μοτοσυκλέτα που προσφέρει διασκεδαστική οδήγηση και όχι μόνο.

Τα πάντα σχετικά με τη θρυλική PW50 έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την οδήγηση 
ασφαλή, εύκολη και απολαυστική. Ο περιοριστής γκαζιού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε 
την τελική ταχύτητα και το μικρών διαστάσεων πλαίσιο σε συνδυασμό με τη βελούδινη 
ανάρτηση και το χαμηλό ύψος σέλας εξασφαλίζει άνετη οδήγηση και εύκολο χειρισμό.

Ο 2-χρονος κινητήρας 50 κ.εκ. συνδυάζεται με αυτόματη μετάδοση και παρέχει ομαλή 
επιτάχυνση, ενώ ο άξονας και το αυτόνομο ρεζερβουάρ λαδιού επιτρέπουν εύκολη 
συντήρηση. Σχεδιασμένη για να χωράει σε ένα αυτοκίνητο ή σε μικρό ημιφορτηγό,
η μικρή και ελαφριά PW50 είναι εύκολη στη μεταφορά. Επίσης, με την ποιότητα 
κατασκευής της Yamaha, αυτή η κορυφαία παιδική μοτοσυκλέτα υπόσχεται πολλές 
στιγμές οικογενειακής απόλαυσης!

Πλήρως αυτόματος 
2-χρονος κινητήρας 50 κ.εκ.
Ο ελαφρύς, 2-χρονος αερόψυκτος κινητήρας
50 κ.εκ. της PW50 είναι απόλυτα προσαρμοσμένος 
στις ανάγκες των νέων αναβατών. Το πλήρως 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει ομαλή 
και άμεση απόκριση με το άνοιγμα του γκαζιού, 
ενώ η απλή τεχνολογία διευκολύνει τη συντήρηση 
αυτής της ελαφριάς mini μοτοσυκλέτας.

Ανάλαφρος χειρισμός 
και μικρές διαστάσεις
Με βάρος μόλις 41 κιλών και μικρό πλαίσιο
που εξασφαλίζει ευκολία στο χειρισμό, η PW50 
είναι η πιο ελαφριά και μικρή μοτοσυκλέτα 
της Yamaha. Με ελαστικά που προσφέρουν 
πολύ καλή πρόσφυση, τροχούς 10 ιντσών και 
αναρτήσεις που παρέχουν διαδρομή 60 χιλ. και 50 
χιλ. μπροστά και πίσω, αυτή η μοτοσυκλέτα είναι 
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 άνετα πάνω στην PW50 αμέσως. 
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 της απόδοσης, η PW50 
διαθέτει έναν απλό μηχανισμό περιορισμού
του γκαζιού. Με τη ρύθμιση μιας βίδας, μπορείτε 
να μειώσετε ή να αυξήσετε την περιστροφή
του γκαζιού, ανάλογα με την εμπειρία και
την ικανότητα του αναβάτη.

Icon Blue
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Παραπάνω είναι μια συλλογή εξαρτημάτων που τοποθετούνται στη μοτοσυκλέτα χωρίς καμία μετατροπή. Επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ
και για συμβουλές σχετικά με τα κατάλληλα αξεσουάρ, με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Στήριγμα σύρματος ασφάλισης
MTS-TLSKT-01-BR

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας
με ελικοειδές φινίρισμα
90338-W1018-BU

Δακτύλιοι Yamaha Racing
για τα γκριπ
GYT-5XD22-00-00

Συλλογή εξολκέων ελαστικών
MTS-TLSKT-07-07

Μετρικό σετ εργαλείων
ABA-METRC-00-00

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

Χωνί λαδιού Yamaha
DBY-ACC50-50-46

Συρόμενο σετ
πολυκατσάβιδου Yamaha

Κιτ αυτοκόλλητων TT-R50
2JC-F4240-00-00

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας
με ελικοειδές φινίρισμα
90338-W1018-BL

Δακτύλιοι Yamaha Racing
για τα γκριπ
GYT-5XD22-00-00

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

Κάλυμμα σέλας TT-R50
2JC-F4731-00-00

Μετρικό σετ εργαλείων
ABA-METRC-00-00

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

Χωνί λαδιού Yamaha
DBY-ACC50-50-46

Κιτ αυτοκόλλητων PW50
2SA-PGF42-40-40

Κάλυμμα σέλας PW50
2SA-PGF47-31-40

Πακέτο μικρών
πρωταθλητών PW50
2SA-40THP-CK-00

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

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

Συρόμενο σετ
πολυκατσάβιδου Yamaha

Χωνί λαδιού Yamaha
DBY-ACC50-50-46

Εκπαιδευτικοί τροχοί
2SA-TRNWH-00-00

TT-R125 / TT-R110 Αξεσουάρ TT-R50 Αξεσουάρ PW50 Αξεσουάρ





Παραπάνω είναι μια συλλογή εξαρτημάτων που τοποθετούνται στη μοτοσυκλέτα χωρίς καμία μετατροπή. Επικοινωνήστε με έναν Επίσημο 
Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα κατάλληλα αξεσουάρ, με τα οποία μπορείτε να 
εξοπλίσετε τη δική σας 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

Μπλοκ αξόνων
1SL-F1932-3B-L0

Ακρόντιζα πίσω φρένου GYTR®

5XC-F72A0-V0-00

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

Καλύμματα γκριπ GYTR®

GYT-F6241-C0-00

Ταμπέλα pitboard Yamaha Racing
YME-PITBD-00-00

Ωρόμετρο και στροφόμετρο
ENG-METER-4C-01

Σήτα ψυγείου
YME-17775-90-00

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

Γενικά Αξεσουάρ



ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

YZ450F YZ450F Monster Energy
Yamaha Racing Edition

YZ250F YZ250F Monster Energy
Yamaha Racing Edition

Κινητήρας

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

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

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

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

οπίσθιας κλίσης, 2EEK, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 450 κ.εκ. 450 κ.εκ. 250 κ.εκ. 250 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 97,0 × 60,8 χιλ. 97,0 × 60,8 χιλ. 77,0 × 53,6 χιλ. 77,0 × 53,6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 13,0 : 1 13,0 : 1 13,8 : 1 13,8 : 1

Μέγιστη ισχύς Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Έκδοση μειωμένης ισχύος Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Μέγιστη ροπή Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Ρύποι CO2 Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός

Γωνία Κάστερ 26,9° 26,9° 26,8° 26,8°

Ίχνος 120 χιλ. 120 χιλ. 119 χιλ. 119 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι

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

Διαδρομή εμπρός 310 χιλ. 310 χιλ. 310 χιλ. 310 χιλ.

Διαδρομή πίσω 317 χιλ. 317 χιλ. 317 χιλ. 317 χιλ.

Εμπρός φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 270 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 270 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 270 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 270 χιλ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 240 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 240 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 240 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 240 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 80/100-21 51M με σαμπρέλα 80/100-21 51M με σαμπρέλα 80/100-21 51M με σαμπρέλα 80/100-21 51M με σαμπρέλα

Πίσω ελαστικό 120/80-19 63M με σαμπρέλα 120/80-19 63M με σαμπρέλα 110/90-19 62M με σαμπρέλα 110/90-19 62M με σαμπρέλα

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2.185 χιλ. 2.185 χιλ. 2.175 χιλ. 2.175 χιλ.

Συνολικό πλάτος 825 χιλ. 825 χιλ. 825 χιλ. 825 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.285 χιλ. 1.285 χιλ. 1.285 χιλ. 1.285 χιλ.

Ύψος σέλας 965 χιλ. 965 χιλ. 970 χιλ. 970 χιλ.

Μεταξόνιο 1.485 χιλ. 1.485 χιλ. 1.475 χιλ. 1.475 χιλ.

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

Βάρος (πλήρες υγρών) 111 κιλά 111 κιλά 106 κιλά 106 κιλά

Χωρητικότηταρεζερβουάρ 6,2 λίτρα 6,2 λίτρα 6,2 λίτρα 6,2 λίτρα

Χωρητικότητα λαδιού 0,9 λίτρα 0,9 λίτρα 0,95 λίτρα 0,95 λίτρα



ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

YZ250 YZ250 Monster Energy
Yamaha Racing Edition

YZ125 YZ125 Monster Energy
Yamaha Racing Edition

Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
2-χρονος, Υγρόψυκτος, 1-κύλινδρος,

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

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

εμπρόσθιας κλίσης, βαλβίδα ριντ, YPVS
2-χρονος, Υγρόψυκτος, 1-κύλινδρος

εμπρόσθιας κλίσης, βαλβίδα ριντ, YPVS

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

Διαμέτρος x Διαδρομή 66,4 × 72,0 χιλ. 66,4 × 72,0 χιλ. 54,0 χιλ. x 54,5 χιλ. 54,0 χιλ. x 54,5 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 8,9 - 10,6 : 1 8,9 - 10,6 : 1 8,2-10,1 : 1 8,2-10,1 : 1

Μέγιστη ισχύς Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Έκδοση μειωμένης ισχύος Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Μέγιστη ροπή Δ/Α Δ/Α - -

Σύστημα λίπανσης Μίξη Μίξη Μίξη Μίξη

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης CDI CDI CDI CDI

Σύστημα εκκίνησης Μανιβέλα Μανιβέλα Μανιβέλα Μανιβέλα

Σύστημα μετάδοσης 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 6 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 6 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Ρύποι CO2 Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Τροφοδοσία Keihin PWK38S/1 Keihin PWK38S/1 Keihin PWK38S/1 Keihin PWK38S/1

Πλαίσιο

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός

Γωνία Κάστερ 26,8° 26,8° 26º 26º

Ίχνος 119 χιλ. 119 χιλ. 109 χιλ. 109 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Ανετραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανετραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι

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

Διαδρομή εμπρός 310 χιλ. 310 χιλ. 300 χιλ. 300 χιλ.

Διαδρομή πίσω 317 χιλ. 317 χιλ. 315 χιλ. 315 χιλ.

Εμπρός φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 270 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 270 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø270 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø270 χιλ.

Πίσω φρένο Μονός δίσκος, Ø240 χιλ. Μονός δίσκος, Ø240 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø240 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø240 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 80/100-21 51M με σαμπρέλα 80/100-21 51M με σαμπρέλα 80/100-21 51M 80/100-21 51M

Πίσω ελαστικό 110/90-19 62M με σαμπρέλα 110/90-19 62M με σαμπρέλα 100/90-19 57M 100/90-19 57M

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2.185 χιλ. 2.185 χιλ. 2.135 χιλ. 2.135 χιλ.

Συνολικό πλάτος 825 χιλ. 825 χιλ. 825 χιλ. 825 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.290 χιλ. 1.290 χιλ. 1.295 χιλ. 1.295 χιλ.

Ύψος σέλας 975 χιλ. 975 χιλ. 975 χιλ. 975 χιλ.

Μεταξόνιο 1.485 χιλ. 1.485 χιλ. 1.445 χιλ. 1.445 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 360 χιλ. 360 χιλ. 365 χιλ. 365 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 103 κιλά 103 κιλά 95 κιλά 95 κιλά

Χωρητικότηταρεζερβουάρ 7,0 λίτρα 7,0 λίτρα 7,0 λίτρα 7,0 λίτρα

Χωρητικότητα λαδιού 0,8 λίτρα 0,8 λίτρα 0,76 λίτρα 0,76 λίτρα



ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

YZ85 YZ65 WR450F WR250F

Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
2-χρονος, Υγρόψυκτος, 1-κύλινδρος,

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

βαλβίδα ριντ, YPVS
4-χρονος, Υγρόψυκτος, 1-κύλινδρος,

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

2EEK, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 85 κ.εκ. 65 κ.εκ. 450 κ.εκ. 250 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 47,5 χιλ. × 47,8 χιλ. 43,5 χιλ. × 43,6 χιλ. 97,0 χιλ. × 60,8 χιλ. 77,0 χιλ. × 53,6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 8,2 - 9,6 : 1 8,1-9,6 : 1 13,0 : 1 13,8 : 1

Μέγιστη ισχύς Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Έκδοση μειωμένης ισχύος Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Μέγιστη ροπή Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Σύστημα λίπανσης Μίξη Μίξη Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης CDI CDI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Μανιβέλα Μανιβέλα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης 6 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 6 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 6 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Ρύποι CO2 Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Τροφοδοσία Keihin PWK28/1 Keihin PWK28/1 Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός Διπλός ημιπεριμετρικός Αλουμινένιο περιμετρικό πλαίσιο Αλουμινένιο περιμετρικό πλαίσιο

Γωνία Κάστερ 26° 26,4° 27,2° 27,2°

Ίχνος 99 χιλ. 64 χιλ. 116 χιλ. 116 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι
Πιρούνι KYB®, πλήρως ρυθμιζόμενος

ανεστραμμένος διπλός θάλαμος με διαδρομή 
ευαίσθητη στην ταχύτητα

Πιρούνι KYB®, πλήρως ρυθμιζόμενος
ανεστραμμένος διπλός θάλαμος με διαδρομή 

ευαίσθητη στην ταχύτητα

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

Διαδρομή εμπρός 275 χιλ. 215 χιλ. 310 χιλ. 310 χιλ.

Διαδρομή πίσω 287 χιλ. 270 χιλ. 317 χιλ. 317 χιλ.

Εμπρός φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 220 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 198 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 270 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 270 χιλ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø190 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 190 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 70/100-19 42M με σαμπρέλα 60/100-14 30M με σαμπρέλα 90/90-21 54R με σαμπρέλα 90/90-21 54R με σαμπρέλα

Πίσω ελαστικό 90/100-16 52M με σαμπρέλα 80/100-12 41M με σαμπρέλα 140/80-18 70R με σαμπρέλα 140/80-18 70R με σαμπρέλα

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1.895 χιλ. 1.615 χιλ. 2.175 χιλ. 2.175 χιλ.

Συνολικό πλάτος 760 χιλ. 760 χιλ. 825 χιλ. 825 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.175 χιλ. 1.000 χιλ. 1.270 χιλ. 1.270 χιλ.

Ύψος σέλας 885 χιλ. 755 χιλ. 955 χιλ. 955 χιλ.

Μεταξόνιο 1.285 χιλ. 1.140 χιλ. 1.480 χιλ. 1.480 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 360 χιλ. 265 χιλ. 320 χιλ. 320 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 75 κιλά 61 κιλά 119 κιλά 115 κιλά

Χωρητικότηταρεζερβουάρ 5,0 λίτρα 3,5 λίτρα 7,9 λίτρα 7,9 λίτρα

Χωρητικότητα λαδιού 0,55 λίτρα 0,55 λίτρα 0,9 λίτρα 0,95 λίτρα



ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TT-R125 TT-R110 ΤT-R50 PW50

Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
4-χρονος, αερόψυκτος, 1-κύλινδρος,

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

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

1EEK, 2-βάλβιδος
2-χρονος, αερόψυκτος, 1-κύλινδρος, 

βαλβίδα ριντ

Κυβισμός 124 κ.εκ. 110 κ.εκ. 49 κ.εκ. 49κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 54,0 χιλ. x 54,0 χιλ. 51,0 χιλ. × 54,0 χιλ. 36,0 χιλ. × 48,6 χιλ. 40.0 χιλ. x 39.2 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 10,0 : 1 9,3 : 1 9,5 : 1 6.0 : 1

Μέγιστη ισχύς Δ/Α Δ/Α Δ/Α -

Έκδοση μειωμένης ισχύος Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Μέγιστη ροπή Δ/Α Δ/Α Δ/Α -

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Ξεχωριστή λίπανση

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Πολύδισκος, υγρός, φυγοκεντρικός, αυτόματος Φυγοκεντρικός, αυτόματος, υγρός

Σύστημα ανάφλεξης CDI CDI CDI CDI

Σύστημα εκκίνησης Μίζα και μανιβέλα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Μανιβέλα

Σύστημα μετάδοσης 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 4 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 3 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής Δ/Α

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα Άξονας

Κατανάλωση καυσίμου Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Ρύποι CO2 Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Τροφοδοσία Mikuni VM20/1 Mikuni VM16/1 Mikuni VM11/1 Mikuni VM12/1

Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός Ατσάλινος Ατσάλινος Ατσάλινος

Γωνία Κάστερ 28° 30 26° 25° 50 25°50

Ίχνος 107 χιλ. 60 χιλ. 34 χιλ. 50 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό) Ψαλίδι Ψαλίδι Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Διαδρομή εμπρός 180 χιλ. 115 χιλ. 96 χιλ. 60 χιλ.

Διαδρομή πίσω 168 χιλ. 110 χιλ. 71 χιλ. 50 χιλ.

Εμπρός φρένο Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø220 χιλ.
Μηχανικό ταμπούρο

με οδηγό και  σιαγόνα, Ø95 χιλ.
Μηχανικό ταμπούρο

με οδηγό και  σιαγόνα, Ø80 χιλ.
Ταμπούρο 80,0 χιλ. 

Πίσω φρένο Ταμπούρο, Ø110 χιλ.
Μηχανικό ταμπούρο

με οδηγό και  σιαγόνα, Ø110 χιλ.
Μηχανικό ταμπούρο

με οδηγό και  σιαγόνα, Ø80 χιλ.
Ταμπούρο 80,0 χιλ. 

Εμπρός ελαστικό 70/100-19 42M 2,50-14 4PR με σαμπρέλα 2,50-10 4PR με σαμπρέλα 2,50-10 4PR

Πίσω ελαστικό 90/100-16 52M 3,00-12 4PR με σαμπρέλα 2,50-10 4PR με σαμπρέλα 2,50-10 4PR

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1.885 χιλ. 1.565 χιλ. 1.305 χιλ. 1.245 χιλ.

Συνολικό πλάτος 795 χιλ. 680 χιλ. 595 χιλ. 610 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.085 χιλ. 920 χιλ. 795 χιλ. 705 χιλ.

Ύψος σέλας 805 χιλ. 670 χιλ. 555 χιλ. 475 χιλ.

Μεταξόνιο 1.270 χιλ. 1.080 χιλ. 925 χιλ. 855 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 295 χιλ. 180 χιλ. 135 χιλ. 95 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 90 κιλά 72 κιλά 58 κιλά 41 κιλά

Χωρητικότηταρεζερβουάρ 6,0 λίτρα 3,8 λίτρα 3,1 λίτρα 2,0 λίτρα

Χωρητικότητα λαδιού 1,2 λίτρα 1.0 λίτρα 1,0 λίτρα 0,35 λίτρα



Συλλογή MX Gear

Η Συλλογή Ένδυσης MX Gear της Yamaha σχεδιάζεται σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία 
Alpinestars και κατασκευάζεται από πολυεστερικό αντιιδρωτικό ύφασμα υψηλής ποιότητας,
το οποίο παρέχει όλη την αντοχή και την άνεση που χρειάζεστε όταν βιώνετε την εμπειρία MX ή όταν 
οδηγείτε στο χώμα. Με ανανεωμένο, κομψό μπλε και λευκό χρώμα για το 2022, η Συλλογή Ένδυσης 
MX Gear της Yamaha που απευθύνεται σε ενήλικες, περιλαμβάνει τζέρσει υψηλής ποιότητας μαζί
με παντελόνι και γάντια για μια ολοκληρωμένη εμφάνιση Yamaha, ενώ συνοδεύεται από μια ασορτί 
παιδική σειρά που περιλαμβάνει τζέρσει, παντελόνι και γάντια και είναι διαθέσιμη σε παιδικά μεγέθη.

Ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για την πλήρη Συλλογή Ένδυσης αναβάτη MX Gear.

Ανδρικό τζέρσει MX
Yamaha Alpinestars
A22-RT113-E8-XX

Ανδρικό παντελόνι MX
Yamaha Alpinestars
A22-RP107-E0-XX

Γάντια MX Yamaha
Alpinestars για ενήλικες
A22-RG105-B4-XX

Παιδικό τζέρσει MX
Yamaha Alpinestars
A22-RT413-E8-XX

Παιδικό παντελόνι MX
Yamaha Alpinestars
A22-RP407-E8-XX

Παιδικά γάντα MX
Yamaha Alpinestars
A22-RG405-E1-XX

Off Road - MX



 

Συλλογή Paddock Blue

Η Συλλογή Ένδυσης Paddock Blue είναι μια σειρά Ειδών Ένδυσης που περιλαμβάνει smart-casual 
ρούχα τα οποία μπορούν να φορεθούν σε όλες σχεδόν τις περιστάσεις, εντός και εκτός πίστας. 
Εμπνευσμένη από το αγωνιστικό πνεύμα, αυτή η συλλογή άνετων και κομψών ειδών ένδυσης 
φοριέται από τις αγωνιστικές ομάδες αλλά και τους υποστηρικτές της Yamaha ανά τον κόσμο. 
Επιπλέον, χάρη στη μεγάλη ποικιλία προϊόντων, η Συλλογή Ένδυσης Paddock Blue σάς χαρίζει 
μοναδικό στυλ όπου κι αν πηγαίνετε, προσφέροντάς σας παράλληλα την ευκαιρία να υποστηρίξετε 
την αγαπημένη σας εταιρεία μοτοσυκλετών!

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να ανακαλύψετε την πλήρη Συλλογή Ένδυσης Paddock Blue.

Ανδρικό μπουφάν
παντός καιρού Paddock Blue
B22-FJ102-E0-XX

Γυναικείο μπουφάν
Paddock Blue
B22-FJ201-E0-XX

Παιδικό μπουφάν
Paddock Blue
B22-FJ401-E0-XX

Ανδρικό μπουφάν
με κουκούλα Paddock Blue
A22-PB101-E0-XX

Γυναικείο μπουφάν
με κουκούλα Paddock Blue
A22-PB201-E0-XX

Αγωνιστικό καπέλο
Paddock Blue για ενήλικες
N22-FH312-E1-XX

Ανδρική μπλούζα polo
Paddock Blue
B22-FT118-E0-XX

Γυναικείο T-shirt
Paddock Blue
B22-FT219-E0-XX

Παιδικό μπουφάν
με κουκούλα Paddock Blue
B22-FT417-E0-XX

Paddock Blue



 

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.



 

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 Yamaha Motor Academy, όπου αποκτούν 
την κατάρτιση και την εμπειρία που απαιτείται 
για να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τη 
Yamaha σας. Για περισσότερες πληροφορίες, 
απευθυνθείτε στον Επίσημο Συνεργάτη της 
Yamaha στην περιοχή σας ή επισκεφθείτε
τον ιστότοπό μας: https:
//www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/



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 αναμένετε από κάθε μοντέλο Yamaha.
Κατασκευάζουμε επίσης, μια σειρά από
προϊόντα φροντίδας που θα διατηρήσουν
σε άριστη κατάσταση την αγαπημένη σας
μοτοσυκλέτα. Ο Επίσημος Συνεργάτης της
Yamaha στην περιοχή σας μπορεί να σας
προτείνει το κατάλληλο προϊόν Yamalube
για τη δική σας Yamaha. Εναλλακτικά,
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:
https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/



www.yamaha-motor.eu

Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην οδή-
γηση, 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 μοτοσυ-
κλετών 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

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Γερμανικής Σχολής 10

15123 Μαρούσι
+30 210-6293500


