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VICTORY
Αγωνιστείτε. Νικήστε. Απολαύστε την ένταση.

Οι αγώνες ήταν πάντα αναπόσπαστο μέρος
της φιλοσοφίας της Yamaha. Κάθε sport off-road 
όχημα, έχει σχεδιαστεί με βάση το σπορ DNA
που έχει δημιουργήσει την καταξιωμένη αγωνιστική 
κληρονομιά του εργοστασίου. Με μια ευρύτατη σειρά 
μοντέλων, από νεανικά ATV μέχρι Side-by-Side υψηλών 
επιδόσεων, η Yamaha σάς προσκαλεί να γνωρίσετε
μια εκπληκτική εμπειρία οδήγησης, με την αδρεναλίνη 
και τη διασκέδαση στα ύψη.

Χάρη στα εύχρηστα χειριστήρια, τα παιδικά ATV
της Yamaha αποτελούν τα οχήματα εισόδου
σε ένα κόσμο περιπέτειας που υπόσχεται μοναδικές 
συγκινήσεις και εμπειρίες ζωής. Με τους αξιόπιστους 
κινητήρες, την ελαφριά σχεδίαση του πλαισίου και 
την επιθετική εξωτερική σχεδίαση, τα sport μοντέλα 
ATV προσφέρουν σε όλους την ευκαιρία να κάνουν το 
πρώτο βήμα και όχι μόνο να απολαύσουν την αίσθηση 
της απόλυτης ελευθερίας, αλλά και να νιώσουν μέρος 
της ισχυρής αγωνιστικής οικογένειας της Yamaha.

Η εντυπωσιακή σειρά οχημάτων YXZ Side-by-Side 
βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας, 
και εξασφαλίζει έντονες συγκινήσεις, κορυφαίο έλεγχο 
και αξιοπιστία, τόσο για επαγγελματίες όσο και για 
ερασιτέχνες οδηγούς. Έχοντας κατασκευαστεί με 
βάση το αγωνιστικό DNA της Yamaha, αυτή η δυναμική 
οικογένεια διαθέτει τις επιδόσεις που οδηγούν στη νίκη.



  

4WD
Με το σύστημα On-Command® της Yamaha, είναι δυνατή 

η εναλλαγή μεταξύ 2WD και 4WD εν κινήσει. Αυτό το πολύ σημαντικό 
πλεονέκτημα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε απρόσκοπτα 
– και σχεδόν στιγμιαία - τη μετάβαση από κανονική οδήγηση 
σε αναρρίχηση. Το αποκλειστικό σύστημα της Yamaha ενεργοποιείται 
απλά, μέσω ενός κουμπιού που έχει τοποθετηθεί στο τιμόνι 
των οχημάτων Utility και Leisure ATV ή μέσω του εργονομικού 
ρυθμιστικού διακόπτη που διαθέτουν τα μοντέλα SxS.

Ηλεκτρικό Σύστημα Διεύθυνσης (Τιμόνι)
Το ευαίσθητο στην ταχύτητα σύστημα EPS της Yamaha 

μειώνει σημαντικά την προσπάθεια που απαιτείται για τον χειρισμό 
του τιμονιού, ενισχύοντας παράλληλα τον έλεγχο του ATV ή του 
Side-by-Side από τον αναβάτη, όταν υφίσταται κραδασμούς από 
λακκούβες και πέτρες. Αυτή η αυξημένη άνεση γίνεται ιδιαίτερα 
αντιληπτή κατά τη διάρκεια της πολύωρης εργασίας.

Άμεση Σύνδεση
Όλα τα μοντέλα Sport ATV και Side-by-Side διαθέτουν 

διαδοχικό κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο προσφέρει άμεση σύνδεση 
του κινητήρα, του συστήματος μετάδοσης και του οδηγού. Τα μοντέλα 
YXZ 1000 Sport Shift είναι εφοδιασμένα με μοχλούς ελέγχου στο 
τιμόνι και σπορ σύστημα αλλαγής ταχυτήτων χωρίς τη χρήση 
συμπλέκτη, για κορυφαία σπορ αίσθηση και απόδοση.

Ανεξάρτητη Ανάρτηση
Όλα τα ATV των κατηγοριών Utility και Leisure, καθώς και 

όλα τα μοντέλα Side by Side διαθέτουν ανεξάρτητη μπροστινή 
ανάρτηση με διπλά ψαλίδια καθώς και ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση. 
Όλα τα αμορτισέρ μας διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης της 
προφόρτισης των ελατηρίων, ενώ επιλεγμένα μοντέλα με κίνηση 
σε όλους τους τροχούς διαθέτουν ρύθμιση απόσβεσης. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην εύκολη προσαρμογή 
του οχήματος, ώστε να ταιριάζει στο δικό σας στυλ οδήγησης, 
αλλά και στην καλύτερη συμπεριφορά ανάλογα με το φορτίο που 
μεταφέρετε. Επίσης, επιτρέπουν ακρίβεια στη ρύθμιση της ανάρτησης, 
βελτιστοποιώντας την απόδοση του οχήματος.

Η Yamaha
κάνει τη Διαφορά

2WD
Χάρη στη μόνιμη μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς, 

το σύστημα 2WD καθιστά τα μοντέλα Utility της Yamaha απλά, 
οικονομικά και εύκολα στο χειρισμό. Στα μοντέλα των κατηγοριών 
Sport και Leisure, το ελαφρύ σύστημα 2WD παρέχει ευελιξία 
και συναρπαστικές επιδόσεις.

Ηλεκτρονικός Ψεκασμός Καυσίμου
Το σύστημα EFI της Yamaha χρησιμοποιεί μικροϋπολογιστή 

για να διασφαλίζει την εισαγωγή επακριβώς δοσομετρημένου 
μείγματος καυσίμου/αέρα στο θάλαμο καύσης του κινητήρα 
υπό όλες τις συνθήκες για βέλτιστη ισχύ και οικονομία.

Κλείδωμα Διαφορικού
Σε επιλεγμένα μοντέλα Utility ATV και σε όλα τα μοντέλα 

Leisure ATV και SxS, το σύστημα Yamaha On-Command® διαθέτει 
λειτουργία κλειδώματος του διαφορικού, η οποία επεμβαίνει στους 
μπροστινούς τροχούς και παρέχει αυξημένη πρόσφυση σε ακραίες 
συνθήκες.





Απόλυτος
έλεγχος



#DRIVENBYVICTORY. Τα υψηλών επιδόσεων μοντέλα YXZ αναπτύχθηκαν
για οδηγούς που διψούν για τη νίκη, και αυτό το Special Edition μοντέλο
βρίσκεται στην κορυφή της σειράς! Ο υψηλόστροφος κινητήρας Yamaha,
το σειριακό μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και το σύστημα αλλαγής Sport Shift
είναι μόνο μερικά από τα δυναμικά χαρακτηριστικά του. 

Με αυτό το συναρπαστικό μοντέλο SE και τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές 
για SxS, οι off-road επιδόσεις περνούν σε άλλο επίπεδο! Οι μοχλοί αλλαγής 
ταχυτήτων αγωνιστικού τύπου επιτρέπουν την άμεση αλλαγή ταχυτήτων
με μια απλή κίνηση των δαχτύλων, χωρίς συμπλέκτη, ακόμα και με το γκάζι
στο τέρμα, ενώ η εκκίνηση από στάση μέσω του συστήματος ελέγχου εκκίνησης 
που ενεργοποιείται από το YCC-S είναι πέρα από κάθε σύγκριση.

Με ελαστικά Big Horn 29, τροχούς 14 ιντσών από χυτό αλουμίνιο και ειδικά
βαθμονομημένη ανάρτηση μεγάλης διαδρομής, το YXZ1000R SS SE σχεδιάστηκε
για να κυριαρχεί ακόμα και στα πιο ακραία εδάφη.

Τρικύλινδρος κινητήρας 
υψηλών επιδόσεων
Ο κινητήρας 2ΕΕΚ 998 κ.εκ. είναι ένας εξαιρετικά 
μικρών διαστάσεων 3-κύλινδρος, 12-βάλβιδος 
κινητήρας, με επιτάχυνση που κόβει την ανάσα 
έως το συναρπαστικό όριο των 10.500 σ.α.λ., 
ο οποίος δημιουργεί μια νέα κατηγορία στον 
κόσμο των οχημάτων SxS. Επιπλέον, οι θερμικά 
κατεργασμένες μπιέλες είναι έτοιμες
για περαιτέρω αγωνιστικές βελτιώσεις, όταν 
νιώσετε την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη ισχύ!

Ηλεκτρονικό σύστημα 
αλλαγής ταχυτήτων YCC-S 
(Yamaha Chip Controlled-Shift)
Το έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα αλλαγής 
ταχυτήτων YCC-S (Yamaha Chip Controlled-Shift) 
είναι η καρδιά του συστήματος Sport Shift. 
Το προηγμένο σύστημα YCC-S, μέσω μια σειράς 
αισθητήρων, απενεργοποιεί 
και ενεργοποιεί άμεσα το συμπλέκτη όταν 
απαιτείται, εξασφαλίζοντας ομαλή επιβράδυνση 
και επιτάχυνση. Επιπλέον, η αλλαγή ταχυτήτων 
και η ενεργοποίηση του συμπλέκτη γίνονται 
πιο γρήγορα στις χαμηλότερες ταχύτητες, για 
βελτίωση της απόδοσης στις χαμηλές στροφές.

Σύστημα Sport Shift χωρίς συμπλέκτη
Το σύστημα Sport Shift είναι παρόμοιο με το 
σύστημα που χρησιμοποιείται στα αγωνιστικά 
αυτοκίνητα και διαθέτει μοχλούς αλλαγής 
ταχυτήτων στις δύο πλευρές του τιμονιού. 
Τα αναβαθμισμένα και ειδικά βαθμονομημένα 
ηλεκτρονικά μέρη επιτρέπουν γρήγορες αλλαγές 
μεταξύ των πέντε ταχυτήτων, με απλές κινήσεις 
με την άκρη των δαχτύλων!

Ψυγείο τοποθετημένο στο πίσω μέρος
Σε αυτό το προηγμένης σχεδίασης ATV, 
το ψυγείο μετακινήθηκε από το εμπρός μέρος 
του οχήματος ψηλά στον πίσω χώρο φόρτωσης, 
για να μην φράζει από λάσπη. Το διπλό βεντιλατέρ 
μεγάλου όγκου παρέχει αυξημένη ροή αέρα, 
για να διατηρείται ο έλεγχος της θερμοκρασίας 
του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες.
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Ημι-αυτόματη
δύναμη πυρός



#DRIVENBYVICTORY. Αναπτύξαμε τα υψηλών επιδόσεων μοντέλα YXZ
αντλώντας έμπνευση από την αγωνιστική κληρονομιά της Yamaha.
Ο υψηλόστροφος κινητήρας Yamaha σε συνδυασμό με το σειριακό κιβώτιο 
ταχυτήτων Sport Shift είναι η καρδιά αυτού του οχήματος υψηλών επιδόσεων
και προσφέρει την ιδανική φόρμουλα για μια συναρπαστική,
πρωτόγνωρη αίσθηση στην οδήγηση.

Αυτό το δυναμικό μοντέλο ανεβάζει την off-road οδήγηση σε νέα επίπεδα, 
δημιουργώντας το SxS με τις υψηλότερες προδιαγραφές που κατασκευάστηκε 
ποτέ! Οι μοχλοί αλλαγής ταχυτήτων αγωνιστικού τύπου επιτρέπουν την άμεση 
αλλαγή ταχυτήτων με μια απλή κίνηση των δαχτύλων, χωρίς συμπλέκτη, ακόμα και 
με το γκάζι στο τέρμα, ενώ η εκκίνηση από στάση μέσω του συστήματος ελέγχου 
εκκίνησης που ενεργοποιείται από το YCC-S είναι πέρα από κάθε σύγκριση.

Με ελαστικά Big Horn 29, τροχούς 14 ιντσών από χυτό αλουμίνιο και ανάρτηση 
μεγάλης διαδρομής με ανανεωμένη βαθμονόμηση, το YXZ1000R SS σχεδιάστηκε 
για να κυριαρχεί ακόμα και στα πιο ακραία εδάφη.

Τρικύλινδρος κινητήρας 
υψηλών επιδόσεων
Ο κινητήρας 2ΕΕΚ 998 κ.εκ. είναι ένας εξαιρετικά 
μικρών διαστάσεων 3-κύλινδρος, 12-βάλβιδος 
κινητήρας, με επιτάχυνση που κόβει την ανάσα 
έως το συναρπαστικό όριο των 10.500 σ.α.λ., 
ο οποίος δημιουργεί μια νέα κατηγορία στον 
κόσμο των οχημάτων SxS. Επιπλέον, οι θερμικά 
κατεργασμένες μπιέλες είναι έτοιμες
για περαιτέρω αγωνιστικές βελτιώσεις, όταν 
νιώσετε την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη ισχύ!

Ηλεκτρονικό σύστημα 
αλλαγής ταχυτήτων YCC-S 
(Yamaha Chip Controlled-Shift)
Το έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα αλλαγής 
ταχυτήτων YCC-S (Yamaha Chip Controlled-Shift) 
είναι η καρδιά του συστήματος Sport Shift. 
Το προηγμένο σύστημα YCC-S, μέσω μια σειράς 
αισθητήρων, απενεργοποιεί και ενεργοποιεί 
άμεσα το συμπλέκτη όταν απαιτείται, 
εξασφαλίζοντας ομαλή επιβράδυνση και 
επιτάχυνση. Επιπλέον, η αλλαγή ταχυτήτων 
και η ενεργοποίηση του συμπλέκτη γίνονται 
πιο γρήγορα στις χαμηλότερες ταχύτητες, για 
βελτίωση της απόδοσης στις χαμηλές στροφές.

Σύστημα Sport Shift χωρίς συμπλέκτη
Το σύστημα Sport Shift είναι παρόμοιο με
το σύστημα που χρησιμοποιείται στα αγωνιστικά 
αυτοκίνητα και διαθέτει μοχλούς αλλαγής 
ταχυτήτων στις δύο πλευρές του τιμονιού.
Τα αναβαθμισμένα και ειδικά βαθμονομημένα 
ηλεκτρονικά μέρη επιτρέπουν γρήγορες αλλαγές 
μεταξύ των πέντε ταχυτήτων, με απλές κινήσεις 
με την άκρη των δαχτύλων!

Ψυγείο τοποθετημένο στο πίσω μέρος
Σε αυτό τον προηγμένο σχεδιασμό, το ψυγείο 
μετακινήθηκε από το εμπρός μέρος του οχήματος 
ψηλά στον πίσω χώρο φόρτωσης για να μην 
φράζει από λάσπη. Το διπλό βεντιλατέρ μεγάλου 
όγκου παρέχει αυξημένη ροή αέρα, για να 
διατηρείται ο έλεγχος της θερμοκρασίας
του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες.

Το όχημα στις συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι εξοπλισμένο με προεραιτικά Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha.
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Αλλάξτε ταχύτητα
και κυριαρχήστε



Είστε #DRIVENBYVICTORY; Καθίστε στο κάθισμα του οδηγού στο YXZ και 
απολαύστε τις επιδόσεις ενός καθαρόαιμου. Ο δυναμικός, υψηλόστροφος 
κινητήρας Yamaha σε συνδυασμό με το σειριακό μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
είναι η καρδιά αυτού του οχήματος υψηλών επιδόσεων και προσφέρει την ιδανική 
φόρμουλα για μια συναρπαστική αίσθηση στην οδήγηση.

Το YXZ 1000R είναι το πιο δυναμικό SxS που έχει κατασκευαστεί ποτέ,
με προδιαγραφές που ανεβάζουν τις off-road επιδόσεις σε νέα επίπεδα.
Η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στα ύψη χάρη στο εξαιρετικό μηχανικό κιβώτιο
5 ταχυτήτων, που παρέχει στον οδηγό πλήρη έλεγχο του κινητήρα,
ώστε να μπορεί να αποφασίζει ανά πάσα στιγμή πόση ισχύ θέλει να μεταφέρει 
στους τροχούς και πότε!

Με ελαστικά Big Horn 29, τροχούς 14 ιντσών από χυτό αλουμίνιο και ανάρτηση 
μεγάλης διαδρομής με ανανεωμένη βαθμονόμηση, το YXZ1000R σχεδιάστηκε
για να κυριαρχεί ακόμα και στα πιο ακραία εδάφη.

Τρικύλινδρος κινητήρας 
υψηλών επιδόσεων
Ο κινητήρας 2ΕΕΚ 998 κ.εκ. είναι ένας εξαιρετικά 
μικρών διαστάσεων 3-κύλινδρος, 12-βάλβιδος 
κινητήρας, με επιτάχυνση που κόβει την ανάσα 
έως το συναρπαστικό όριο των 10.500 σ.α.λ., 
ο οποίος δημιουργεί μια νέα κατηγορία στον 
κόσμο των οχημάτων SxS. Επιπλέον, οι θερμικά 
κατεργασμένες μπιέλες είναι έτοιμες 
για περαιτέρω αγωνιστικές βελτιώσεις, όταν 
νιώσετε την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη ισχύ!

Σύστημα υδραυλικού συμπλέκτη
Το πανίσχυρο σύστημα πολύδισκου υδραυλικού 
συμπλέκτη με περιοριστή ροπής λειτουργεί με 
ποδομοχλό για μια ελαφριά, ομοιογενή αίσθηση.

Σειριακό μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων
Το σειριακό μηχανικό κιβώτιο 5 ταχυτήτων 
απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν απόλυτο 
έλεγχο του συμπλέκτη και του κιβωτίου 
ταχυτήτων. Οι μηχανικές αλλαγές ταχυτήτων
σε συνδυασμό με τη χρήση του συμπλέκτη
σας επιτρέπουν να προσαρμόζετε την ισχύ
και τη ροπή ακριβώς στα επίπεδα που θέλετε,
όποτε θέλετε. Το σειριακό κιβώτιο 5 ταχυτήτων 
είναι έως 20% πιο αποδοτικό σε σύγκριση
με τα περισσότερα αυτόματα κιβώτια CVT.

Ψυγείο τοποθετημένο στο πίσω μέρος
Σε αυτό τον προηγμένο σχεδιασμό, το ψυγείο 
μετακινήθηκε από το εμπρός μέρος του οχήματος 
ψηλά στον πίσω χώρο φόρτωσης για να μην 
φράζει από λάσπη. Το διπλό βεντιλατέρ μεγάλου 
όγκου παρέχει αυξημένη ροή αέρα, για 
να διατηρείται ο έλεγχος της θερμοκρασίας 
του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες.

Το όχημα στις συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι εξοπλισμένο με προερατικά Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha.
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Ανεβάστε 
το επίπεδό σας.



Εκεί που η sport οδήγηση συναντά τους αγώνες. Η συναρπαστική ισχύς και
η τέλεια οδηγική συμπεριφορά του YFM700R SE εξασφαλίζουν εκρηκτική δράση 
σε κάθε είδους εδάφη. Μόλις εθιστείτε στην αγωνιστική οδήγηση ATV,
αυτό το όχημα θα σας δείξει τι πραγματικά σημαίνει #DRIVENBYVICTORY.

Ο δυναμικός τετράχρονος κινητήρας 686 κ.εκ. διαθέτει μια σειρά από 
χαρακτηριστικά που αυξάνουν την ισχύ του για γρήγορη επιτάχυνση. Επίσης, χάρη 
στην χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, αυτό το μοντέλο σάς επιτρέπει να κάνετε 
περισσότερα χιλιόμετρα μέχρι την επόμενη επίσκεψή σας στο πρατήριο καυσίμων.

Επειδή έχει σχεδιαστεί για τους λάτρεις των αγώνων ταχύτητας, η ειδική έκδοση 
του YFM700R διαθέτει διάφορα αποκλειστικά στοιχεία, όπως κυλινδροκεφαλή 
υψηλής συμπίεσης, ειδικό εκκεντροφόρο και χαρτογράφηση ψεκασμού καυσίμου 
όπως στα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Επίσης, με τα αμορτισέρ με δοχείο piggyback 
και τα ελαστικά Maxxis 22 ιντσών, το YFM700R SE κατασκευάστηκε 
για να φέρνει τη νίκη πιο κοντά.

Μεγάλη ισχύς, υψηλή ροπή
Τα τετράχρονα ATV της Yamaha προσφέρουν 
υψηλή ροπή ακόμα και στις χαμηλές στροφές, 
εξασφαλίζοντας τέλεια πρόσφυση στο έδαφος 
ανεξάρτητα από τις οδικές συνθήκες.
Ο κινητήρας του YFM700R έχει μεγάλη ισχύ 
και ροπή, ενώ το σύστημα ψεκασμού καυσίμου 
παρέχει μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου
και μικρότερες εκπομπές ρύπων.

Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις
Η μπροστινή ανάρτηση μεγάλης διαδρομής 
συνδυάζεται με αμορτισέρ της KYB 
με piggyback εμπρός και πίσω, ενώ και τα δύο 
διαθέτουν πλήρως ρυθμιζόμενη συμπίεση 
υψηλής και χαμηλής ταχύτητας και διαδρομή 
μονής επαναφοράς. Μπορείτε να ρυθμίσετε 
την ανάρτηση σύμφωνα με τις προσωπικές σας 
προτιμήσεις, ώστε να είναι κατάλληλη για όλους 
τους τύπους εδάφους. Τα μπροστινά μεγάλης 
διαμέτρου ελαστικά 22 ιντσών αποσβένουν 
τους κραδασμούς και παρέχουν τέλεια 
πληροφόρηση στον οδηγό.

Κιβώτιο 5 ταχυτήτων με όπισθεν
Η εντυπωσιακή απόδοση του δυνατού κινητήρα 
απογειώνεται χάρη στο ομαλό κιβώτιο 
5 ταχυτήτων που διαθέτει το YFM700R. 
Ανεξάρτητα από τον τύπο του εδάφους, 
το ανθεκτικό κιβώτιο ταχυτήτων και ο άνετος 
πολύδισκος συμπλέκτης προσφέρουν απόλυτο 
έλεγχο, ενώ η όπισθεν εξασφαλίζει πρόσθετη 
δυνατότητα ελιγμών όταν ο χώρος είναι 
περιορισμένος.

Στιβαρό υβριδικό πλαίσιο
Για μέγιστη ανθεκτικότητα σε όλα τα χτυπήματα 
και τους κραδασμούς, το υπερσύγχρονο υβριδικό 
πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα στο 
μπροστινό και από αλουμίνιο στο πίσω μέρος, 
ενώ διαθέτει και αποσπώμενο υποπλαίσιο. 
Επίσης, το ελαφρύ ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο 
επιτρέπει τη λειτουργία του ρυθμιζόμενου 
αμορτισέρ με βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις 
απόσβεσης, για άνετο και ελεγχόμενο χειρισμό.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται επαγγελματίας οδηγός σε κλειστή, ελεγχόμενη περιοχή. 
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Διαθέτει
έναν καθαρά
αγωνιστικό
χαρακτήρα



Το Special Edition (SE) YFZ450R είναι η ενσάρκωση της ορμής και της νίκης, 
χωρίς συμβιβασμούς. Η τέλεια συμπεριφορά του πλαισίου και ο εξαιρετικής 
απόκρισης κινητήρας των 450 κ.εκ. το έχουν τοποθετήσει στα κορυφαία 
αγωνιστικά οχήματα της κατηγορίας του. Απευθύνεται σε όσους πραγματικά
είναι #DRIVENBYVICTORY.

Ο αγωνιστικού τύπου μονόδρομος συμπλέκτης (slipper) με υποβοήθηση
παρέχει πιο ακριβή έλεγχο της ταχύτητας εισόδου στις στροφές για μικρότερους 
χρόνους ολοκλήρωσης του κάθε γύρου, ενώ ο αγωνιστικού τύπου κινητήρας 
παρέχει ακαριαία απόκριση στο γκάζι και εξαιρετικά μεγάλη ισχύ στις υψηλές 
στροφές, φέρνοντας τη νίκη πιο κοντά.

Η κομψή εξωτερική σχεδίαση παρέχει στον αναβάτη χώρο για να μετατοπίζει 
το βάρος του σώματός του στις στροφές ή κατά τη διάρκεια απότομων 
επιταχύνσεων. Επιπλέον, τα ελαφριά αμορτισέρ με piggyback εξασφαλίζουν
υψηλή ακρίβεια στον χειρισμό!

Κινητήρας αγωνιστικού τύπου 
με υψηλή απόδοση
Ο αγωνιστικού τύπου 5-βάλβιδος, 4-χρονος 
κινητήρας 450 κ.εκ. του YFZ450R SE έχει 
αναλογία συμπίεσης 11,8:1 και εκκεντροφόρους 
υψηλής απόδοσης για άμεση απόκριση στο 
γκάζι και μεγάλη ισχύ στις υψηλές σ.α.λ., η οποία 
εξασφαλίζει τη νίκη στους αγώνες. Το σύστημα 
εισαγωγής αέρα παρέχει μεγάλη οικονομία 
καυσίμου, μειωμένες εκπομπές καυσαερίων 
και αυξημένη αντοχή.

Μονόδρομος συμπλέκτης (slipper) 
με υποβοήθηση
Το YFZ450R SE είναι το πρώτο ATV
στην κατηγορία του που διαθέτει μονόδρομο 
συμπλέκτη (slipper) με υποβοήθηση,
ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί μερική 
αποσύμπλεξη όταν κατεβάζετε γρήγορα ταχύτητα 
για να κινηθείτε σε στροφή. Καθώς εξαλείφει 
κυριολεκτικά τα αποτελέσματα της πέδησης του 
κινητήρα, ο μονόδρομος συμπλέκτης επιτρέπει 
στον αναβάτη να ελέγχει τις ταχύτητες εισόδου 
στις στροφές χρησιμοποιώντας τα φρένα,
ώστε να εξασφαλίζεται βελτιωμένος έλεγχος
και μειωμένος  χρόνος ολοκλήρωσης του
κάθε γύρου στην πίστα.

Μηχανολογική σχεδίαση 
με υβριδικό πλαίσιο
Στο YFZ450R SE χρησιμοποιήθηκε ένας ειδικός 
συνδυασμός αλουμινίου και χάλυβα για
την κατασκευή του πλαισίου και του ψαλιδιού. 
H πρωτοποριακή σχεδίαση του “υβριδικού 
πλαισίου” εξασφαλίζει ένα νικηφόρο, 
ισορροπημένο συνδυασμό χαμηλού βάρους, 
υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ακαμψίας.

Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου
Για ακαριαία απόκριση στο γκάζι, το YFZ450R SE 
είναι εξοπλισμένο με πεταλούδα γκαζιού Mikuni 
42 χιλ., η οποία περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου 
των στροφών στο ρελαντί (ISC) για εύκολη
και αξιόπιστη εκκίνηση και προθέρμανση.
Αυτό το προηγμένο σύστημα εξασφαλίζει άμεση 
απόκριση και συνεισφέρει στη μείωση
της εκπομπής ρύπων.
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Ανεβάζει
την αδρεναλίνη

στα ύψη



 

Το YFZ450R είναι ένα αυθεντικό, ασυμβίβαστο αγωνιστικό sport όχημα.
Το πλαίσιο και ο κινητήρας των 450 κ.εκ. ανταποκρίνονται άμεσα στις εντολές
του οδηγού και το έχουν κατατάξει στις πρώτες θέσεις των αγωνιστικών ATV.

Ο αγωνιστικού τύπου μονόδρομος συμπλέκτης (slipper) με υποβοήθηση
παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο της ταχύτητας εισόδου στις στροφές 
και επιτρέπει μικρότερους χρόνους ολοκλήρωσης του κάθε γύρου,
ενώ ο αγωνιστικών προδιαγραφών κινητήρας παρέχει ακαριαία απόκριση
στο γκάζι και εξαιρετικά μεγάλη ισχύ στις υψηλές στροφές, φέρνοντας τη νίκη
πιο κοντά.

Η κομψή εξωτερική σχεδίαση παρέχει στον αναβάτη χώρο για να μετατοπίζει 
το βάρος του σώματός του στις στροφές ή κατά τη διάρκεια απότομων 
επιταχύνσεων. Τα ελαφριά αμορτισέρ με piggyback προσφέρουν ακρίβεια
στον χειρισμό!

Κινητήρας αγωνιστικού τύπου 
με υψηλή απόδοση
Ο αγωνιστικού τύπου 5-βάλβιδος, 4-χρονος 
κινητήρας 450 κ.εκ. του YFZ450R έχει αναλογία 
συμπίεσης 11,8:1 και εκκεντροφόρους υψηλής 
απόδοσης για άμεση απόκριση στο γκάζι 
και μεγάλη ισχύ στις υψηλές σ.α.λ., η οποία 
εξασφαλίζει τη νίκη στους αγώνες. Το σύστημα 
εισαγωγής αέρα παρέχει μεγάλη οικονομία 
καυσίμου, μειωμένες εκπομπές καυσαερίων 
και αυξημένη αντοχή.

Μονόδρομος συμπλέκτης (slipper) 
με υποβοήθηση
Το YFZ450R είναι το πρώτο ATV στην κατηγορία
του που διαθέτει μονόδρομο συμπλέκτη (slipper)
με υποβοήθηση, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για
να εκτελεί μερική αποσύμπλεξη όταν κατεβάζετε
γρήγορα ταχύτητα για να κινηθείτε σε στροφή.
Καθώς εξαλείφει κυριολεκτικά τα αποτελέσματα
της πέδησης του κινητήρα, ο μονόδρομος
συμπλέκτης επιτρέπει στον αναβάτη να ελέγχει
τις ταχύτητες εισόδου στις στροφές 
χρησιμοποιώντας τα φρένα, ώστε να 
εξασφαλίζεται βελτιωμένος έλεγχος και 
μειωμένος  χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε
γύρου στην πίστα.

Μηχανολογική σχεδίαση 
με υβριδικό πλαίσιο
Στο YFZ450R χρησιμοποιήθηκε ένας ειδικός 
συνδυασμός αλουμινίου και χάλυβα για 
την κατασκευή του πλαισίου και του ψαλιδιού. 
H πρωτοποριακή σχεδίαση του “υβριδικού 
πλαισίου” εξασφαλίζει ένα νικηφόρο, 
ισορροπημένο συνδυασμό χαμηλού βάρους, 
υψηλής αντοχής και εξαιρετικής ακαμψίας.

Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου
Για ακαριαία απόκριση στο γκάζι, το YFZ450R 
είναι εξοπλισμένο με πεταλούδα γκαζιού Mikuni 
42 χιλ., η οποία περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου 
των στροφών στο ρελαντί (ISC) για εύκολη 
και αξιόπιστη εκκίνηση και προθέρμανση. 
Αυτό το προηγμένο σύστημα εξασφαλίζει 
άμεση απόκριση και συνεισφέρει στη μείωση 
της εκπομπής ρύπων.
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Το παιδικό ATV
που λατρεύουν
και οι μεγάλοι



 

Το YFM90R μπορεί να είναι μικρό σε μέγεθος, αλλά διαθέτει πολλά 
από τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα μεγαλύτερα μοντέλα της Yamaha, 
όπως είναι η ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση με διπλά ψαλίδια σχήματος A, 
το πίσω δισκόφρενο, το κιβώτιο ταχυτήτων CVT και η ηλεκτρική μίζα.

Το YFM90R συνδυάζει ισορροπημένα την ισχύ με ένα πλήθος χαρακτηριστικών 
που σας επιτρέπουν να είστε ήσυχοι. Με το απλό συνδεόμενο σύστημα CDI, 
η ισχύς του κινητήρα ρυθμίζεται ανάλογα με τις ικανότητες του αναβάτη, 
ενώ το φρένο στάθμευσης στο τιμόνι εξασφαλίζει ότι το YFM90R παραμένει 
ακινητοποιημένο, ακριβώς στη θέση που το αφήσατε.

Το πλήρως αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων διευκολύνει ακόμα 
περισσότερο την οδήγηση και αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας που κάνει 
το παιδικό μοντέλο YFM90R, ένα ATV που το λατρεύουν τα παιδιά, αλλά 
και οι ενήλικες.

Αβίαστη μετάδοση
Το πλήρως αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
είναι ιδανικό για νεαρούς ή άπειρους αναβάτες 
και κάνει την οδήγηση του YFM90R ακόμα 
πιο εύκολη. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις 
μεγάλες αποστάσεις, όπου η αλλαγή ταχυτήτων 
μπορεί να γίνει κουραστική.

Ρυθμιζόμενη ανάρτηση 
μεγάλης διαδρομής
Η ανάρτηση μεγάλης διαδρομής βοηθά να 
παραμένουν τα ελαστικά σε επαφή με το έδαφος, 
ακόμα και όταν αυτό έχει ανώμαλη επιφάνεια. 
Με την ανεξάρτητη εμπρός ανάρτηση, η κίνηση 
του ενός εμπρός τροχού δεν επηρεάζεται από 
εκείνη του άλλου. Έτσι βελτιώνεται ο χειρισμός 
και το YFM90R μπορεί να κινείται σε ανώμαλο 
έδαφος με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιο ομαλά, 
για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο.

Εμπροσθοπορεία, νεκρά και όπισθεν
Το YFM90R διαθέτει μοχλό αλλαγής ταχυτήτων 
με θέσεις εμπροσθοπορείας/νεκράς/όπισθεν 
(F/N/R) για μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη.

Ηλεκτρική μίζα
Η εκκίνηση γίνεται αβίαστα όπως ο χειρισμός 
και η συντήρηση. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε 
για τη μανιβέλα, πατήστε απλώς την ηλεκτρική 
μίζα και το YFM90R θα ζωντανέψει. Είναι ιδανικό 
για αρχάριους αναβάτες ηλικίας 10 ετών και άνω.
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Μικρό μέγεθος,
μεγάλη διασκέδαση



Με μικρές διαστάσεις, απλά χειριστήρια και αυτόματο κινητήρα 49 κ.εκ.,
το YFZ50 είναι το τέλειο όχημα για να μπείτε στον κόσμο των ATV. Αυτό το μίνι
ATV είναι κατασκευασμένο για παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 9 ετών και
είναι έτοιμο να σας προσφέρει ατέλειωτες ώρες οικογενειακής διασκέδασης.

Η ασφάλεια έχει προτεραιότητα και το YFZ50 διαθέτει μια σειρά χαρακτηριστικών 
που παρέχουν στους γονείς υψηλό βαθμό ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα 
περιορισμού της ταχύτητας μέσω της βίδας ρύθμισης του γκαζιού και
του διακόπτη περιορισμού στροφών, ενώ υπάρχει κι ένα κορδόνι που έχει 
προσαρτηθεί σε έναν διακόπτη πρόσδεσης, ο οποίος διακόπτει ακαριαία
τη λειτουργία του κινητήρα.

Το Yamaha YFZ50 είναι εύχρηστο, απολαυστικό στην οδήγηση και η συντήρησή 
του γίνεται με απλό τρόπο, οπότε αποτελεί ξεκάθαρη επιλογή για τους υπεύθυνους 
ενήλικες. Το στυλ του είναι εμπνευσμένο από το αγωνιστικό μοντέλο YFZ450R, 
οπότε δίκαια αυτό το μίνι ATV βρίσκεται στην κορυφή της λίστας επιθυμιών
κάθε παιδιού!

Μικρές διαστάσεις και στυλ 
εμπνευσμένο από το αγωνιστικό YFZ450R
Το YFZ50 έχει μικρές διαστάσεις και σχεδιάστηκε 
για παιδία 6 έως 9 ετών. Τα εύκαμπτα πλαστικά 
πάνελ του έχουν ομαλές άκρες για πρόσθετη 
ασφάλεια και η ευρύχωρη θέση για τον αναβάτη 
χωρά μικρά και μεγάλα παιδιά. Με το αγωνιστικό 
στυλ του Yamaha YFZ450R, αυτό είναι το όχημα 
των ονείρων σας!

Σχεδίαση με ελάχιστες 
απαιτήσεις συντήρησης
Το YFZ50 είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει 
ατέλειωτες ώρες διασκέδασης για όλη την 
οικογένεια και για αυτόν το λόγο φροντίσαμε 
η χρήση και η συντήρησή του να γίνονται εύκολα, 
ακόμα και από γονείς που δεν έχουν προηγούμενη 
εμπειρία από οχήματα ATV. Χάρη στο αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων, δεν υπάρχει συμπλέκτης 
που πρέπει να ρυθμιστεί, ενώ η επιθεώρηση 
και ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα μπορούν 
να γίνουν χωρίς εργαλεία. Ευκολία και απόλυτα 
διασκεδαστική οδήγηση!

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 
και γονικός έλεγχος
Το YFZ50 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους 
γονείς απόλυτο έλεγχο της οδήγησης από το παιδί 
τους. Η βίδα περιοριστή γκαζιού ρυθμίζει την 
επιτάχυνση και την τελική ταχύτητα ανάλογα με 
το επίπεδο ικανοτήτων του κάθε αναβάτη, ενώ 
ο ηλεκτρονικός περιοριστής ταχύτητας μπορεί 
να ενεργοποιηθεί ώστε να περιορίζει τις σ.α.λ. 
του κινητήρα. Επιπλέον, ένα κορδόνι που είναι 
προσαρτημένο σε ένα διακόπτη πρόσδεσης 
επιτρέπει στους γονείς να διακόπτουν άμεσα 
τη λειτουργία του κινητήρα, αν απαιτείται.

Εύχρηστο και απολαυστικό στην οδήγηση
Τα πάντα στο YFZ50 σχεδιάστηκαν για 
να διευκολύνουν τη χρήση και να κάνουν 
απολαυστική την οδήγηση. Οι μοχλοί φρένων 
στο τιμόνι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως 
σε ένα ποδήλατο, ώστε οι αναβάτες να νιώσουν 
οικεία αμέσως. Το όχημα διαθέτει ηλεκτρική μίζα 
για γρήγορη και εύκολη εκκίνηση. Με πλήρως 
αυτόματη μετάδοση με τραπεζοειδή ιμάντα CVT, 
το YFZ50 είναι πραγματικά ένα παιδικό παιχνίδι!
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Ανεβάστε το Yamaha 
ATV σας στο επόμενο 
επίπεδο με το YXZ1000R 
European Cup series!

Το YXZ1000R European Cup ξεκίνησε 
το 2020 και είναι μια αγωνιστική κοινότητα 
που συμμετέχει σε πολλά πρωταθλήματα 
από όλη την ηπειρωτική Ευρώπη. Το κύπελλο 
έχει ως στόχο την παροχή της δυνατότητας 
σε κάθε συμμετέχοντα, να αγωνιστεί 
με το μη τροποποιημένο όχημα Yamaha του 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Το κύπελο 
αποτελείται από 3 έως 8 γύρους ανά χώρα 
και συμμετέχουν αγωνιζόμενοι από όλη 
την Ευρώπη: από το Forrest Estate στη Σκωτία 
μέχρι το Baja Portalegre στην Πορτογαλία.
  
Το κύπελο σχεδιάστηκε για να ωθήσει 
τους οδηγούς και τα οχήματά τους στα όρια. 
Παρέχει στους ιδιοκτήτες και τους οπαδούς, 
την ευκαιρία να βιώσουν τη συγκλονιστική 
εμπειρία της συμμετοχής σε αγώνα 
με YXZ1000R.

Το 2022, το YXZ1000R European Cup 
επιστρέφει και με τον διαρκώς αυξανόμενο 
αριθμό επιβεβαιωμένων συμμετεχόντων, 
υπόσχεται να είναι μεγαλύτερο και 
καλύτερο από ποτέ. 

Θέλετε να γίνετε μέρος του Yamaha 
YXZ1000R Racing in Europe; 
Για να ανακαλύψετε περισσότερα για 
το YXZ1000R European Cup, επισκεφτείτε 
τον ιστότοπο: www.yamaha-racing.com



Αγωνιστικά κιτ GYTR® 
για το YXZ1000R, 
από την Yamaha Motor

Τα αγωνιστικά κιτ GYTR αναβαθμίζουν εύκολα 
το YXZ1000R Side-by-Side, ώστε να καλύψει 
τις προδιαγραφές ασφαλείας FIA T4 racing. 
Δέσμευση της Yamaha Motor είναι η ανάπτυξη 
του αθλήματος, με την παροχή ευκαιριών 
για την είσοδο της νέας γενιάς αγωνιζομένων 
στον κόσμο των αγώνων off-road.

Λεπτομέρειες για τα αγωνιστικά κιτ GYTR
• GYTR Racing Kit Stage 1 (MY16 - MY18) 

είναι κατάλληλο για τα μοντέλα YXZ1000R 
από το 2016 έως το 2018 και πιστοποιεί 
το όχημα για τους περισσότερους 
εθνικούς αγώνες rally.

• GYTR Racing Kit Stage 1 
(MY19 - Τρέχον έτος) 
είναι κατάλληλο για τα μοντέλα YXZ1000R 
από το 2019 έως το τρέχον έτος 
- και πιστοποιεί το όχημα για τους 
περισσότερους εθνικούς αγώνες rally.

• GYTR Racing Kit Stage 2 FIA 
είναι προσθήκη του Stage 1 Kit και 
περιέχει πρόσθετα εξαρτήματα, τα οποία 
είναι απαραίτητα για επίσημους αγώνες 
της FIA και για αγώνες cross country.

Η Yamaha υπόσχεται, όχι μόνο να κάνει εφικτή 
την πραγματοποίηση των ονείρων σας, αλλά 
και να σας βοηθήσει να τα απολαύσετε άμεσα, 
σήμερα και κάθε μέρα. Τι περιμένετε λοιπόν; 
Γίνετε μέλος της κορυφαίας αγωνιστικής 
οικογένειας της Yamaha.



Παραπάνω απεικονίζεται μία συλλογή βιδωτών Γνήσιων Αξεσουάρ τα οποία είναι διαθέσιμα. Επικοινωνήστε με το τοπικό Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha για την πλήρη λίστα Γνήσιων Αξεσουάρ αλλά και για συμβουλές σχετικά με την καλύτερη επιλογή 
αυτών, προκειμένου να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ διατίθεται και στον Ιστότοπό μας: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/ .

Προστατευτικά μπροστινών 
βραχιόνων σχήματος Α
B57-F31A0-V0-00

Κιτ αναγόμωσης σιγαστήρα
90798-33601-01

Μπάρα φώτων LED Radiant 15’’
2HC-H4104-M0-00

Μπάρα φώτων LED Radiant 27’’
2HC-H4104-R0-00

Προβολέας LED 
σημειακού φωτισμού
2HC-H4104-V0-00

Μπροστινή χειρολαβή για χώμα 
με βάση βαρούλκου
2HC-F84L0-S0-00

Μπροστινή χειρολαβή για άμμο
2HC-F84L0-V0-00

Μπροστινή χειρολαβή για άμμο 
με βάση βαρούλκου
2HC-F84L0-T0-00

Πίσω χειρολαβή
2HC-F85E0-V0-00

Πλήρες σύστημα αγωνιστικής 
εξάτμισης από τιτάνιο
90798-33601-00

Κιτ συμπλέκτη
2HC-W001G-00-00

Φίλτρο αέρα γάζας GYTR®

2HC-E41D0-V0-00

Προβολέας LED 
διάχυτου φωτισμού
2HC-H4104-L0-00

Κάλυμμα αποθήκευσης
2HC-F81A0-V0-00

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

Φρύδια φτερών
2HC-F15E0-V0-00

Κιτ συνθετικού σχοινιού WARN®

YMD-72128-00-00

Χαλύβδινο συρματόσχοινο WARN®

YMD-60076-00-00

Βαρούλκο WARN® Vantage 3000
SSV-F740C-T0-00

Μετρικό σετ εργαλείων
ABA-METRC-00-00

Φορτιστής μπαταρίας YEC-9
YME-YEC09-EU-00

Πίνακας διακοπτών
2HC-H2570-V0-00

Κιτ καλωδίων βαρούλκου
2HC-F28M0-V0-00

Σφιγκτήρες στερέωσης
2HC-F34A0-V0-00

YXZ1000R SS SE / YXZ1000R SS / YXZ1000R Αξεσουάρ





Παραπάνω απεικονίζεται μία συλλογή βιδωτών Γνήσιων Αξεσουάρ τα οποία είναι διαθέσιμα. Επικοινωνήστε με το τοπικό Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha για την πλήρη λίστα Γνήσιων Αξεσουάρ αλλά και για συμβουλές σχετικά με την καλύτερη επιλογή 
αυτών, προκειμένου να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ διατίθεται και στον Ιστότοπό μας: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/ .

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας 
με ελικοειδές φινίρισμα
90338-W1018

Κιτ εργαλείων
ABA-
METRC-00-00

Εύχρηστη κεραία τύπου «whip»
ABA-POPIT-WP-00

Χωνί λαδιού Yamaha
DBY-ACC50-50-46

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

Ωρόμετρο και στροφόμετρο
ENG-METER-4C-01

Πένσα συρματασφάλισης Yamaha
MTS-TLSKT-01-05

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

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

Διπλό φίλτρο αέρα 
διπλού στρώματος με προλίπανση
1S3-E4451-00-00

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

Αλουμινένιο καπάκι βαλβίδας 
με οδοντωτό φινίρισμα
90338-W1016

Αλουμινένιο καπάκι βαλβίδας 
με οδοντωτό φινίρισμα
90338-W1016

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας 
με ελικοειδές φινίρισμα

Κιτ εργαλείων
ABA-
METRC-00-00

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

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

Ωρόμετρο και στροφόμετρο
ENG-METER-4C-01

Κιτ τάπας καλύμματος ανάφλεξης
1SR-F0914-0B-L0

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

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

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

Διπλό φίλτρο αέρα 
διπλού στρώματος με προλίπανση
5TG-E4451-00-00

Συρματασφάλιση Yamaha
MTS-TLSKT-01-06

YFM700R SE Αξεσουάρ YFZ450R SE Αξεσουάρ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ YXZ1000R SS SE YXZ1000R SS YXZ1000R YFM700R SE
Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
4-χρονος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος,

2EEK, 3-κύλινδρος
4-χρονος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος,

2EEK, 3-κύλινδρος
4-χρονος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος,

2EEK, 3-κύλινδρος
4-χρονος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος,

1-κύλινδρος

Κυβισμός 998κ.εκ. 998 κ.εκ. 998 κ.εκ. 686κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 80.0 χιλ. x 66.2 χιλ. 80.0 χιλ. x 66.2 χιλ. 80.0 χιλ. x 66.2 χιλ. 102.0 χιλ. x 84.0 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.3 : 1 11.3 : 1 11.3 : 1 9.2 : 1

Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ Ξηρό κάρτερ Ξηρό κάρτερ Ξηρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου Triple Mikuni 41 χιλ. Triple Mikuni 41 χιλ. Triple Mikuni 41 χιλ. Ψεκασμός καυσίμου, 44 χιλ.

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης
5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής, ηλεκτρική
αλλαγή ταχυτήτων με μοχλούς στο τιμόνι

5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής, ηλεκτρική
αλλαγή ταχυτήτων με μοχλούς στο τιμόνι

5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής,
χειροκίνητο

5 ταχύτητες και όπισθεν,
υγρός πολύδισκος συμπλέκτης

Σύστημα κίνησης
On-Command® 2WD, 4WD,

4WD με κλείδωμα διαφορικού
On-Command® 2WD, 4WD,

4WD με κλείδωμα διαφορικού
On-Command® 2WD, 4WD,

4WD με κλείδωμα διαφορικού
2WD

Τελική μετάδοση Άξονας Άξονας Άξονας
Ρύθμιση μέσω έκκεντρου ρεγουλατόρου,

Στεγανοποιημένη αλυσίδα O-ring

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με αντιστρεπτική

ράβδο, διαδρομή τροχών 412 χιλ.,
Fox® 2.5 Podium RC2διπλού ελατηρίου

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με αντιστρεπτική
ράβδο, διαδρομή τροχών 412 χιλ.,

Fox® 2.5 Podium RC2 διπλού ελατηρίου

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με αντιστρεπτική
ράβδο, διαδρομή τροχών 412 χιλ.,

Fox® 2.5 Podium RC2 μονού ελατηρίου

KYB Piggy Back με συμπίεση Hi και Low
& ρύθμιση επαναφοράς, ανεξάρτητα

διπλά ψαλίδια, ελατήριο προφόρτισης
με σπείρωμα, διαδρομή 230 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με αντιστρεπτική

ράβδο, διαδρομή τροχών 432 χιλ.,
Fox® 2.5 Podium RC2 διπλού ελατηρίου

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με αντιστρεπτική
ράβδο, διαδρομή τροχών 432 χιλ.,

Fox® 2.5 Podium RC2 διπλού ελατηρίου

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με αντιστρεπτική
ράβδο, διαδρομή τροχών 432 χιλ.,

Fox® 2.5 Podium RC2 μονού ελατηρίου

KYB Piggy Back με συμπίεση Hi και Low
& ρύθμιση επαναφοράς, ελατήριο προφόρτισης

με σπείρωμα, ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο,
διαδρομή 256 χιλ.

Εμπρός φρένο Δύο υδραυλικά δισκόφρενα Δύο υδραυλικά δισκόφρενα Δύο υδραυλικά δισκόφρενα
Αεριζόμενοι δίσκοι

με υδραυλικές δαγκάνες δύο εμβόλων

Πίσω φρένο
Δύο υδραυλικά δισκόφρενα, φρένο στάθμευσης 

ενσωματωμένο στον άξονα
Δύο υδραυλικά δισκόφρενα, φρένο στάθμευσης 

ενσωματωμένο στον άξονα
Δύο υδραυλικά δισκόφρενα, φρένο στάθμευσης 

ενσωματωμένο στον άξονα
Αεριζόμενοι δίσκοι wave
με υδραυλικές δαγκάνες

Εμπρός ελαστικά
Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, τροχοί

από κράμα αλουμινίου (SE: bead lock wheels)
Maxxis Boghorn M917, AT29x9.00R-14,

τροχοί από κράμα αλουμινίου
Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14,

τροχοί από κράμα αλουμινίου
AT21x7R10

Πίσω ελαστικά
Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, τροχοί

από κράμα αλουμινίου (SE: bead lock wheels)
Maxxis Boghorn M918, AT29x11.00R-14,

τροχοί από κράμα αλουμινίου
Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14,

τροχοί από κράμα αλουμινίου
AT20x10R9

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 3,121 χιλ. 3,121 χιλ. 3,121 χιλ. 1,845 χιλ.

Συνολικό πλάτος 1,626 χιλ. 1,626 χιλ. 1,626 χιλ. 1,170 χιλ.

Συνολικό ύψος 1,834 χιλ. 1,834 χιλ. 1,834 χιλ. 1,130 χιλ.

Μεταξόνιο 2,300 χιλ. 2,300 χιλ. 2,300 χιλ. 1,280 χιλ.

Ελάχιστη ακτίνα στροφής 6 μ. 6 μ. 6 μ. Δ/Α

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 330 χιλ. 330 χιλ. 330 χιλ. 113 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 685 κιλά / 699 κιλά 685 κιλά / 699 κιλά 685 κιλά / 699 κιλά 192 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 34.0 λίτρα 34.0 λίτρα 34.0 λίτρα 11 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3.4 λίτρα 3.4 λίτρα 3.4 λίτρα Δ/Α

Ύψος σέλας Δ/Α Δ/Α Δ/Α 815 χιλ.

Όρια Φόρτωσης

Πλατφόρμα 136 κιλά 136 κιλά 136 κιλά Δ/Α

Εμπρός σχάρα Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Πίσω σχάρα Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

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



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ YFZ450R SE YFZ450R YFM90R YFZ50
Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
4-χρονος, 5-βάλβιδος, υγρόψυκτος,

2ΕΕΚ, 1-κύλινδρος
4-χρονος, 5-βάλβιδος, υγρόψυκτος,

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

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

1ΕΕΚ, 1-κύλινδρος

Κυβισμός 449 κ.εκ. 449 κ.εκ. 88 κ.εκ. 49.4 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 95.0 χιλ. x 63.4 χιλ. 95.0 χιλ. x 63.4 χιλ. 47.0 χιλ. x 51.0 χιλ. 39.0 χιλ. x 41.4 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.8 : 1 11.8 : 1 10.2 : 1 8.5 : 1

Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ Ξηρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου 42 χιλ. EHS με ISC Ψεκασμός καυσίμου 42 χιλ. EHS με ISC Καρμπυρατέρ TK13 χιλ. V12 x 1

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI DC-CDI CDI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική με βοηθητική μανιβέλα εκκίνησης Μίζα και μανιβέλα

Σύστημα μετάδοσης 5 ταχυτήτων, μηχανικός συμπλέκτης ολίσθησης 5 ταχυτήτων, μηχανικός συμπλέκτης ολίσθησης Αυτόματη CVT Αυτόματη με τραπεζοειδή ιμάντα

Σύστημα κίνησης 2WD 2WD 2WD 2WD

Τελική μετάδοση
Ρύθμιση μέσω έκκεντρου ρεγουλατόρου,

στεγανοποιημένη αλυσίδα O-ring
Ρύθμιση μέσω έκκεντρου ρεγουλατόρου,

στεγανοποιημένη αλυσίδα O-ring
Αλυσίδα O-ring Αλυσίδα

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, αμορτισέρ
με piggyback ρυθμιζόμενα σε τρεις θέσεις,

διαδρομή τροχού 250 χιλ.,
ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, αμορτισέρ
με piggyback ρυθμιζόμενα σε τρεις θέσεις,

διαδρομή τροχού 250 χιλ.,
ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου

Μονό ψαλίδι A-arm, διαδρομή τροχού 126 χιλ., 
αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου

Μονό ψαλίδι A-arm, διαδρομή τροχών 60 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης

Ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο, αμορτισέρ
με piggyback ρυθμιζόμενα σε τρεις θέσεις,

διαδρομή τροχού 280 χιλ.,
ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου

Ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο, αμορτισέρ
με piggyback ρυθμιζόμενα σε τρεις θέσεις,

διαδρομή τροχού 280 χιλ.,
ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου

Ψαλίδι με μονό αμορτισέρ,
διαδρομή τροχού 145 χιλ., αμορτισέρ με ρύθμιση

προφόρτισης ελατηρίου
Ψαλίδι, διαδρομή τροχών 51 χιλ.

Εμπρός φρένο
Αεριζόμενοι δίσκοι

με υδραυλικές δαγκάνες 2 εμβόλων
Αεριζόμενοι δίσκοι

με υδραυλικές δαγκάνες 2 εμβόλων
Δύο στεγανά ταμπούρα Μηχανικό ταμπούρο

Πίσω φρένο Αεριζόμενοι δίσκοι wave με  δαγκάνες 2 εμβόλων Αεριζόμενοι δίσκοι wave με  δαγκάνες 2 εμβόλων Στεγανό ταμπούρο Μηχανικό ταμπούρο

Εμπρός ελαστικά AT21x7R10 AT21x7R10 AT18x7-8

Πίσω ελαστικά AT20x10R9 AT20x10R9 AT18x9-8 AT16x6,5-7

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,795 χιλ. 1,795 χιλ. 1,490 χιλ. 1,250 χιλ.

Συνολικό πλάτος 1,240 χιλ. 1,240 χιλ. 885 χιλ. 820 χιλ.

Συνολικό ύψος 1,065 χιλ. 1,065 χιλ. 910 χιλ. 770 χιλ.

Μεταξόνιο 1,270 χιλ. 1,270 χιλ. 1,010 χιλ. 830 χιλ.

Ελάχιστη ακτίνα στροφής Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 115 χιλ. 115 χιλ. 100 χιλ. 88 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 184 κιλά 184 κιλά 120 κιλά 100 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 10 λίτρα 10 λίτρα 4.8 λίτρα 5.8 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού Δ/Α Δ/Α Δ/Α 0.9 λίτρα

Ύψος σέλας 810 χιλ. 810 χιλ. 654 χιλ. 585 χιλ.

Όρια Φόρτωσης

Πλατφόρμα Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Εμπρός σχάρα Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Πίσω σχάρα Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

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



Η αναζήτησή σας
ξεκινά εδώ

Κάθε άνθρωπος έχει από τη φύση του ένα πνεύμα 
περιπέτειας και την επιθυμία να μάθει τι υπάρχει 
πέρα από τον ορίζοντα. Με αυτή την έμφυτη δίψα
για εξερεύνηση, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορείτε
να επιτύχετε και πόσο μακριά μπορείτε να πάτε. 
Η σειρά προϊόντων 360 μοιρών της Yamaha σάς 
προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσετε και να 
μοιραστείτε μια ποιοτική σειρά μοναδικών εμπειριών 
σε στεριά, θάλασσα και χιόνι. Για να σας βοηθήσει
να ανακαλύψετε τι σας ενθουσιάζει πραγματικά,
η Yamaha δημιούργησε μια εξειδικευμένη δικτυακή 
πύλη περιπέτειας που σας προσφέρει άμεση 
πρόσβαση σε έναν συναρπαστικό, αναπάντεχο
και εκπληκτικό νέο κόσμο.

Η παγκόσμια online ταξιδιωτική πλατφόρμα 
Destination Yamaha Motor δίνει στους λάτρεις 
της περιπέτειας την ευκαιρία να ανεβάσουν
την αδρεναλίνη τους και να ζήσουν στιγμές που
θα θυμούνται για πάντα. Σε συνεργασία με 
κορυφαίους, εγκεκριμένους ταξιδιωτικούς 
συνεργάτες, η πλατφόρμα Destination Yamaha 
Motor σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση online
για την απόλυτη περιπέτεια με μοτοσυκλέτα,
quad, σκάφος ή όχημα χιονιού.

Με μια πλούσια επιλογή κάθε είδους εξορμήσεων,
θα μπορέσετε να βρείτε μια μοναδική νέα εμπειρία 
που θα διευρύνει τους ορίζοντες και θα δοκιμάσει 
τα όριά σας. Παράλληλα, το γεγονός ότι κάθε 
συνεργάτης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την 
Destination Yamaha Motor σημαίνει ότι μπορείτε 
να κάνετε την κράτησή σας με απόλυτη σιγουριά. 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://destination-
yamaha-motor.com/ και εμπνευστείτε για
μια νέα περιπέτεια μαζί μας.
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+30 210-6293500

Τα ATV με κινητήρες έως και 50 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 6 ετών και 
άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV με κινητήρες από 70 έως 90 κ.εκ. προτείνονται 
μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV 
με κινητήρες 90 κ.εκ. και άνω προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. 
Τα οχήματα Side-by-Side της εταιρείας μας συνιστώνται μόνο για αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. 
 Τα οχήματα ATV και Side-by-Side της Yamaha έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν εντός των προδιαγεγραμ-
μένων ορίων τους. Τα ασφαλή βάρη ρυμούλκησης μαζί με τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς αναφέρονται στο 
εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, κατά περίπτωση. Για να εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία και, κυρίως, η ασφάλεια 
του οδηγού και του επιβάτη (μόνο σε οχήματα Side-by-Side), δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση 
των συνιστώμενων τιμών. Τα ATV μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους. Για την ασφάλειά σας: 
αποφεύγετε πάντα τις οδοστρωμένες επιφάνειες. Τα οχήματα ATV και Side by Side είναι σχεδιασμένα μόνο για επι-
φάνειες που δεν διαθέτουν οδόστρωμα. Η οδήγηση στο οδόστρωμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα 
χειρισμού και να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου. Να φοράτε πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστα-
τευτικό ρουχισμό. Μην μεταφέρετε ποτέ επιβάτες σε ATV και να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας κατά την οδήγηση 
οχήματος Side-by-Side. Μην επιδιώξετε φιγούρες εντυπωσιασμού όταν οδηγείτε. Μην οδηγείτε υπό την επήρεια 
οινοπνεύματος ή φαρμακευτικών ουσιών. Αποφεύγετε την υπερβολική ταχύτητα. Και να είστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί κατά την οδήγηση σε δύσκολο έδαφος. Να οδηγείτε προσεκτικά: οδηγείτε πάντοτε υπεύθυνα, σεβόμενοι 
το περιβάλλον, καθώς και την εκάστοτε εθνική και τοπική νομοθεσία. Η Yamaha συνιστά σε όλους τους αναβάτες 
οχημάτων ATV και Side by Side να παρακολουθήσουν κάποιο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Για πληροφορί-
ες σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, απευθυνθείτε στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργάτων της Yamaha. Οι 
προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha θα ποικίλλουν ανά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Τα 
μοντέλα που παρουσιάζονται εδώ είναι μόνο για επεξηγηματικούς λόγους και δεν αποτελούν συμβατική περιγρα-
φή των προϊόντων. Ορισμένα μοντέλα εικονίζονται με προαιρετικά αξεσουάρ. Οι αναβάτες σε αυτό το φυλλάδιο 
είναι επαγγελματίες: Μην επιχειρήσετε να τους μιμηθείτε. Όλα τα οχήματα ATV και Side by Side συνοδεύονται από 
12μηνη περιορισμένη εργοστασιακή εγγύηση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε σε Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha.

Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Επίσημος Συνεργάτης




