Supersport 2022

DNA
Κληρονομιά R. Απόδοση R. Κόσμος R:
Νικηφόρα χρώματα, αγωνιστική κληρονομιά
Εμπνευσμένα από τα ιστορικά χρώματα των νικηφόρων
αγωνιστικών μοτοσυκλετών της Yamaha, τα επετειακά
μοντέλα WorldGP 60th Anniversary διαθέτουν λευκό φέρινγκ
με τα θρυλικά κόκκινα γραφικά speed block, καθώς και μία
εντυπωσιακή κόκκινη λωρίδα που διατρέχει το πάνω μέρος
του ρεζερβουάρ και την ουρά. Διαθέτουν επίσης, κίτρινη
πινακίδα αγωνιστικού αριθμού στο εμπρός μέρος του
φέρινγκ, κόκκινο μπροστινό φτερό, χρυσαφί τροχούς και
ένα αποκλειστικό χρυσαφί λογότυπο των τριών διαπασών.
Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν αυτές τις αποκλειστικές
Supersport, τις συλλεκτικές μοτοσυκλέτες του μέλλοντος.
Η R1 ανεβάζει την εμπειρία Supersport 1000 κ.εκ. σε άλλο
επίπεδο με το προηγμένο πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων
που μπορεί να προσαρμοστεί για να ταιριάξει στο δικό

σας στυλ οδήγησής, επιτρέποντάς σας να εξερευνήσετε
νέα όρια. Και για τους αναβάτες που αναζητούν ακόμη πιο
προηγμένη τεχνολογία, η R1M είναι η απόλυτη Supersport
παραγωγής της Yamaha, με εξαιρετικές προδιαγραφές
που περιλαμβάνουν Ηλεκτρονική Αγωνιστική Ανάρτηση
Öhlins, ελαφρύ πλαίσιο από ανθρακονήματα και προηγμένη
τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου.
Με μεγαλύτερη όσο ποτέ προσήλωση στους αγώνες και
έχοντας κυριαρχήσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Supersport
για πολλά χρόνια, η R6 RACE αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη
επιλογή για αγώνες της κατηγορίας 600 κ.εκ. Όμως, η λέξη
Supersport δεν παραπέμπει αποκλειστικά σε αγώνες και
η νέα Yamaha R7 ανοίγει μία άλλη διάσταση στον Κόσμο
των R, για κάθε αναβάτη. Ελαφριά, ευέλικτη και με μικρές

διαστάσεις, αυτή η προσιτή νέα Supersport προσφέρει
απόλαυση στην πίστα και το δρόμο, η οποία απέχει πολύ
από κάθε άλλο μοντέλο της κατηγορίας.
Με στιβαρή σχεδίαση της σειράς R που περιλαμβάνει διπλούς
προβολείς LED και εισαγωγή αέρα στο στυλ της αγωνιστικής
M1, η R3 είναι η απόλυτη ελαφριά Supersport που μπορεί
να οδηγηθεί με δίπλωμα Α2. Εξοπλισμένη με έναν δυνατό
κινητήρα που διαθέτει το σύστημα αύξησης της ισχύος VVA
της Yamaha, καθώς και με ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ.,
φρένα υψηλής απόδοσης και συμπλέκτη A&S, η R125 είναι
μια κατηγορία από μόνη της.

Ιστορία R.
Το μέλλον σας.

R1M
Η R1M είναι η πιο προηγμένη μοτοσυκλέτα παραγωγής που έχει δημιουργήσει η Yamaha.
Έχει κατασκευαστεί για εκρηκτικές επιδόσεις στην πίστα και είναι εξοπλισμένη με επαναστατική
ηλεκτρονική τεχνολογία ελέγχου, η οποία σας επιτρέπει να πιέσετε ακόμα περισσότερο
και να ανακαλύψετε τις πραγματικές σας δυνατότητες.
Η Yamaha δημιούργησε την αγωνιστικού προσανατολισμού R1M χρησιμοποιώντας ορισμένες
από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες τις οποίες έχει αναπτύξει με βάση τη νικηφόρα M1 MotoGP.
Η κορυφαίας τεχνολογίας ηλεκτρονική αγωνιστική ανάρτηση (ERS) της Öhlins περιλαμβάνει πιρούνι
αερίου με τεχνολογία αντι-σπηλαίωσης NPX και θα υπόσχεται να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό σας,
σε κάθε πίστα. Επίσης, η χρήση πλαισίου από ανθρακονήματα με χαμηλή μετωπική επιφάνεια. θα σας
βοηθήσει να μειώσετε δραστικά τον χρόνο κάλυψης του κάθε γύρου στην πίστα.

Icon Performance

Φέρινγκ από ανθρακονήματα,
εμπνευσμένο από την M1

Ηλεκτρονική Αγωνιστική Ανάρτηση
(ERS) Öhlins

Πιρούνι Öhlins NPX που αποτρέπει
τη σπηλαίωση του λαδιού

Ελαφρύ πίσω μέρος
από ανθρακονήματα

Η R1M διαθέτει νέα πρωτοποριακή, εργοστασιακή
εμφάνιση, η οποία είναι εμπνευσμένη από
την Yamaha M1 που κυριαρχεί στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα MotoGP. Το επιθετικό μπροστινό
μέρος και ο ανεμοθώρακας προσφέρουν χαμηλή
μετωπική επιφάνεια για ελάχιστη αεροδυναμική
αντίσταση, ενώ το ενσωματωμένο φέρινγκ
δένει απόλυτα με τις πλευρές του ρεζερβουάρ
καυσίμου, παρέχοντας μια ιδανική, αγωνιστική
θέση οδήγησης και την πλέον αποτελεσματική
αεροδυναμική.

Η Ηλεκτρονική Αγωνιστική Ανάρτηση (ERS)
της Öhlins είναι το πιο εξελιγμένο σύστημα
ανάρτησης που έχει τοποθετηθεί σε μοτοσυκλέτα
παραγωγής από τη Yamaha. Το προηγμένο
λογισμικό της προσφέρει τη δυνατότητα να
στρίβετε, να φρενάρετε και να επιταχύνετε πιο
αποτελεσματικά, ενώ η φιλική προς τον χρήστη
διεπαφή επιτρέπει γρήγορες αλλαγές στις
ρυθμίσεις της ανάρτησης, ανάλογα με την κάθε
πίστα και τις συνθήκες οδήγησης.

Για βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με την
επιφάνεια του οδοστρώματος και πιο σταθερή
απόσβεση, η R1M διαθέτει πιρούνι Öhlins NPX.
Ένας μικρός θάλαμος αερίου στις βάσεις του
άξονα του πιρουνιού ασκεί 0,6 Mpa εσωτερικής
πίεσης για μείωση της σπηλαίωσης κατά
την επαναφορά. Η ενέργεια αυτή επιτρέπει
στο σύστημα απόσβεσης να λειτουργεί πιο
αποτελεσματικά προσφέροντας αυξημένο έλεγχο.

Για καλύτερη συγκέντρωση των μαζών σε
συνδυασμό με το χαμηλό βάρος που την κάνει
ιδανική για αγώνες, η R1M διαθέτει φέρινγκ και
μπροστινό φτερό από ανθρακονήματα, τροχούς
και υποπλαίσιο μαγνησίου και χαμηλό τμήμα του
φέρινγκ από τιτάνιο. Η ουρά από ανθρακονήματα
τονίζει τις εξαιρετικά υψηλές προδιαγραφές της
μοτοσυκλέτας.

R1M

Αλλά το στοιχείο που χαρακτηρίζει την R1M ως ένα πραγματικά επαναστατικό μοντέλο, είναι
τα τεχνολογικά βοηθήματα για τον αναβάτη που περιλαμβάνουν Σύστημα Ελέγχου Πέδησης,
Έλεγχο Πέδησης Κινητήρα, Έλεγχο Εκκίνησης και Μονάδα Ελέγχου Επικοινωνίας για την καταγραφή
δεδομένων και την ασύρματη ρύθμιση του κινητήρα. Διαθέσιμη στο νέο χρωματικό συνδυασμό
Icon Performance που συνδυάζει μαύρο χρώμα με ανθρακονήματα, μπλε λεπτομέρειες και μπλε
τροχούς, η R1M είναι η απόλυτη μοτοσυκλέτα της σειράς R και παρέχει το πιο ολοκληρωμένο
πακέτο για την πίστα.

R1
Από την πρώτη στιγμή, η R1 αναπτύχθηκε χωρίς συμβιβασμούς και αυτή
η αυθεντική και εστιασμένη σχεδιαστική φιλοσοφία καθιστά αυτή την υψηλής
τεχνολογίας και αγωνιστικών προδιαγραφών Yamaha, την πλέον συναρπαστική
supersport της εποχής μας.

Yamaha Black

Κάθε στοιχείο της προηγμένης τεχνολογίας που έχει χρησιμοποιηθεί στην R1,
έχει αναπτυχθεί με την αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από
την εμπλοκή της Yamaha στους αγώνες κορυφαίου επιπέδου. Ο εντυπωσιακός
4-κύλινδρος κινητήρας crossplane EU5 998 κ.εκ. είναι απόγονος της M1, ενώ η
αεροδυναμική εξωτερική εμφάνιση προέρχεται απευθείας από την αγωνιστική
εξέλιξη της μοτοσυκλέτας.
Πάνω από όλα, όμως, είναι η απίστευτη σειρά ευφυών ηλεκτρονικών που
κάνουν την R1 τόσο ξεχωριστή. Εξοπλισμένη με τα πάντα, από το γκάζι «ride-bywire» έως το Σύστημα Ελέγχου Εκκίνησης (LCS), τον Έλεγχο Πέδησης του Κινητήρα
(EBM) και το Σύστημα Ελέγχου Πέδησης (BC) και πολλά άλλα, είναι η απόλυτη
supersport της Yamaha και έχει κατασκευαστεί για απόλυτη κυριαρχία στο δρόμο
και την πίστα. Διατίθεται στη νέα, sport διχρωμία Icon Blue με μπλε ματ χρώμα,
καθώς και στο δυναμικό χρώμα Yamaha Black.
Icon Blue

Αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση
σε στυλ M1
Η R1 είναι εξαιρετικά δυναμική χάρη στην
εξωτερική της σχεδίαση και το πλήρως
ενσωματωμένο φέρινγκ τύπου M1 που
προσδίδουν στη μοτοσυκλέτα ένα ακόμα πιο
επιθετικό αγωνιστικό προφίλ. Παρέχοντας τη
δυνατότητα να πλησιάσεις ακόμα πιο κοντά
στα χειριστήρια, τα ελαφριά εξωτερικά μέρη
αυξάνουν την αεροδυναμική και προσφέρουν
καλύτερη απόδοση στις υψηλές ταχύτητες.

Υψηλής απόδοσης κινητήρας crossplane
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του κινητήρα
998 κ.εκ. προδιαγραφών EU5 της R1 είναι ο
στρόφαλος crossplane με την ανομοιόμορφη
ακολουθία ανάφλεξης 270° - 180° - 90° - 180°,
ο οποίος παρέχει ισχυρή, γραμμική ροπή. Με
υψηλής απόδοσης σύστημα εισαγωγής σε
συνδυασμό με νέας σχεδίασης κοκοράκια,
ο αγωνιστικών προδιαγραφών κινητήρας
προσφέρει βελτιστοποιημένη απόδοση στις
υψηλές στροφές.

Υψηλής ποιότητας φινίρισμα
και διχρωμία
Η R1 είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με
τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, με ελαφριά
υλικά όπως είναι το τιτάνιο και το μαγνήσιο,
τα οποία την καθιστούν μια κορυφαία supersport
που απαιτεί τον σεβασμό και κάνει υπερήφανο
τον ιδιοκτήτη της. Η νέα διχρωμία Icon Blue
με λεπτομέρειες σε ματ μπλε χρώμα, ενισχύει
την συναρπαστική sport εμφάνιση. Η R1 αποτελεί
την πεμπτουσία του Κόσμου των R.

Πιρούνι KYB 43 χιλ.
Η R1 είναι εξοπλισμένη με πιρούνι KYB 43 χιλ.
υψηλών προδιαγραφών με λαμιναρισμένες βαλβίδες
απόσβεσης. Αυτό το πιρούνι σε συνδυασμό με το
προηγμένο πίσω αμορτισέρ, προσφέρει πιο έντονη
αίσθηση άμεσης σύνδεσης με την επιφάνεια του
δρόμου, δίνοντας την αίσθηση ότι η R1 αποτελεί
προέκταση του σώματος του αναβάτη.

R1

Ιστορία R.
Το μέλλον σας.

Νικηφόρα χρώματα,
αγωνιστική παράδοση.

R1 World GP 60th Anniversary
Διαθέτοντας τεχνολογία αιχμής από την Yamaha M1 που πρωταγωνιστεί στο MotoGP, η R1
είναι η απόλυτη αγωνιστικών προδιαγραφών Supersport μοτοσυκλέτα. Και για να γιορτάσουμε
τα 60 χρόνια των αγώνων Grand Prix, δημιουργήσαμε την εξαιρετική R1 World GP 60th Anniversary.
Με κλασικά αγωνιστικά χρώματα, αποδίδει φόρο τιμής σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές
αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Yamaha, ενώ είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει μια συλλεκτική μοτοσυκλέτα
για αναβάτες που εκτιμούν αυτήν την ξεχωριστή ιστορική κληρονομιά.

Η R1 World GP 60th Anniversary διαθέτει εμβληματικά κόκκινα γραφικά speed block και λευκό φέρινγκ,
σε συνδυασμό με έμβλημα 60th Anniversary, κίτρινη πινακίδα αγωνιστικού αριθμού στο εμπρός μέρος
του φέρινγκ και χρυσαφί τροχούς, οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από τις πρώτες εργοστασιακές,
αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Yamaha που πέτυχαν νίκες με θρυλικούς αναβάτες, όπως οι Read, Saarinen,
Agostini και Roberts. Αυτές οι μοτοσυκλέτες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της Yamaha.
Οδηγώντας την R1 World GP 60th Anniversary, μπορείτε να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής.

Τα χρώματα της World GP
60th Anniversary

Αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση
σε στυλ M1

Η εμβληματική σχεδίαση speed block της R1
World GP 60th Anniversary πάνω σε λευκό
πλαίσιο, είναι κάτι που είδαμε για πρώτη φορά
στις πρώτες μοτοσυκλέτες GP της Yamaha
και περιλαμβάνεται στα πιο διάσημα και
αγαπημένα γραφικά όλων των εποχών. Η φαρδιά
κόκκινη ρίγα που διατρέχει το πάνω μέρος
του ρεζερβουάρ και την ουρά, αιχμαλωτίζει
το πνεύμα των πρωτοπόρων εργοστασιακών
αγωνιζόμενων, ενώ οι χρυσαφί τροχοί και η
κίτρινη μπροστινή πινακίδα αγωνιστικού αριθμού
προέρχονται απευθείας από την πίστα.

Η επετειακή εμφάνιση της R1 World GP 60th
Anniversary είναι εξαιρετικά δυναμική με
σχεδίαση που αντλεί έμπνευση από την M1
και πλήρως ενσωματωμένο φέρινγκ, το οποίο
έχει σχεδιαστεί με βάση την εμπειρία που
έχει αποκτηθεί στους αγώνες και προσφέρει
μοναδικό προφίλ στη μοτοσυκλέτα. Παρέχοντας
τη δυνατότητα να πλησιάσεις ακόμα πιο κοντά
στα χειριστήρια, τα ελαφριά εξωτερικά μέρη
αυξάνουν την αεροδυναμική και προσφέρουν
καλύτερη απόδοση στις υψηλές ταχύτητες.

Anniversary White

Υψηλής απόδοσης κινητήρας crossplane

Ανεστραμμένο πιρούνι KYB 43 χιλ.

Ο κινητήρας 998 κ.εκ. προδιαγραφών EU5 της R1
διαθέτει στρόφαλο crossplane με ανομοιόμορφη
ακολουθία ανάφλεξης 270° - 180° - 90° - 180°,
ο οποίος παρέχει ισχυρή, γραμμική ροπή.
Με υψηλής απόδοσης σύστημα εισαγωγής
σε συνδυασμό με νέας σχεδίασης κοκοράκια,
ο αγωνιστικών προδιαγραφών κινητήρας
προσφέρει βελτιστοποιημένη απόδοση στις
υψηλές στροφές.

Η R1 World GP 60th Anniversary είναι
εξοπλισμένη με πιρούνι KYB 43 χιλ. υψηλών
προδιαγραφών με λαμιναρισμένες βαλβίδες
απόσβεσης. Αυτό το πιρούνι σε συνδυασμό
με το προηγμένο πίσω αμορτισέρ, προσφέρει
πιο έντονη αίσθηση άμεσης σύνδεσης με την
επιφάνεια του δρόμου, δίνοντας την αίσθηση
ότι η R1 WGP αποτελεί προέκταση του
σώματος του αναβάτη.

R1 World GP 60th Anniversary

Ο πρώτος διεθνής αγώνας ταχύτητας για τη Yamaha ήταν το γαλλικό GP που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο
του 1961. Η πρώτη νίκη σε αγώνες ήρθε το 1963 και μέχρι το 1964 η Yamaha είχε κατακτήσει το πρώτο
της Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έκτοτε, οι εργοστασιακές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες μας, έχουν κερδίσει
περισσότερες από 500 νίκες σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Grand Prix. Τα ειδικά επετειακά χρώματα
World GP 60th Anniversary σηματοδοτούν 60 χρόνια αγώνων για την Yamaha, στο υψηλότερο επίπεδο
των αγώνων μοτοσυκλέτας.

R1 Αξεσουάρ

Slip-on σιγαστήρας από τιτάνιο

Πίσω αμορτισέρ TTX GP Öhlins για
τις YZF-R1 και MT10

Σταμπιλιζατέρ τιμονιού
για R1 & MT10

YA4-68000-00-00

SD0-47000-00-00

Προστατευτικό μανέτας
συμπλέκτη billet

Προστατευτικό μανέτας
φρένου billet

Κιτ αγωνιστικών καλυμμάτων
R1 billet

BN6-FCLVP-00-00

BN6-FFBRP-00-00

2CR-FRCVK-10-00

Πλήρες κάλυμμα ψυγείου

Τσάντα ρεζερβουάρ Sport

B67-FRADC-10-00

YME-FTBAG-SP-00

Βάση πινακίδας αριθμού
κυκλοφορίας

90798-30120-00

Μπροστινό πιρούνι FGRT 200

Μανέτα συμπλέκτη Billet

Μανέτα φρένου

FGR-T2100-00-00

BN6-FCLLV-00-01

2CR-FFBRL-20-01

Κιτ αγωνιστικών καλυμμάτων

Προστατευτικό
στροφαλοθαλάμου L/H billet

Προστατευτικό
στροφαλοθαλάμου R/H billet

2CR-FCRCP-00-00

2CR-FRCCP-10-00

Κιτ επενδύσεων ρεζερβουάρ για
σταθερότητα

Προστατευτικό ρεζερβουάρ από
ανθρακονήματα

Βάση smartphone
για τη βάση του τιμονιού

2CR-FLPH0-10-00

2CR-FGRIP-00-00

2CR-FTPAD-10-00

YME-FSTMM-00-00

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας με
ελικοειδές φινίρισμα

Δακτύλιος στερέωσης
τσάντας ρεζερβουάρ

90338-W1018-BU

2CR-FTBRG-00-00

2CR-FRCVK-20-00

Κιτ ρύθμισης πεντάλ billet

Κάλυμμα πίσω σέλας

Ρυθμιστής αλυσίδας billet

Τσάντα πίσω θέσης

2CR-FRSET-20-00

2CR-247F0-60-00

2CR-FCHAD-J0-00

YME-REARB-AG-01

Παραπάνω είναι μια συλλογή βιδωτών εξαρτημάτων που διατίθενται. Επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές
σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ, με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται και στον ιστότοπό μας.

Ο Κόσμος των R
συναντά τον δικό σας.

R7

Ο ζωηρός κινητήρας CP2 689 κ.εκ διαθέτει συμπλέκτη
A&S και προσφέρει υψηλή ροπή κατά την επιτάχυνση,
για μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία οδήγησης,
στην πίστα και στο δρόμο. Με εξαιρετικά στενό προφίλ
και αεροδυναμική σχεδίαση, η μοτοσυκλέτα ξεχωρίζει
από την επιθετική όψη, τα διπλά φώτα θέσης και τον
ισχυρό προβολέα LED, ενώ το κομψό πίσω μέρος και
το ρεζερβουάρ έχουν διαμορφωθεί με γνήσιο DNA
της σειράς R. Τα φρένα και το υψηλών προδιαγραφών
σύστημα ανάρτησης της R7 είναι ιδανικά σχεδιασμένα
για βέλτιστο έλεγχο στις στροφές και κατά το
φρενάρισμα.
Το μπροστινό σύστημα της R7 είναι το μικρότερο
σε διαστάσεις από τα μοντέλα της σειράς R και
εξασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα αεροδυναμικής
απόδοσης, ενώ το clip-on τιμόνι, τα μαρσπιέ και η
εξαιρετική σέλα εξασφαλίζουν μια προσαρμόσιμη,
σπορ θέση οδήγησης. Αυτή η εξαιρετική Supersport
νέας γενιάς κάνει τον Κόσμο R, μια πραγματικότητα
για αναβάτες όπως εσείς, που αναζητούν μοναδικές
συγκινήσεις, στην πίστα και τον δρόμο.

R7

Τα μοντέλα της σειράς Yamaha R συναρπάζουν
χιλιάδες αναβάτες για περισσότερα από 20 χρόνια.
Τώρα προστίθεται στη σειρά ένα νέο μοντέλο που
είναι έτοιμο να καλωσορίσει μια νέα γενιά αναβατών
στον Κόσμο R. Γρήγορη, ευέλικτη και όμορφη, η
R7 προσφέρει sport επιδόσεις σε συνδυασμό με
καθημερινή απολαυστική οδήγηση.

Κινητήρας CP2 689 κ.εκ. υψηλής ροπής

Sport σχεδίαση με DNA της σειράς R

Αποδίδοντας 73,4 PS στις 8.750 σ.α.λ., ο κινητήρας
CP2 689 κ.εκ. της R7 προσφέρει συναρπαστική
επιτάχυνση και άμεση απόκριση στο γκάζι.
Ο στρόφαλος 270 μοιρών παρέχει ακανόνιστο
διάστημα ανάφλεξης που εξασφαλίζει έντονη,
συναρπαστική αίσθηση καθώς αυξάνονται οι
στροφές, ενώ η γραμμική απόδοση της ροπής
επιτρέπει αποτελεσματική απόδοση της ισχύος,
για πιο γρήγορες εξόδους από τις στροφές.

Βασικός παράγοντας για την επίτευξη της
βέλτιστης απόδοσης είναι η μικρότερη δυνατή
επιφάνεια του μπροστινού μέρους, ενώ χάρη
στις μικρές διαστάσεις του κινητήρα CP2,
οι σχεδιαστές της Yamaha έχουν καταφέρει
να αναπτύξουν ένα sport πλαίσιο που είναι
λεπτότερο σε σύγκριση με κάθε άλλο μοντέλο
της σειράς R. Σε συνδυασμό με τη sport θέση
οδήγησης, η R7 εκτρέπει τον αέρα, ομαλά και
αποτελεσματικά.

Ελαφρύ πλαίσιο
διαμορφωμένο για ακαμψία

Πλήρως ρυθμιζόμενο
ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ.

Με βάρος μόλις 188 κιλών (με τα υγρά),
η R7 διαθέτει μικρό πλαίσιο που την καθιστά
τη λεπτότερη μοτοσυκλέτα της σειράς R.
Η ισορροπία της ακαμψίας έχει αναθεωρηθεί
με κεντρική βάση αλουμινίου και με τη χρήση
σωλήνων διαφορετικής ακαμψίας. Αυτά
τα χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην εξαιρετική
ευελιξία και το κράτημα της μοτοσυκλέτας.

Το ανεστραμμένο πιρούνι KYB των 41 χιλ.
παρέχει απόλυτη σταθερότητα και σιγουριά
στην πίστα, αλλά και στους γεμάτους στροφές
δρόμους. Πλήρως ρυθμιζόμενο ως προς την
προφόρτιση ελατηρίου και την απόσβεση
επαναφοράς και συμπίεσης, είναι εξοπλισμένο
με τριπλή πάνω βάση τιμονιού από χυτό
αλουμίνιο και τριπλή κάτω βάση από σφυρήλατο
αλουμίνιο, αυτό το υψηλών προδιαγραφών
μπροστινό σύστημα προσφέρει εξαιρετικό
έλεγχο και ακρίβεια στον χειρισμό.

Αεροδυναμικό φέρινγκ
με διπλά φώτα θέσης

Συμπλέκτης A&S για καλύτερο έλεγχο

Δεν χρειάζεται να δείτε το λογότυπο της Yamaha
για να καταλάβετε ότι αυτή η νέα εντυπωσιακή
Supersport αποτελεί μέρος της θρυλικής σειράς
R. Το ελαφρύ ολόσωμο φέρινγκ διαθέτει πάνελ
αλουμινίου στο κάτω μέρος και έχει σχεδιαστεί
με το γνήσιο DNA της σειράς R. Διαθέτει επιθετική
όψη με δύο φώτα θέσης, αεραγωγό σχήματος Μ
και δυναμικό κεντρικό προβολέα LED.

Η R7 είναι η πρώτη Yamaha με κινητήρα CP2
που έχει εξοπλιστεί με συμπλέκτη Assist & Slipper
(A&S), ο οποίος προσφέρει ομαλότερες αλλαγές
ταχυτήτων και αποτρέπει την υπερβολική αύξηση
των στροφών του κινητήρα και τις αναπηδήσεις
του πίσω τροχού κατά το απότομο φρενάρισμα,
παρέχοντας πιο προβλέψιμη και ελεγχόμενη
συμπεριφορά κατά την είσοδο στις στροφές.
Επίσης, ο συμπλέκτης A&S προσφέρει πολύ
πιο ελαφριά αίσθηση στην μανέτα.

Ρυθμιζόμενο πίσω αμορτισέρ με μοχλικό

Ακτινικές δαγκάνες μπροστινού φρένου

Η πίσω ανάρτηση με μοχλικό είναι νέας
σχεδίασης και περιλαμβάνει μονό αμορτισέρ
με ρύθμιση απόσβεσης και εύρος ελατηρίου
που έχει σχεδιαστεί για να ταιριάξει απόλυτα
με τον sport χαρακτήρα της R7. Η οριζόντια
διάταξη του αμορτισέρ συμβάλλει στη
συγκέντρωση της μάζας στο κέντρο και την
επίτευξη υψηλού επιπέδου ευελιξίας, ενώ η
σχεδίασή του συμβάλει στη διατήρηση των
μικρότερων δυνατών διαστάσεων του πλαισίου.

Προκειμένου να τονιστεί το γνήσιο DNA της
σειράς R που διαθέτει η R7, αυτή η προσιτή
Supersport είναι εξοπλισμένη με υψηλών
προδιαγραφών ακτινικές δαγκάνες 4 αντικριστών
εμβόλων. Η αγωνιστική σχεδίαση αναπτύσσει
γραμμική πίεση στα δύο δισκόφρενα 298 χιλ.,
ενώ σε συνδυασμό με την ακτινική αντλία
Brembo, αυτή η κορυφαία διάταξη παρέχει
μεγάλη ισχύ πέδησης και υψηλό βαθμό ελέγχου.

R7

R7

Yamaha Black

Icon Blue

Τα θρυλικά
χρώματα της νίκης.

R7 World GP 60th Anniversary
Οι μικρές διαστάσεις και ο κινητήρας υψηλής ροπής της R7 είναι σίγουρο ότι θα σας κάνουν
να χαμογελάτε σε κάθε διαδρομή, καθώς δημιουργήθηκαν με το ίδιο καθαρόαιμο αγωνιστικό DNA
που χαρακτηρίζει κάθε Supersport μοτοσυκλέτα της Yamaha. Και για να γιορτάσει τα 60 χρόνια
συμμετοχής στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Grand Prix, η Yamaha δημιούργησε την αποκλειστική
R7 World GP 60th Anniversary με την εμβληματική διχρωμία λευκού και κόκκινου χρώματος
με γραφικά speed block.

Κάθε supersport μοτοσυκλέτα της σειράς R οφείλει την ύπαρξή της στις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες
της Yamaha. Το εμβληματικό λευκό χρώμα της R7 World GP 60th Anniversary με τα κόκκινα
γραφικά speed block και το σπέσιαλ έμβλημα της 60ης επετείου, σε συνδυασμό με το κόκκινο
μπροστινό φτερό, την κίτρινη πινακίδα αγωνιστικού αριθμού συμμετοχής και τους χρυσαφί τροχούς,
ενσαρκώνει τα 60 χρόνια αγώνων GP και τιμά τις διάσημες αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, αλλά και
τους αναβάτες που έχουν βοηθήσει τη Yamaha, να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.
Anniversary White

Τα χρώματα της World GP
60th Anniversary

Κινητήρας CP2 689 κ.εκ.
υψηλής ροπής

Τα εμβληματικά κόκκινα γραφικά speed block
που χρησιμοποιήθηκαν στις πρώτες μοτοσυκλέτες
GP της Yamaha είναι από τα πλέον διάσημα και
αγαπητά σχέδια όλων των εποχών. Το ολόλευκο
πλαίσιο με τη φαρδιά κόκκινη ρίγα που διατρέχει
το πάνω μέρος του ρεζερβουάρ και την ουρά,
αιχμαλωτίζει το πνεύμα των πρωτοπόρων
εργοστασιακών αγωνιζόμενων, ενώ οι χρυσαφί
τροχοί και η κίτρινη πινακίδα αγωνιστικού
αριθμού παραπέμπουν στους αγώνες ταχύτητας.

Με απόδοση 73,4 ίππων στις 8.750 σ.α.λ.,
ο κινητήρας CP2 689 κ.εκ. της R7 World GP
60th Anniversary προσφέρει συναρπαστική
επιτάχυνση και άμεση απόκριση στο γκάζι.
Ο στρόφαλος 270 μοιρών παρέχει ακανόνιστο
διάστημα ανάφλεξης που εξασφαλίζει έντονη
και συναρπαστική αίσθηση καθώς αυξάνονται
οι στροφές, ενώ η γραμμική απόδοση της ροπής,
επιτρέπει αποτελεσματική αύξηση της ισχύος,
για πιο γρήγορες εξόδους από τις στροφές.

Sport σχεδίαση με DNA της σειράς R
Βασικός παράγοντας για την επίτευξη της
βέλτιστης απόδοσης είναι η μικρότερη δυνατή
επιφάνεια του μπροστινού μέρους, ενώ χάρη
στις μικρές διαστάσεις του κινητήρα CP2,
οι σχεδιαστές της Yamaha έχουν καταφέρει
να αναπτύξουν ένα sport πλαίσιο που είναι
λεπτότερο σε σύγκριση με κάθε άλλο μοντέλο
της σειράς R. Σε συνδυασμό με τη sport θέση
οδήγησης, η R7 World GP 60th Anniversary
εκτρέπει τον αέρα, ομαλά και αποτελεσματικά.

Αεροδυναμικό φέρινγκ
με διπλά φώτα θέσης
Δεν χρειάζεται να δείτε το λογότυπο της Yamaha
για να καταλάβετε ότι αυτή η νέα εντυπωσιακή
Supersport αποτελεί μέρος της θρυλικής σειράς
R. Το ελαφρύ ολόσωμο φέρινγκ διαθέτει πάνελ
αλουμινίου στο κάτω μέρος και έχει σχεδιαστεί
με το γνήσιο DNA της σειράς R. Διαθέτει επιθετική
όψη με δύο φώτα θέσης, αεραγωγό σχήματος Μ
και δυναμικό κεντρικό προβολέα LED.

R7 World GP 60th Anniversary

Η εμπλοκή της Yamaha στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Grand Prix ξεκίνησε το 1961, όταν
το εργοστάσιο συμμετείχε στο GP της Γαλλίας, προκειμένου να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.
Η πρώτη νίκη της ομάδας ήρθε αμέσως μετά και η Yamaha κατέκτησε το πρώτο από τα πολλά
Παγκόσμια Πρωταθλήματα της, το 1964. Οι νικηφόρα πορεία συνεχίστηκε, με περισσότερες
από 500 νίκες μέχρι σήμερα - και ακόμα περισσότερες που θα ακολουθήσουν.

Αξεσουάρ

R7 Adrenaline Pack (BEB-FADRE-00-00)
Σχεδιασμένο μόνο για αγωνιστική χρήση, το Adrenaline Pack είναι ο πιο γρήγορος τρόπος
να αυξήσετε τις επιδόσεις της R7. Το πλήρες σύστημα εξάτμισης τιτανίου της Akrapovič
αυξάνει την ισχύ και εξοικονομεί βάρος, ενώ το σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων
επιτρέπει την αγωνιστική αλλαγή σχέσεων χωρίς τη χρήση συμπλέκτη και με ανοικτό
το γκάζι. Το πακέτο εξοπλισμού R7 Adrenaline Pack συνοδεύεται από ειδικά αγωνιστικά
καλύμματα και αγωνιστικό προστατευτικό στροφαλοθαλάμου GB, και περιλαμβάνει
προστατευτικό μανέτας φρένου, προστατευτικά για τις πλευρές του ρεζερβουάρ καυσίμου
και σπορ φιμέ ανεμοθώρακα. Το κάλυμμα της σέλας του συνεπιβάτη και το κιτ ρύθμισης
των πεντάλ, ενισχύουν τις αγωνιστικές δυνατότητες της μοτοσυκλέτας.

R7 Style Pack (BEB-FSTYP-00-00)
Το Style Pack προσφέρει στην R7, έναν ακόμη πιο δυναμικό χαρακτήρα στο δρόμο και
πολλαπλασιάζει την συναρπαστική αίσθηση που προσφέρει αυτή η μικρών διαστάσεων, εκπληκτική
Supersport! Το πακέτο Γνήσιων Ανταλλακτικών περιλαμβάνει ένα σύστημα γρήγορης αλλαγής
ταχυτήτων, που επιτρέπει την αλλαγή ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη, για ακόμα πιο γρήγορη και
γραμμική επιτάχυνση. Ο σκούρος φιμέ σπορ ανεμοθώρακας και η ελαφριά βάση της πινακίδας,
προσδίδουν μία πιο δυναμική εμφάνιση στην R7, ενώ τα πλευρικά προστατευτικά του ρεζερβουάρ
παρέχουν επιπλέον έλεγχο. Το προστατευτικό της μανέτας φρένου είναι αγωνιστικού στυλ και
τονίζει το αυθεντικό, αγωνιστικό DNA της μοτοσυκλέτας.

R7

Πλήρες σύστημα
εξάτμισης R7

Σύστημα γρήγορης
αλλαγής ταχυτήτων

Μανέτα μπροστινού
φρένου billet

90798-34100-00

BEB-181A0-00-00

BEB-RFFBL-00-00

Μαρσπιέ οδηγού billet

Μαρσπιέ συνεπιβάτη billet

B7N-FRPEG-00-00

BEB-FPPEG-00-00

Κιτ ρύθμισης πεντάλ
από αλουμίνιο billet

Μαύρη μανέτα συμπλέκτη

Προστατευτικό μπροστινού άξονα

B7N-RFFCL-00-00

BEB-FFRAX-00-00

BAT-FRAXP-00-00

Αγωνιστικά καλύμματα

Σπορ ανεμοθώρακας

BEB-FRCVK-00-00

BEB-261C0-00-00

BEB-FRSET-00-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
από ανθρακονήματα

Πλευρικά προστατευτικά
ρεζερβουάρ

BEB-FTPAD-00-00

BEB-FSTPD-00-00

Πλαϊνά προστατευτικά

Κάλυμμα ψυγείου

BEB-F11D0-V0-00

BEB-FRADC-00-00

Μαλακές πλαϊνές τσάντες
YME-SSBAG-00-10

Προστατευτικό
πίσω γραναζιού
BEB-FSFIN-00-00

Προστατευτικό πίσω άξονα /
Μπομπίνες σταντ

Βάση πινακίδας
αριθμού κυκλοφορίας
BEB-FLPH0-00-00

Βάσεις για μαλακές πλαϊνές
τσάντες

Σετ προστατευτικών του
στροφαλοθαλάμου

Κάλυμμα εξάτμισης
τύπου Moto-GP

BEB-FSSBS-00-00

BEB-FGBEP-00-00

B4C-FMGPE-XC-VR

Κάλυμμα πίσω σέλας

Άγκιστρα σταντ
πίσω τροχού billet

Πίσω αγωνιστικό σταντ

2CR-247F0-01-00

2CR-FRRST-10-00

2CR-F71A0-00-00

Παραπάνω είναι μια συλλογή βιδωτών εξαρτημάτων που διατίθενται. Επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές
σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ, με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται και στον ιστότοπό μας.

R6 RACE
Αυτή είναι η απόλυτη Supersport 600 κ. εκ. που κυριαρχεί εδώ και χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
WorldSSP. Όπως κάθε άλλη μοτοσυκλέτα της σειράς R, έχει αναπτυχθεί χωρίς συμβιβασμούς, με στόχο τα
υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων. Για να γίνει ακόμη πιο εύκολη για εσάς και την ομάδα σας, η προετοιμασία
της επόμενης αγωνιστικής σεζόν, η R6 RACE που προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, παρέχεται
πλέον με έτοιμη για αγώνες διαμόρφωση.
Η R6 RACE διαθέτει επιθετικό στυλ, το οποίο περιλαμβάνει την εμβληματική μπροστινή εισαγωγή αέρα
σε σχήμα M. Εμπνευσμένη από την εργοστασιακή M1 που αγωνίζεται στο MotoGP®, η αεροδυναμική
εξωτερική σχεδίαση προσφέρει μέγιστη αποδοτικότητα για καλύτερους χρόνους ολοκλήρωσης του κάθε
γύρου, ενώ το μικρών διαστάσεων πλαίσιο Deltabox, το σμιλευμένο ρεζερβουάρ καυσίμου από αλουμίνιο
και το λεπτό υποπλαίσιο μαγνησίου, σας επιτρέπουν να γίνεστε ένα με τη μοτοσυκλέτα στην ευθεία.
Διαθέσιμη σε χρώμα Tech Black , η δυναμική R6 RACE είναι ιδανική για όλους, από τους συμμετέχοντες σε
track day μέχρι και τους φιλόδοξους αγωνιζόμενους, που θέλουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους,
με την πρώτη τους μεγάλη νίκη. Με πολυάριθμους τίτλους στο WorldSSP, ο ελαφρύς 4-κύλινδρος εν σειρά
κινητήρας 599 κ. εκ. έχει αποδείξει ότι είναι ο κορυφαίος της κατηγορίας. Με Ηλεκτρονική Εισαγωγή YCC-I
(Yamaha Chip Controlled Intake), Ηλεκτρονικό Γκάζι YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), αλλά και με
μονόδρομο συμπλέκτη, κιβώτιο 6 σχέσεων και Σύστημα Γρήγορης Αλλαγής Ταχυτήτων QSS (Quick Shift
System), η αγωνιστική R6 RACE προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο ελέγχου σε κάθε πίστα.
Tech Black

Αγωνιστικές προδιαγραφές
Η R6 RACE παρέχεται πλέον με αγωνιστικές
προδιαγραφές από το εργοστάσιο, με τα μη
απαραίτητα εξαρτήματα για οδήγηση στον
δρόμο να έχουν αφαιρεθεί. Έτσι, η προετοιμασία
για την πίστα γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη,
επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά, ότι η R6
RACE είναι η απόλυτη αγωνιστική μοτοσυκλέτα,
έχοντας ένα εκπληκτικό ρεκόρ που δεν
συγκρίνεται με καμίας άλλης μοτοσυκλέτας.

Ελαφρύς κινητήρας 599 κ. εκ.
υψηλών επιδόσεων

Αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση,
ειδικά για αγώνες

Ο κινητήρας της R6 είναι υψηλής απόδοσης και έχει
αναδειχθεί σε θρύλο, έχοντας κερδίσει 5 διαδοχικά
Παγκόσμια Πρωταθλήματα WorldSSP. Όπως όλη η
σειρά R, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία η οποία έχει
αναπτυχθεί ειδικά για αγώνες από τους μηχανικούς
των εργοστασιακών ομάδων της Yamaha.
Ο συνδυασμός των ελαφριών σφυρήλατων εμβόλων
με τη σχέση συμπίεσης 13,1:1 και τις βαλβίδες
τιτανίου, προσφέρει συναρπαστικές επιδόσεις που
φέρνουν την πρώτη θέση πιο κοντά.

Κάθε μοντέλο της σειράς R έχει σχεδιαστεί για
να προσφέρει τις απόλυτες επιδόσεις, ενώ το
αεροδυναμικό φέρινγκ της R6 RACE μειώνει τον
συντελεστή οπισθέλκουσας και παρέχει πραγματικό
πλεονέκτημα στις υψηλές ταχύτητες. Και για να
υπενθυμίζει στους αντιπάλους της, την αμιγώς
αγωνιστική κληρονομιά της μοτοσυκλέτας, η
ελαφριά και λεπτή εξωτερική σχεδίαση περιλαμβάνει
μια επιθετική εισαγωγή αέρα σε στυλ M1 MotoGP®,
καθώς και αγωνιστικό ανεμοθώρακα.

Εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου
Η R6 RACE είναι εξοπλισμένη με διάφορα ηλεκτρονικά
συστήματα υψηλής τεχνολογίας, που σας βοηθούν
να πετυχαίνετε τις καλύτερες επιδόσεις. Το Σύστημα
Γρήγορης Αλλαγής ταχυτήτων QSS (Quick Shift
System) επιτρέπει ανεβάσματα χωρίς συμπλέκτη,
ακόμα και με το γκάζι στο τέρμα, ενώ η Ηλεκτρονική
Εισαγωγή YCC-I (Yamaha Chip Controlled Intake), το
Ηλεκτρονικό Γκάζι YCC-T (Yamaha Chip Controlled
Throttle), ο μονόδρομος συμπλέκτης και το κιβώτιο 6
κοντών σχέσεων, προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο
ελέγχου σε κάθε πίστα.

Η R6 RACE θα είναι διαθέσιμη μόνο με αγωνιστικές προδιαγραφές, για χρήση σε κλειστές πίστες, ιδιωτικές περιοχές και ειδικές διοργανώσεις, όπου επιτρέπεται η συμμετοχή σε οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας. Να φοράτε πάντα κράνος, προστατευτικά
για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά να οδηγείτε προσεκτικά, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς, την τοπική νομοθεσία και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες ενδέχεται να εμφανίζεται επαγγελματίας αναβάτης σε ελεγχόμενες
συνθήκες οδήγησης ή σε κλειστή πίστα. Το μοντέλο που εμφανίζεται ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha ή/και αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών, τα οποία μπορεί να είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για χρήση σε κλειστές πίστες
αγώνων. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται ως γενικές οδηγίες και δεν είναι δεσμευτικές για τη Yamaha. 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 Γνήσιων Αξεσουάρ στις τοπικές αγορές.
Η σειρά προϊόντων και Γνήσιων Αξεσουάρ μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες χώρες. Η Yamaha έχει το δικαίωμα να διακόψει την κυκλοφορία προϊόντων και Γνήσιων Αξεσουάρ χωρίς προειδοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαθεσιμότητα, οι
προδιαγραφές και οι τιμές των προϊόντων και Γνήσιων Αξεσουάρ της Yamaha μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη νομοθεσία, τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε αγοράς. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν εγείρουν καμία απαίτηση. Όλα τα
προϊόντα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται «ως έχουν», χωρίς ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha.

R6 RACE

Μόνο ο Κόσμος των R.

Η απόλυτη αγωνιστική
Supersport
μοτοσυκλέτα.

R6 GYTR
Η Yamaha R6 κυριαρχεί εδώ και χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSSP. Η νέα R6 GYTR
πρόκειται να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τους αντιπάλους της. Εξοπλισμένη με ειδικά
αγωνιστικά Γνήσια Αξεσουάρ Απόδοσης GYTR® - το εσωτερικό εξειδικευμένο τμήμα βελτίωσης
επιδόσεων της Yamaha - η R6 GYTR έχει δημιουργηθεί για αγωνιστική χρήση σε πίστα.
Με μια μεγάλη σειρά αγωνιστικών Γνήσιων Αξεσουάρ Απόδοσης GYTR, η R6 GYTR έχει
σχεδιαστεί για να ανεβάσει τις επιδόσεις σας στους αγώνες Supersport, στο επόμενο επίπεδο.
Αυτά τα ειδικά αγωνιστικά Γνήσια Αξεσουάρ Απόδοσης GYTR περιλαμβάνουν ECU αγωνιστικών
προδιαγραφών, καλωδίωση και βύσμα AIS που βελτιστοποιούν την απόδοση του κινητήρα,
αλλά και εξάτμιση Akrapovič από τιτάνιο, που συμβάλλει στη μείωση βάρους και αναβαθμίζει
τις επιδόσεις του κινητήρα 599 κ. εκ. στις υψηλές στροφές.

R6 GYTR

Ο αγωνιστικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης, αγωνιστικά γρανάζια, ρυθμιζόμενα
αγωνιστικού τύπου μαρσπιέ, κιτ αλλαγής ταχυτήτων με ανεστραμμένη, αγωνιστική λειτουργία
και σωληνάκια φρένων από ανοξείδωτο χάλυβα. Η R6 GYTR διατίθεται αποκλειστικά από τα
καταστήματα Επίσημων Συνεργατών GYTR PRO SHOP.

Primer White

Γνήσια Αξεσουάρ
Απόδοσης κινητήρα GYTR
Η R6 GYTR είναι σχεδιασμένη για αναβάτες που
αναζητούν την απόλυτη αγωνιστική Supersport.
Διατίθεται αποκλειστικά από τα καταστήματα GYTR
PRO SHOP της Yamaha και είναι εξοπλισμένη με
διάφορα αγωνιστικά εξαρτήματα GYTR, όπως είναι
η ελαφριά, υψηλής απόδοσης εξάτμιση τιτανίου
της Akrapovič, το σύστημα εισαγωγής αέρα AIS
και το σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων που
προσφέρει ανεβάσματα σχέσεων με ανοικτό το γκάζι.

Ηλεκτρονικά GYTR

Εξαρτήματα Πλαισίου GYTR

Σύστημα μετάδοσης GYTR

Για βέλτιστη αγωνιστική απόδοση, αυτή η υψηλών
προδιαγραφών Supersport είναι εξοπλισμένη με
την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ECU GYTR που
επιτρέπει τη ρύθμιση των διαστημάτων ψεκασμού
του καυσίμου και της ανάφλεξης, καθώς και με μια
ελαφριά καλωδίωση, ένα καλώδιο διασύνδεσης
με PC και έναν εξομοιωτή ABS GYTR.

Τα σωληνάκια φρένου από ανοξείδωτο χάλυβα
είναι σχεδιασμένα για γραμμικό και παράλληλα
δυνατό φρενάρισμα, ενώ τα μαρσπιέ και το κιτ
αλλαγής ταχυτήτων με αντίστροφη αγωνιστική
λειτουργία εξασφαλίζουν ιδανική εργονομία για
αγώνες. Η R6 GYTR διαθέτει επίσης, διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αλλά και τάπα
χωρίς κλειδί για το ρεζερβουάρ καυσίμου.

Το σύστημα μετάδοσης της R6 GYTR διαθέτει
ένα ελαφρύ γρανάζι μετάδοσης 15T, ένα γρανάζι
πίσω τροχού 46T, καθώς και μια αλυσίδα 520 με
αγωνιστικές προδιαγραφές, για βέλτιστη απόδοση
στις υψηλές ταχύτητες.

Η R6 GYTR θα είναι διαθέσιμη μόνο με αγωνιστικές προδιαγραφές, για χρήση σε κλειστές πίστες, ιδιωτικές περιοχές και ειδικές διοργανώσεις, όπου επιτρέπεται η συμμετοχή σε οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας. Να φοράτε πάντα κράνος, προστατευτικά
για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η R6 GYTR θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των GYTR PRO SHOP, των εξειδικευμένων καταστημάτων Επίσημων Συνεργατών της Yamaha. Το μοντέλο που εμφανίζεται ενδέχεται να είναι εξοπλισμένο με
Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha ή/και αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών, τα οποία μπορεί να είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για χρήση σε κλειστές πίστες αγώνων. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται ως γενικές οδηγίες και δεν είναι δεσμευτικές για τη Yamaha. 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 Γνήσιων Αξεσουάρ μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες χώρες. Η Yamaha έχει το
δικαίωμα να διακόψει την κυκλοφορία προϊόντων και Γνήσιων Αξεσουάρ χωρίς προειδοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαθεσιμότητα, οι προδιαγραφές και οι τιμές των προϊόντων και Γνήσιων Αξεσουάρ της Yamaha μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με
τη νομοθεσία, τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε αγοράς. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν εγείρουν καμία απαίτηση. Όλα τα προϊόντα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται «ως έχουν», χωρίς ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις. Για
περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο Συνεργάτη Yamaha.

Γνήσια Ανταλλακτικά
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.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα Γνήσια Aνταλλακτικά Supersport GYTR,
επισκεφτείτε το: https://www.yamaha-motor.eu/
gr/el/ gytr/gytr-for-supersport-models/#/

Ο Κόσμος των R
σας καλεί.

R3
Το R-World σε καλεί. Εξοπλισμένη με υψηλόστροφο κινητήρα EU5 321 κ.εκ.,
η R3 είναι πλήρως εξοπλισμένη με μια μεγάλη σειρά χαρακτηριστικών που
παρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις, σε συνδυασμό με ποιότητα και στυλ που
κυριαρχούν στην κατηγορία και κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Είναι η
απόλυτη ελαφριά Supersport της Yamaha και παρέχει τη δυνατότητα οδήγησης
με δίπλωμα A2.

Icon Blue

Η λεπτή, σπορ σχεδίαση της R3 περιλαμβάνει κεντρική εισαγωγή αέρα, η οποία
είναι εμπνευσμένη από την εμβληματική Yamaha Μ1 που πρωταγωνιστεί στο
MotoGP®. Η επαναστατική, δυναμική εμφάνιση, το αεροδυναμικό, αγωνιστικού
τύπου φέρινγκ και οι επιθετικοί διπλοί προβολείς LED τονίζουν το DNA της
σειράς R καθιστώντας την R3, την πλέον επιθυμητή μοτοσυκλέτα 300 κ.εκ για το
δρόμο και την πίστα.
Το υψηλών προδιαγραφών ανεστραμμένο πιρούνι KYB των 37 χιλ. εξασφαλίζει
ακρίβεια και μέγιστη πληροφόρηση, ενώ ο συνδυασμός του χαμηλού
ρεζερβουάρ καυσίμου και του χαμηλού τιμονιού, χαρίζει στην R3 εργονομική
θέση οδήγησης, άφθονη άνεση και ακρίβεια στον έλεγχο. Είστε πλέον έτοιμοι
να εισέλθετε στον Κόσμο R.

Πολύστροφος κινητήρας 321 κ.εκ. EU5
Με σχέση συμπίεσης 11,2:1, δύο
εκκεντροφόρους επικεφαλής (2ΕΕΚ) και
4-βάλβιδες κυλινδροκεφαλές, ο 2-κύλινδρος
κινητήρας των 321 κ.εκ. έχει σχεδιαστεί για
κορυφαία απόδοση στις υψηλές στροφές.
Με μέγιστη ισχύ που αγγίζει τα 30,9 kW (42 PS)
στις 10.750 σ.α.λ., ο ισχυρός κινητήρας EU5 της
R3 εξασφαλίζει εντυπωσιακή επιτάχυνση και
μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης σε όλο
το φάσμα των στροφών.

Πλαίσιο εμπνευσμένο από την M1
με χρωματικό συνδυασμό Icon Blue

Επιθετική εμφάνιση
εμπνευσμένη από την R1

Με επαναστατικό πλαίσιο που αντλεί έμπνευση
από την αγωνιστική YZR-M1 και σε νέα διχρωμία
Icon Blue, είναι η πιο δυναμική R3 που έχει
κατασκευαστεί ποτέ. Ο κεντρικός αεραγωγός
σε στυλ M1 προσδίδει αυθεντική αγωνιστική
εμφάνιση, ενώ χάρη στις υψηλές προδιαγραφές
και την ιδανική κατανομή βάρους 50/50, η R3
είναι συναρπαστική τόσο στο δρόμο, όσο και
στην πίστα.

Χάρη στην εκθαμβωτική της όψη, αυτή
είναι μια αυθεντική μοτοσυκλέτα της σειράς
R, η οποία διαθέτει επιθετικό φέρινγκ και
αγωνιστικού τύπου ανεμοθώρακα που αντλούν
έμπνευση από την εμβληματική R1. Οι διπλοί
προβολείς LED και ο κεντρικός αεραγωγός, σε
συνδυασμό με τα διασταυρούμενα τμήματα του
φέρινγκ, μεγιστοποιούν τη ροή του αέρα στον
προδιαγραφών EU5 κινητήρα και καθιστούν
αυτή την μοτοσυκλέτα, την πλέον συναρπαστική
supersport 300 κ.εκ. που μπορεί να οδηγηθεί
με δίπλωμα Α2.

R3

Yamaha Black

Ελαφριά μοτοσυκλέτα supersport
που μπορεί να οδηγηθεί
με άδεια οδήγησης κατηγορίας A2
Είτε έχετε άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2,
είτε ενδιαφέρεστε για την απόλυτη ελαφριά
Supersport, η R3 διαθέτει την τεχνολογία,
την απόδοση και το στυλ που αναζητάτε.
Εξελιγμένη με την ίδια φιλοσοφία και τον
ασυμβίβαστο τρόπο που ακολουθούμε για
όλα τα μοντέλα της σειράς R, καθώς και με
το αγωνιστικό DNA της, αυτή η μοτοσυκλέτα
είναι βέβαιο ότι θα σας συναρπάσει.

R3 World GP 60th Anniversary
Με τον πολύστροφο κινητήρα των 321 κ.εκ., το μικρών διαστάσεων πλαίσιο και
το επιθετικό φέρινγκ που αντλεί έμπνευση από την M1 MotoGP®, η R3 είναι η απόλυτη
Supersport της Yamaha, η οποία μπορεί να οδηγηθεί και με δίπλωμα A2. Και τώρα, με τα δυναμικά
αγωνιστικά χρώματα από τις ιστορικές μοτοσυκλέτες GP της Yamaha, η αποκλειστική R3 World GP
60th Anniversary, ανεβάζει τον Κόσμο των R στο επόμενο επίπεδο, με το εμβληματικό,
αγωνιστικών καταβολών, στυλ της.
Το 1961, το εργοστάσιο συμμετείχε στον πρώτο του διεθνή αγώνα ταχύτητας, στο Grand Prix
της Γαλλίας. Με σκοπό να σηματοδοτήσει τα 60 χρόνια επιτυχίας της στους αγώνες, η Yamaha
δημιούργησε την επετειακή έκδοση R3 World GP 60th Anniversary, με τα ιστορικά λευκά και κόκκινα
αγωνιστικά χρώματα, προκειμένου να αποδώσει φόρο τιμής στις μοτοσυκλέτες που έχουν πετύχει
περισσότερες από 500 νίκες σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Grand Prix, μεταξύ του 1961 και 2021.
Το λευκό πλαίσιο της R3 World GP 60th Anniversary διαθέτει τα διάσημα κόκκινα γραφικά speed
block που έγιναν γνωστά από τις θρυλικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Yamaha των προηγούμενων
δεκαετιών. Το κόκκινο μπροστινό φτερό και η κόκκινη λωρίδα στο ρεζερβουάρ ενισχύουν
τις καταβολές από τα Grand Prix, ενώ το ιστορικό αγωνιστικό στυλ συμπληρώνεται από χρυσαφί
τροχούς, ένα χρυσό έμβλημα στο ρεζερβουάρ και κίτρινη πινακίδα αγωνιστικού αριθμού.
Anniversary White

Χρωματικός συνδυασμός World GP
60th Anniversary

Πρωτοποριακή εμφάνιση,
εμπνευσμένη από την M1 MotoGP®

Ο ιστορικός αγωνιστικός χρωματικός συνδυασμός
της R3 World GP 60th Anniversary αντιγράφει
την διάσημη σχεδίαση που χρησιμοποιήθηκε
στο παρελθόν στις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες
Grand Prix της Yamaha. Το αμιγώς λευκό πλαίσιο
διαθέτει τα εμβληματικά κόκκινα γραφικά speed
block, ενώ η αυθεντική εμφάνιση εργοστασιακής
μοτοσυκλέτας της R3 World GP 60th Anniversary,
ολοκληρώνεται με κόκκινο μπροστινό φτερό,
κίτρινη πινακίδα αγωνιστικού αριθμού
συμμετοχής, χρυσαφί τροχούς, χρυσαφί έμβλημα
στο ρεζερβουάρ και συνεχόμενη κόκκινη λωρίδα
επάνω στο ρεζερβουάρ και την ουρά.

Εμπνευσμένο από την αγωνιστική μοτοσυκλέτα
MotoGP® της Yamaha, το πλαίσιο της R3
World GP 60th Anniversary είναι δυναμικό και
αεροδυναμικό. Ο κεντρικός αεραγωγός σε στυλ
M1 προσδίδει αυθεντική αγωνιστική εμφάνιση
σε αυτήν τη μικρών διαστάσεων supersport,
ενώ χάρη στις υψηλές προδιαγραφές και την
ιδανική κατανομή βάρους 50/50, η R3 World GP
60th Anniversary είναι συναρπαστική
στο δρόμο αλλά και στην πίστα.

Όψη εμπνευσμένη από την σειρά R

Πολύστροφος κινητήρας 321 κ.εκ. EU5

Χάρη στην εκθαμβωτική της όψη, αυτή
είναι μια αυθεντική μοτοσυκλέτα της σειράς
R, η οποία διαθέτει επιθετικό φέρινγκ και
αγωνιστικού τύπου ανεμοθώρακα που αντλούν
έμπνευση από την εμβληματική R1. Οι διπλοί
προβολείς LED και ο κεντρικός αεραγωγός, σε
συνδυασμό με τα διασταυρούμενα τμήματα του
φέρινγκ, μεγιστοποιούν τη ροή του αέρα στον
προδιαγραφών EU5 κινητήρα και καθιστούν
αυτή την μοτοσυκλέτα, την πλέον συναρπαστική
supersport 300 κ.εκ. που μπορεί να οδηγηθεί
με δίπλωμα Α2.

Με σχέση συμπίεσης 11,2:1, δύο
εκκεντροφόρους επικεφαλής (2ΕΕΚ) και
4-βάλβιδες κυλινδροκεφαλές, ο 2-κύλινδρος
κινητήρας των 321 κ.εκ. έχει σχεδιαστεί για
κορυφαία απόδοση στις υψηλές στροφές.
Με μέγιστη ισχύ που αγγίζει τα 30,9 kW (42 PS)
στις 10.750 σ.α.λ., ο ισχυρός κινητήρας EU5
της R3 World GP 60th Anniversary εξασφαλίζει
εντυπωσιακή επιτάχυνση και μια συναρπαστική
εμπειρία οδήγησης σε όλο το φάσμα των
στροφών.

R3 World GP 60th Anniversary

60 χρόνια
παράδοσης
World GP.

Accessories Pack

R3 Αξεσουάρ

R3 Sport Pack (B57-FSPKI-00-10)
Αν θέλετε να ανεβάσετε την R3 σας σε άλλο επίπεδο, είναι διαθέσιμα τα προσεκτικά επιλεγμένα Γνήσια Αξεσουάρ του Sport Pack.
Αποτελούμενο από ανθεκτικό ανεμοθώρακα endurance, προστατευτικό για το ρεζερβουάρ, βάση πινακίδας κυκλοφορίας,
πλαϊνά προστατευτικά, φλας LED μπροστά και πίσω και αυτοκόλλητα τροχών, το Sport Pack προσδίδει στην R3 μία ακόμη πιο
επιθετική εμφάνιση. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από έναν Επίσημο Συνεργάτη Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση
αυτών των Γνήσιων Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στην μοτοσυκλέτα σας.

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

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
BS7-FTPAD-00-00

Μαρσπιέ οδηγού billet
BK6-FRPEG-00-00

Ανεμοθώρακας Endurance
BS7-F83J0-00-00

Αγωνιστικό κιτ φυσιγγίων
Öhlins NIX 22 USD

Σπορ τσάντα ρεζερβουάρ

Τσάντα πίσω θέσης

Κάλυμμα πίσω σέλας

YME-FTBAG-SP-02

YME-REARB-AG-01

1WD-F47F0-00-00

Βάση πινακίδας
αριθμού κυκλοφορίας YZF-R3

Προστατευτικό αλυσίδας
BS7-FCHPR-00-00

BS7-FLPH0-00-00

USD-21944-01-00

Προσαρμοσμένα
μαρσπιέ αναβάτη

Προσαρμοσμένα
μαρσπιέ συνεπιβάτη

1WS-F2741-00-00

1WS-F2743-00-00

Μαρσπιέ συνεπιβάτη billet

Πίσω φλας LED Plus

BK6-FPPEG-00-00

YME-FLB2R-10-00

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας
με ελικοειδές φινίρισμα

Αλουμινένιο καπάκι βαλβίδας
με οδοντωτό φινίρισμα

Κιτ επέκτασης
βάσης πλαϊνού σταντ

Πατάκι για πιτ
Yamaha Racing

B04-FSTEX-00-00

YME-ENVIR-HQ-01

Μπροστινά φλας LED Plus

Καλωδίωση για φλας LED

Φλας LED

Αυτοκόλλητες λωρίδες τροχών

YME-FLB2F-10-00

BK6-FCABL-00-00

YME-H0789-20-20

YME-W0790-RS-IW

Pitboard Yamaha Racing XL

Καλύμματα γκριπ GYTR®

YME-PITBD-XL-00

GYT-F6241-C0-00

Σετ ελατηρίων Öhlins για κιτ
φυσιγγίων NIX 22

Δακτύλιος στερέωσης
τσάντας ρεζερβουάρ

SPR-08428-70-00

2CR-FTBRG-00-00

Τάπα λαδιού billet
1WS-F1536-10-00

Πλαϊνά προστατευτικά
BS7-F11D0-00-00

Παραπάνω είναι μια συλλογή βιδωτών εξαρτημάτων που διατίθενται. Επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές
σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ, με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται και στον ιστότοπό μας.

Επαναπροσδιορίζει
την πραγματικότητα.

R125
Η R125 δεν μοιάζει με καμία άλλη μοτοσυκλέτα που μπορεί να οδηγηθεί
με δίπλωμα Α1. Κατασκευασμένη με το ίδιο αγωνιστικό DNA που προσφέρει
στους αναβάτες της Yamaha το πλεονέκτημα στα πρωταθλήματα WorldSBK και
MotoGP®, αυτή η ελαφριά αλλά και με επιθετικό στυλ Supersport, είναι έτοιμη
να σας μυήσει στις συγκινήσεις και την αποκλειστικότητα που προσφέρει
η είσοδος στον κόσμο των μοντέλων R.

Yamaha Black

Από την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το γκάζι, θα αντιληφθείτε γιατί η R125
απαιτεί απόλυτο σεβασμό όταν βρίσκεται στο δρόμο. Ο δυναμικός της κινητήρας EU5
των 125 κ.εκ. είναι εξοπλισμένος με το σύστημα VVA της Yamaha, το οποίο παρέχει
πραγματικά εξαιρετικές επιδόσεις και δυνατή επιτάχυνση, ενώ ο αγωνιστικού τύπου
συμπλέκτης A&S προσφέρει έλεγχο ακριβείας κατά τα κατεβάσματα σχέσεων.
Όπως κάθε μοντέλο της σειράς R, η R125 διαθέτει μικρών διαστάσεων πλαίσιο
Deltabox και ψαλίδι αλουμινίου, καθώς και ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ. και
ελαφριούς τροχούς για εξαιρετική ευελιξία στις στροφές. Ο νέος προαιρετικός
δίχρωμος συνδυασμός «Icon Blue» τονίζει τη δυναμική εμφάνισή της, ενώ
η βελτιστοποιημένη θέση του τιμονιού, το πλούσιο αφρώδες υλικό της σέλας
και τα αλουμινένια μαρσπιέ, προσφέρουν ισορροπία και άνεση στην οδήγηση.
Η R125 επαναπροσδιορίζει την πραγματικότητα!

Κινητήρας υψηλής τεχνολογίας
125 κ.εκ. με σύστημα VVA
Ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας της R125
είναι εξοπλισμένος με μεγάλες βαλβίδες
εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και με μικρών
διαστάσεων θάλαμο καύσης, που παρέχει
εντυπωσιακή επιτάχυνση. Το τεχνολογικά
προηγμένο σύστημα VVA Variable Valve
Actuation (VVA) βελτιστοποιεί τη θέση των
βαλβίδων για ισχυρή ροπή στις χαμηλές στροφές,
αλλά και για δύναμη στις υψηλές στροφές.
Το μεγάλης διαμέτρου σώμα του γκαζιού
προσφέρει ομαλή αίσθηση και έλεγχο, ενώ
η sport εξάτμιση παράγει ένα εθιστικό ήχο.

R125

Icon Blue

Χρώματα Icon Blue και Tech Black

Πλαίσιο Deltabox

Ελαφρύ ψαλίδι από αλουμίνιο

Η R125 μοιράζεται το ίδιο αγωνιστικό DNA
με όλα τα μοντέλα της εμβληματικής σειράς
R. Είναι σίγουρα η R125 που έχει την πιο
εντυπωσιακή εμφάνιση και πλέον διατίθεται
στη μοναδική διχρωμία Icon Blue με λεπτομέρειες
σε μπλε ματ χρώμα, καθώς και στο δυναμικό
μαύρο χρώμα Tech Black!

Παρέχοντας ομαλό και ελαφρύ χειρισμό, αλλά
και εξαιρετική άνεση στις υψηλές ταχύτητες,
η R125 είναι μια από τις μοτοσυκλέτες με τα
καλύτερα χαρακτηριστικά χειρισμού στην
κατηγορία της. Το πλαίσιο Deltabox χρησιμοποιεί
βελτιστοποιημένη γεωμετρία μπροστά και πίσω,
κοντό ψαλίδι αλουμινίου και ανεστραμμένο
πιρούνι 41 χιλ. για να προσφέρει τις απόλυτες
προδιαγραφές για την κατηγορία supersport
125 κ.εκ.

Τα μοντέλα της σειράς R της Yamaha έχουν
σχεδιαστεί για να σας προσφέρουν τον
απόλυτο συνδυασμό στυλ, επιδόσεων και
τεχνολογίας. Και αυτό υπογραμμίζεται από το
ελαφρύ ψαλίδι αλουμινίου που διαθέτει η R125.
Κατασκευασμένο με την προηγμένη τεχνολογία
χύτευσης της Yamaha, το μικρών διαστάσεων,
χαμηλού βάρους και βελτιστοποιημένης ακαμψίας
ψαλίδι παρέχει sport χειρισμό ακριβείας.

R125 World GP 60th Anniversary
Με τον κινητήρα υψηλής τεχνολογίας EU5 των 125 κ.εκ., το ελαφρύ πλαίσιο και την
αγωνιστική της εμφάνιση σε στυλ MotoGP®, η δυναμική Supersport R125 παρέχει συναρπαστικές
επιδόσεις με χειρισμό ακριβείας και είναι η απολύτως πιο συναρπαστική μοτοσυκλέτα στην κατηγορία
των 125 κ.εκ. Με την ιστορική αγωνιστική διχρωμία λευκού και κόκκινου χρώματος που τιμά τα 60
χρόνια συμμετοχής της Yamaha στους αγώνες GP, η εντυπωσιακή νέα R125 World GP 60th Anniversary
φέρνει το εμβληματικό στυλ των αγωνιστικών μοτοσυκλετών στην κατηγορία των 125 κ.εκ.!
Το αεροδυναμικό περίβλημα της R125 World GP 60th Anniversary συνδυάζει λευκό χρώμα με τα
κόκκινα γραφικά speed block της Yamaha, τα οποία χαρακτηρίζουν τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες
Grand Prix της Yamaha από το 1961. Όπως ισχύει και για τις μοτοσυκλέτες που κυριαρχούν στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αυτή η αποκλειστική, ελαφριά μοτοσυκλέτα της σειράς R διαθέτει χρυσαφί
τροχούς, κόκκινο μπροστινό φτερό και κίτρινη πινακίδα αγωνιστικού αριθμού συμμετοχής, καθώς και
έμβλημα 60th Anniversary και έντονη κόκκινη ρίγα που διατρέχει το επάνω μέρος του ρεζερβουάρ
καυσίμου και την ουρά, η οποία τονίζει το αγωνιστικό DNA της μοτοσυκλέτας. Για εξαιρετικό κράτημα
στο δρόμο, το μικρών διαστάσεων πλαίσιο Deltabox της μοτοσυκλέτας συνδυάζεται με ανεστραμμένο
πιρούνι 41 χιλ., ελαφρύ ψαλίδι αλουμινίου, φρένα τελευταίας τεχνολογίας και ελαφριούς τροχούς.
Ο συμπλέκτης Assist & Slipper (A&S) προσφέρει αυξημένο έλεγχο κατά την επιβράδυνση.
Η εντυπωσιακή, αεροδυναμική εξωτερική εμφάνιση με το φέρινγκ και τη θέση οδήγησης που αντλούν
έμπνευση από την M1, καθιστά την R1 World GP 60th Anniversary, την πιο επιθυμητή supersport 125
κ.εκ. και επιβεβαιώνει την είσοδό σας στον Κόσμο των R.

Χρώματα World GP 60th Anniversary
Οι αυθεντικές μοτοσυκλέτες GP της Yamaha
διέθεταν λευκό φέρινγκ με κόκκινα γραφικά
speed block καθώς και κόκκινο μπροστινό
φτερό και χρυσαφί τροχούς. Η R125 World
GP 60th Anniversary αναβιώνει αυτήν την
εμβληματική εμφάνιση και αποδίδει φόρο τιμής
στις μοτοσυκλέτες και στους αναβάτες που έχουν
βοηθήσει τη Yamaha να κερδίσει περισσότερα
από 500 Grand Prix και 38 Παγκόσμια
Πρωταθλήματα, από το πρώτο GP
του εργοστασίου το 1961.

Κινητήρας υψηλής τεχνολογίας 125 κ.εκ.
προδιαγραφών EU5 με σύστημα VVA
Ο κινητήρας της R125 World GP 60th Anniversary
διαθέτει το καινοτόμο σύστημα μεταβλητού
χρονισμού βαλβίδων (VVA), που βελτιστοποιεί
την θέση των βαλβίδων για υψηλή ροπή στις
χαμηλές στροφές σε συνδυασμό με μεγάλη ισχύ
στις υψηλές στροφές και εξαιρετική απόδοση
καυσίμου. Το μεγάλης διαμέτρου σώμα του
γκαζιού προσφέρει ομαλή και ελέγξιμη αίσθηση
του γκαζιού και το σύστημα εξάτμισης παράγει
ένα sport εθιστικό ήχο.

Anniversary White

Άριστη απόδοση καύσης
Για υψηλά επίπεδα απόδοσης, ο κινητήρας
της R125 World GP 60th Anniversary είναι
εξοπλισμένος με μεγάλες βαλβίδες εισαγωγής και
εξαγωγής, καθώς και με μικρό θάλαμο καύσης.
Ο συνδυασμός του υψηλής τεχνολογίας
συστήματος VVA, με το μεγάλο σώμα γκαζιού
και τη sport εξάτμιση, προσφέρει εντυπωσιακή
επιτάχυνση.

Πλαίσιο Deltabox για ακρίβεια
στον χειρισμό και τον έλεγχο
Παρέχοντας ομαλό και ελαφρύ χειρισμό,
αλλά και εξαιρετική άνεση στις υψηλές ταχύτητες,
η R125 World GP 60th Anniversary είναι μια από
τις μοτοσυκλέτες με τα καλύτερα χαρακτηριστικά
χειρισμού στην κατηγορία της. Το πλαίσιο
Deltabox χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένη
γεωμετρία μπροστά και πίσω, κοντό ψαλίδι
αλουμινίου και ανεστραμμένο πιρούνι 41 χιλ.
για να προσφέρει τις απόλυτες προδιαγραφές
για την κατηγορία supersport 125 κ.εκ.

R125 World GP 60th Anniversary

60 χρόνια
αγωνιστικής
παράδοσης.

Accessories Pack

R125 Αξεσουάρ

R125 Sport Pack (BSG-FSPKl-00-00)
Η R125 είναι πραγματικά η αντανάκλαση του στυλ σας, είτε οδηγείτε σε αγώνες είτε στον δρόμο. Το Sport Pack για τη R125
συμπληρώνει τον ήδη κοφτερό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας και προσθέτει επιπλέον δυναμικά χαρακτηριστικά στην εμφάνισή της,
είτε για τη χρήση της στους αγώνες είτε για την οδήγηση στο δρόμο. Το Sport Pack περιλαμβάνει φιμέ ανεμοθώρακα Endurance,
πλαϊνά προστατευτικά, βάση πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, sport προστατευτικό για το ρεζερβουάρ, φλας LED μπροστά
και πίσω και σπέσιαλ αυτοκόλλητες λωρίδες τροχών. Το Sport Pack προσφέρει στην R125, ακόμα πιο επιθετική εμφάνιση,
καθώς και βελτίωση της λειτουργικότητας.

Slip-on σιγαστήρας
90798-30307-00

Κάλυμμα πίσω σέλας
BK6-F47F0-10-00

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας
με ελικοειδές φινίρισμα
90338-W1018-BU

Πένσα συρματασφάλισης Yamaha
MTS-TLSKT-01-05

Endurance ανεμοθώρακας
BK6-F83J0-00-00

Βάση πινακίδας
αριθμού κυκλοφορίας

Προστατευτικό ρεζερβουάρ

Πλαϊνά προστατευτικά

Αυτοκόλλητα τροχού

Αυτοκόλλητες λωρίδες τροχών

BK6-FTNKP-00-00

BK6-F11D0-00-00

YME-FLRIM-00-00

YME-W0790-RS-IW

B5G-F16E0-10-00

Τσάντα πίσω θέσης

Μαρσπιέ οδηγού billet

Πίσω φλας LED Plus

Μπροστινά φλας LED Plus

Φλας LED

Καλωδίωση για φλας LED

YME-REARB-AG-01

BK6-FRPEG-00-00

YME-FLB2R-10-00

YME-FLB2F-10-00

YME-H0789-20-20

BK6-FCABL-00-00

Αλουμινένιο καπάκι βαλβίδας με
οδοντωτό φινίρισμα

Πατάκι για πιτ Yamaha Racing

Καλύμματα γκριπ GYTR®

Pitboard Yamaha Racing XL

Pitboard Yamaha Racing

YME-ENVIR-HQ-01

GYT-F6241-C0-00

YME-PITBD-XL-00

YME-PITBD-00-00

Ρυθμιστής προ-φόρτισης
αμορτισέρ

90338-W1016-BL

MTS-TLSKT-06-07

Συρματασφάλιση Yamaha

Εξολκέας Yamaha

Φορτιστής μπαταρίας YEC-9

MTS-TLSKT-01-06

YME-TLSWS-00-00

YME-YEC09-EU-20

Φορτιστής YEC-50 προδιαγραφών Ε.Ε.

Παραπάνω είναι μια συλλογή βιδωτών εξαρτημάτων που διατίθενται. Επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές
σχετικά με τα καλύτερα αξεσουάρ, με τα οποία μπορείτε να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται και στον ιστότοπό μας.

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

R1M

R1

R1 World GP 60th Anniversary

4-χρονος, Υγρόψυκτος, 4-κύλινδρος, 2EEK, 4-βάλβιδος, EURO5

4-χρονος, Υγρόψυκτος, 4-κύλινδρος, 2EEK, 4-βάλβιδος, EURO5

4-χρονος, Υγρόψυκτος, 4-κύλινδρος, 2EEK, 4-βάλβιδος, EURO5

998 κ.εκ.

998 κ.εκ.

998 κ.εκ.

79,0 × 50,9 χιλ.

79,0 × 50,9 χιλ.

79,0 × 50,9 χιλ.

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς
Έκδοση μειωμένης ισχύος
Μέγιστη ροπή

13,0 : 1

13,0 : 1

13,0 : 1

147,1 kW (200.0 PS) / 13.500 σ.α.λ.

147,1 kW (200.0 PS) / 13.500 σ.α.λ.

147,1 kW (200.0 PS) / 13.500 σ.α.λ.

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α
113,3 Nm (11,6 kg-m) / 11.500 σ.α.λ.

113,3 Nm (11,6 kg-m) / 11.500 σ.α.λ.

113,3 Nm (11,6 kg-m) / 11.500 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη

Υγρός, Πολύδισκος

Υγρός, Πολύδισκος

Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης

TCI

TCI

TCI

Σύστημα εκκίνησης

Ηλεκτρική μίζα

Ηλεκτρική μίζα

Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση
Κατανάλωση καυσίμου
Ρύποι CO2
Τροφοδοσία

Αλυσίδα

Αλυσίδα

Αλυσίδα

7,2 λτ / 100 χλμ.

7,2 λτ / 100 χλμ.

7,2 λτ / 100 χλμ.

168 γρ./χλμ.

168 γρ./χλμ.

168 γρ./χλμ.

Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Περιμετρικός

Περιμετρικός

Περιμετρικός

Πλαίσιο
Σκελετός
Γωνία Κάστερ
Ίχνος
Εμπρός ανάρτηση
Πίσω ανάρτηση

24º

24º

24º

102 χιλ.

102 χιλ.

102 χιλ.

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Διαδρομή εμπρός

120 χιλ.

120 χιλ.

120 χιλ.

Διαδρομή πίσω

120 χιλ.

120 χιλ.

120 χιλ.

Εμπρός φρένο

Διπλοί υδραυλικοί δίσκοι, Ø320 χιλ.

Διπλοί υδραυλικοί δίσκοι, Ø320 χιλ.

Διπλοί υδραυλικοί δίσκοι, Ø320 χιλ.

Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø220 χιλ.

Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø220 χιλ.

Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø220 χιλ.

Εμπρός ελαστικό

120/70 ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα

120/70 ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα

120/70 ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα

Πίσω ελαστικό

200/55 ZR17M/C (78W) Χωρίς σαμπρέλα

200/55 ZR17M/C (78W) Χωρίς σαμπρέλα

200/55 ZR17M/C (78W) Χωρίς σαμπρέλα

2.055 χιλ.

2.055 χιλ.

2.055 χιλ.

Πίσω φρένο

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο

690 χιλ.

690 χιλ.

690 χιλ.

1.165 χιλ.

1.165 χιλ.

1.165 χιλ.

860 χιλ.

855 χιλ.

855 χιλ.
1.405 χιλ.

1.405 χιλ.

1.405 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

130 χιλ.

130 χιλ.

130 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών)

202 κιλά

201 κιλά

201 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου

17 λίτρα

17 λίτρα

17 λίτρα

Χωρητικότητα λαδιού

4,9 λίτρα

4,9 λίτρα

4,9 λίτρα

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

R7

R7 World GP 60th Anniversary

R6 RACE

4-χρονος, 2-κύλινδρος, Υγρόψυκτος, 2EEK, 4-βάλβιδος, EURO5

4-χρονος, 2-κύλινδρος, Υγρόψυκτος, 2EEK, 4-βάλβιδος, EURO5

4-χρονος, EURO4, Υγρόψυκτος, με πρόσθια κλίση, 2EEK, 4-βάλβιδος

689 κ.εκ.

689 κ.εκ.

599 κ. εκ.

80,0 x 68,6 χιλ.

80,0 x 68,6 χιλ.

67,0 x 42,5 χιλ.

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης

11,5:1

11,5:1

13,1 : 1

Μέγιστη ισχύς

54,0 kW (73,4 PS) / 8.750 σ.α.λ.

54,0 kW (73,4 PS) / 8.750 σ.α.λ.

87,1 kW (118,4 PS) / 14.500 σ.α.λ.

Έκδοση μειωμένης ισχύος

35,0 kW (47,6 PS) / 7.750 σ.α.λ.

Δ/Α

Δ/Α
61,7 Nm (6,3 kg-m) / 10.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή

67,0 Nm (6,8 kg-m) / 6.500 σ.α.λ.

67,0 Nm (6,8 kg-m) / 6.500 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη

Υγρός, Πολύδισκος

Υγρός, Πολύδισκος

Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης

TCI

TCI

TCI

Σύστημα εκκίνησης

Ηλεκτρική μίζα

Ηλεκτρική μίζα

Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση

Αλυσίδα

Αλυσίδα

Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου

Δ/Α

Δ/Α

6,6 λτ. / 100 χλμ.

Ρύποι CO2

Δ/Α

Δ/Α

154 γρ./χλμ.

Ψεκασμός καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Περιμετρικός

Περιμετρικός

Περιμετρικός

Τροφοδοσία
Πλαίσιο
Σκελετός
Γωνία Κάστερ

23°7’

23°7’

24º

Ίχνος

90 χιλ.

90 χιλ.

97 χιλ.

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Τηλεσκοπικό πιρούνι, Ø43 χιλ.

Εμπρός ανάρτηση
Πίσω ανάρτηση

Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Διαδρομή εμπρός

130 χιλ.

130 χιλ.

120 χιλ.

Διαδρομή πίσω

130 χιλ.

130 χιλ.

120 χιλ.

Εμπρός φρένο

Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χιλ.

Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χιλ.

Διπλά υδραυλικά δισκόφρενα, Ø320 χιλ.

Πίσω φρένο

Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χιλ.

Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χιλ.

Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø220 χιλ.

Εμπρός ελαστικό

120/70ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα

120/70ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα

120/70 ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα

Πίσω ελαστικό

180/55ZR17M/C (73W) Χωρίς σαμπρέλα

180/55ZR17M/C (73W) Χωρίς σαμπρέλα

180/55 ZR17M/C (73W) Χωρίς σαμπρέλα

2.070 χιλ.

2.070 χιλ.

1.990 χιλ.

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο

705 χιλ.

705 χιλ.

695 χιλ.

1.160 χιλ.

1.160 χιλ.

1.150 χιλ.

835 χιλ.

835 χιλ.

850 χιλ.
1.375 χιλ.

1.395 χιλ.

1.395 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

135 χιλ.

135 χιλ.

130 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών)

188 κιλά

188 κιλά

185 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου

13,0 λίτρα

13,0 λίτρα

17 λίτρα

Χωρητικότητα λαδιού

3,0 λίτρα

3,0 λίτρα

3,40 λίτρα

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

R6 GYTR

R3

R3 World GP 60th Anniversary

4-χρονος, EURO4, Υγρόψυκτος, με πρόσθια κλίση, 2EEK, 4-βάλβιδος

4-χρονος, 2-κύλινδρος, Υγρόψυκτος, 2EEK, 4-βάλβιδος, EURO5

4-χρονος, 2-κύλινδρος, Υγρόψυκτος, 2EEK, 4-βάλβιδος, EURO5

599 κ. εκ.

321 κ.εκ.

321 κ.εκ.

67,0 x 42,5 χιλ.

68,0 × 44,1 χιλ.

68,0 × 44,1 χιλ.

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς
Έκδοση μειωμένης ισχύος
Μέγιστη ροπή

13,1 : 1

11,2 : 1

11,2 : 1

87,1 kW (118,4 PS) / 14.500 σ.α.λ.

30,9 kW (42,0PS) / 10.750 σ.α.λ.

30,9 kW (42,0PS) / 10.750 σ.α.λ.

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α
29,5 Nm (3,0 kg-m) / 9.000 σ.α.λ.

61,7 Nm (6,3 kg-m) / 10.500 σ.α.λ.

29,5 Nm (3,0 kg-m) / 9.000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη

Υγρός, Πολύδισκος

Υγρός, Πολύδισκος

Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης

TCI

Ηλεκτρική μίζα

Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα εκκίνησης

Ηλεκτρική μίζα

TCI

TCI

Σύστημα μετάδοσης

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα

Τελική μετάδοση
Κατανάλωση καυσίμου
Ρύποι CO2
Τροφοδοσία

Αλυσίδα

Αλυσίδα

6,6 λτ. / 100 χλμ.

Δ/Α

Δ/Α

154 γρ./χλμ.

Δ/Α

Δ/Α

Ψεκασμός καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Περιμετρικός

Περιμετρικός

Περιμετρικός

Πλαίσιο
Σκελετός
Γωνία Κάστερ

24º

25°

25°

97 χιλ.

95 χιλ.

95 χιλ.

Εμπρός ανάρτηση

Τηλεσκοπικό πιρούνι, Ø43 χιλ.

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Πίσω ανάρτηση

Ίχνος

Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Ψαλίδι

Ψαλίδι

Διαδρομή εμπρός

120 χιλ.

130 χιλ.

130 χιλ.

Διαδρομή πίσω

120 χιλ.

125 χιλ.

125 χιλ.
Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø298 χιλ.

Εμπρός φρένο

Διπλά υδραυλικά δισκόφρενα, Ø320 χιλ.

Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø298 χιλ.

Πίσω φρένο

Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø220 χιλ.

Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø220 χιλ.

Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø220 χιλ.

Εμπρός ελαστικό

120/70 ZR17M/C (58W) Χωρίς σαμπρέλα

Ελαστικά 110/70 R17M/C 54H Χωρίς σαμπρέλα

Ελαστικά 110/70 R17M/C 54H Χωρίς σαμπρέλα

Πίσω ελαστικό

180/55 ZR17M/C (73W) Χωρίς σαμπρέλα

Ελαστικά 140/70 R17M/C 66H Χωρίς σαμπρέλα

Ελαστικά 140/70 R17M/C 66H Χωρίς σαμπρέλα

2.040 χιλ.

2.090 χιλ.

2.090 χιλ.

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο

695 χιλ.

730 χιλ.

730 χιλ.

1.150 χιλ.

1.140 χιλ.

1.140 χιλ.

850 χιλ.

780 χιλ.

780 χιλ.
1.380 χιλ.

1.375 χιλ.

1.380 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

130 χιλ.

160 χιλ.

160 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών)

190 κιλά

169 κιλά

169 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου
Χωρητικότητα λαδιού

17 λίτρα

14 λίτρα

14 λίτρα

3,40 λίτρα

2,50 λίτρα

2,50 λίτρα

ΤΕΧΝΙΚΆ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

R125

R125 World GP 60th Anniversary

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

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

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς
Έκδοση μειωμένης ισχύος
Μέγιστη ροπή

124.7 κ.εκ.

124.7 κ.εκ.

52.0 χλστ. x 58.6 χιλ.

52.0 χλστ. x 58.6 χιλ.

11.2 : 1

11.2 : 1

11.0kW (15.0PS) / 10,000 σ.α.λ.

11.0kW (15.0PS) / 10,000 σ.α.λ.

Δ/Α

Δ/Α

11.5Nm (1.16kg-m) / 8,000 σ.α.λ.

11.5Nm (1.16kg-m) / 8,000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη

Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο

Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο

Σύστημα ανάφλεξης

TCI (ψηφιακή)

TCI (ψηφιακή)

Σύστημα εκκίνησης

Ηλεκτρική μίζα

Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση
Κατανάλωση καυσίμου
Ρύποι CO2
Τροφοδοσία

Αλυσίδα

Αλυσίδα

2.1 λτ./100 χλμ.

2.1 λτ./100 χλμ.

47 γρ./χλμ.

47 γρ./χλμ.

Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Ατσάλινο Deltabox

Ατσάλινο Deltabox

Πλαίσιο
Σκελετός
Γωνία Κάστερ
Ίχνος
Εμπρός ανάρτηση
Πίσω ανάρτηση

25º

25º

89 χιλ.

89 χιλ.

Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ø41 χιλ.

Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ø41 χιλ.

Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)

Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)

Διαδρομή εμπρός

130 χιλ.

130 χιλ.

Διαδρομή πίσω

114 χιλ.

114 χιλ.

Εμπρός φρένο

Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø292 χιλ.

Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø292 χιλ.

Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø220 χιλ.

Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø220 χιλ.

Εμπρός ελαστικό

100/80-17 M/C

100/80-17 M/C

Πίσω ελαστικό

140/70-17 M/C

140/70-17 M/C

1,955 χιλ.

1,955 χιλ.

Πίσω φρένο

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο

680 χιλ.

680 χιλ.

1,065 χιλ.

1,065 χιλ.

825 χιλ.

825 χιλ.

1,355 χιλ.

1,355 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

155 χιλ.

155 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών)

144 κιλά

144 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου

11.5 λίτρα

11.5 λίτρα

Χωρητικότητα λαδιού

1.15 λίτρα

1.15 λίτρα

Συλλογή Ένδυσης
Paddock Blue
Είτε είστε αναβάτης της σειράς R είτε
αφοσιωμένος φίλος των αγωνιστικών
μοτοσυκλετών Yamaha, πρέπει να δείτε
τη νέα συλλογή Paddock Blue.
Κατασκευασμένη με τα πλέον σύγχρονα
σπορ υφάσματα υψηλής τεχνολογίας, αυτή
η κορυφαίας ποιότητας σειρά σπορ προϊόντων
ένδυσης και εξοπλισμού οδήγησης έχει
σχεδιαστεί για να προσφέρει εμφάνιση
και αίσθηση σε κάθε περίσταση.
Η Συλλογή Ένδυσης Paddock Blue
περιλαμβάνει μια μεγάλη σειρά ειδών ένδυσης,
από t-shirt, φούτερ με κουκούλα, μπλουζάκια
πόλο και πουλόβερ μέχρι softshell, φλις και
μπουφάν. Όλα έχουν το χαρακτηριστικό μπλε
χρώμα της σειράς R και στάμπες με τα λευκά
λογότυπα Yamaha Racing, καθώς και διάφορα
σχεδιαστικά στοιχεία σε μαύρο και λευκό
χρώμα. Νιώστε το πνεύμα των αγώνων με
το παντελόνι ή τη βερμούδα Paddock Blue
που φορούν τα μέλη της ομάδας Yamaha
Racing σε όλο τον κόσμο.
Η Συλλογή Ένδυσης Paddock Blue
συμπληρώνεται με επιλεγμένα είδη ταξιδιού
Paddock Blue, όπως σάκους μεταφοράς
εξοπλισμού οδήγησης και βαλίτσες με
ροδάκια, καθώς και με ελαφριά σακίδια,
θήκες για κράνος και κομψά τσαντάκια μέσης,
προσφέροντας όλα όσα χρειάζεται ένας
αφοσιωμένος οπαδός του Yamaha R-World.
Για να δείτε ολόκληρη τη συλλογή,
επισκεφτείτε τον ιστότοπο:
www.yamaha-motor.gr/apparel/paddock-blue

Paddock Blue

Ανδρικό μπουφάν
παντός καιρού Paddock Blue

Γυναικείο μπουφάν
Paddock Blue

Παιδικό μπουφάν
Paddock Blue

Ανδρική μπλούζα με κουκούλα
Paddock Blue

Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα
Paddock Blue

Αγωνιστικό καπέλο
Paddock Blue για ενήλικες

B22-FJ102-E0-ΧΧ

B22-FJ201-E0-ΧΧ

B22-FJ401-E0-ΧΧ

A22-PB101-E0-ΧΧ

A22-PB201-E0-ΧΧ

N22-FH312-E1-ΧΧ

Ανδρική μπλούζα polo
Paddock Blue

Γυναικείο T-shirt
Paddock Blue

Παιδική μπλούζα
με κουκούλα Paddock Blue

Παιδικό T-shirt
Paddock Blue

Ανδρική μπλούζα
με κουκούλα Paddock Blue

Γυναικεία μπλούζα
με κουκούλα Paddock Blue

B22-FT118-E0-ΧΧ

B22-FT219-E0-ΧΧ

B22-FT417-E0-ΧΧ

B22-FT419-E0-ΧΧ

B22-FT117-E0-ΧΧ

B22-FT217-E0-ΧΧ

Ανδρικό softshell
Paddock Blue

Γυναικείο softshell
Paddock Blue

Γυναικείο υβριδικό
μπουφάν Paddock Blue

Γυναικεία μπλούζα με κουκούλα
Paddock Blue Essentials

Ανδρική φλις μπλούζα
Paddock Blue

Ανδρικό αμάνικο
μπουφάν Paddock Blue

B22-FJ124-E1-ΧΧ

B22-FJ202-E1-ΧΧ

B22-FJ223-E0-ΧΧ

B22-FT216-E0-ΧΧ

B22-FJ121-E1-ΧΧ

B22-FJ122-E0-ΧΧ

Ανδρικό παντελόνι
φόρμας Paddock Blue

Ανδρικό T-shirt
Paddock Blue Essentials

Γυναικείο T-shirt
Paddock Blue Essentials

Παιδικό T-shirt
Paddock Blue Essentials

Φορμάκι Yamaha Racing

Κορμάκι Yamaha Racing

B22-KB601-E0-ΧΧ

B22-KB602-E0-ΧΧ

B22-FP102-E0-ΧΧ

B22-FT111-E0-ΧΧ

B22-FT211-E0-ΧΧ

B22-FT412-E0-ΧΧ

Oλόσωμη δερμάτινη
φόρμα IXON Yamaha
Όταν οδηγείτε την απόλυτη Yamaha Supersport,
πρέπει να είστε εφοδιασμένοι με τον καλύτερο
εξοπλισμό οδήγησης. Όπως κάθε μοτοσυκλέτα
της σειράς R, η κορυφαία ολόσωμη δερμάτινη
αγωνιστική φόρμα της Yamaha έχει σχεδιαστεί
χωρίς συμβιβασμούς, προσφέροντάς σας το
υψηλότερο επίπεδο προστασίας για μια μοναδική
εμπειρία οδήγησης.
Κατασκευασμένη από δέρμα μοσχαριού, πλήρως
αεριζόμενη για βέλτιστη άνεση κατά την οδήγηση
και ενισχυμένη με ένα ειδικό μείγμα πολυαμιδίου,
αραμιδίου και ελαστάνης για επιπλέον αντοχή
και ευελιξία ακριβώς εκεί που χρειάζεται, αυτή
η εφαρμοστή φόρμα θα σας εξυπηρετήσει
σε όλα τα επίπεδα. Η κοίλη αεροδυναμική
«καμπούρα» μειώνει την αεροδυναμική
αντίσταση και τις ριπές αέρα στο κράνος κατά την
οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες, τα προστατευτικά
αγκώνων και τα αφαιρούμενα προστατευτικά
γονάτων μπορούν να ανταπεξέλθουν ακόμα
και στην πιο σκληροτράχηλη πίστα. Είναι
χαρακτηριστικά που κάνουν αυτήν τη δερμάτινη
αγωνιστική φόρμα, αναπόσπαστο μέρος του
εξοπλισμού για κάθε αναβάτη που σέβεται τον
εαυτό του.
Τα δερμάτινα αγωνιστικά γάντια υψηλής
ποιότητας της Yamaha έχουν σχεδιαστεί ώστε
να ταιριάζουν με την ολόσωμη δερμάτινη
αγωνιστική φόρμα. Το προστατευτικά των
αρθρώσεων με μεμονωμένες προστατευτικές
ενισχύσεις δακτύλων είναι πλήρως αεριζόμενα
για βέλτιστη άνεση, ενώ η εσωτερική επένδυση
από βαμβάκι είναι ενισχυμένη με ίνες αραμιδίου.
Τα εύκαμπτα δερμάτινα μέρη στα δάχτυλα
προσφέρουν βελτιωμένη ευελιξία για ακριβή
έλεγχο της μανέτας, ενώ το αντιπεριστροφικό
σύστημα για το μικρό δάχτυλο έχει σχεδιαστεί
για να σας προστατεύει όποτε το χρειαστείτε.
Ανακαλύψτε τον εξοπλισμό οδήγησης της
κατηγορίας Supersport στον επίσημο ιστότοπο
https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/

R-Series Ανδρική, δερμάτινη αγωνιστική φόρμα
A22-BG121-E0-0L

Ανδρικά, δερμάτινα αγωνιστικά γάντια
A22-BS121-B4-0L

Yamaha Racing Experience
Το Yamaha Racing Experience (YRE) είναι
το πιο αποκλειστικό γεγονός. Αυτή η μοναδική
εμπειρία, η οποία λαμβάνει χώρα στις πιο
δημοφιλείς πίστες της Ευρώπης, θα σας
προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσετε
μερικούς από τους Επίσημους Οδηγούς της
Yamaha, καθώς και θρυλικούς αγωνιστικούς
επισκέπτες της Yamaha, οι οποίοι θα σας
προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλές και
φυσικά, θα απολαύσουν την οδήγηση στην
πίστα μαζί σας!
Το πλήρες πρόγραμμα αποτελεί ένα μοναδικό
γεγονός εντός της αγωνιστικής ατμόσφαιρας
της Yamaha και θα σας προσφέρει την
ευκαιρία να λάβετε καθοδήγηση σε
διάφορα θέματα, όπως είναι η διαμόρφωση
των ελαστικών, της ανάρτησης και των
ηλεκτρονικών, δίνοντάς σας τη λεπτομερή
γνώση που χρειάζεστε για να εξερευνήσετε
πλήρως τις υψηλές δυνατότητες της
μοτοσυκλέτας σας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε
τον ιστότοπο: https://yre.yamaha-motor.gr

Yamaha bLU cRU
Υποστηρίζουμε τη νέα
γενιά αγωνιζόμενων
Με την πλούσια αγωνιστική ιστορία που έχει τις
ρίζες της στην ίδρυση της εταιρείας, οι αγώνες
βρίσκονται στην καρδιά όλων όσων κάνει η Yamaha.
Το εργοστάσιο πάντα επιδιώκει την καλλιέργεια και
την προαγωγή της επόμενης γενιάς αγωνιζόμενων
μέσω του προγράμματος Yamaha bLU cRU.
Για να φτάσει κανείς στην κορυφή χρειάζεται
τεράστια προσπάθεια, επιδεξιότητα, θάρρος,
χρόνο και αφοσίωση και μόνο οι κορυφαίοι
αναβάτες μπορούν να βρεθούν εκεί. Το όνειρο
των περισσότερων νέων αγωνιζόμενων είναι να
γίνουν οι επόμενοι Πρωταθλητές του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος MotoGP. Χρειάζονται όμως
περισσότερα από το να είσαι απλά ο πιο γρήγορος
οδηγός στην πίστα. Πρέπει να είσαι ολοκληρωμένος
αναβάτης σε κάθε πτυχή του αθλήματος, για να
κάνεις μια επιτυχημένη καριέρα.
Για αυτό η Yamaha δημιούργησε το πρόγραμμα bLU
cRU. Υπό τη διαχείριση έμπειρου προσωπικού, το
οποίο έχει περάσει χρόνια στην αγωνιστική σκηνή, το
Yamaha bLU cRU εντοπίζει και βοηθά τους αυριανούς
αστέρες, δημιουργώντας ένα επαγγελματικό
περιβάλλον το οποίο τους ενθαρρύνει, τους
καλλιεργεί και τους αναπτύσσει, προσφέροντας
καθοδήγηση σε μια καίρια φάση της καριέρας τους.
Εάν πιστεύετε ότι έχετε όσα χρειάζεται, επισκεφθείτε
το www.yamaha-racing.com και ανακαλύψτε πώς
το πρόγραμμα bLU cRU της Yamaha μπορεί να σας
οδηγήσει γρήγορα στο βάθρο των νικητών!

Επίσημες
Σχολές Οδήγησης Yamaha
Ακόμα και οι πιο έμπειροι αναβάτες, πάντα μπορούν
να μάθουν κάτι καινούργιο. Έτσι, είτε οδηγείτε
μοτοσυκλέτα Yamaha supersport εδώ και χρόνια
είτε μόλις γίνατε μέλος του R-World, σίγουρα αξίζει
να κλείσετε θέση σε μια από τις επίσημες σχολές
οδήγησης της Yamaha.
Κάθε Yamaha της σειράς R έχει κατασκευαστεί με τη
χρήση προηγμένης τεχνολογίας κινητήρα και πλαισίου,
που αντλούν έμπνευση από τις εργοστασιακές
αγωνιστικές μοτοσυκλέτες M1. Δεν υπάρχει λοιπόν,
καλύτερο μέρος για να εξερευνήσετε τις δυνατότητές
σας από ότι στην πίστα, χρησιμοποιώντας τη δική
σας μοτοσυκλέτα της σειράς R ή να νοικιάσετε μια
μοτοσυκλέτα όπου είναι δυνατό. Οι επίσημες σχολές
οδήγησης της Yamaha έχουν επιλεχθεί προσεκτικά
από τη Yamaha, ανάμεσα σε πολλές επαγγελματικές
σχολές οδήγησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Καθεμία από αυτές λειτουργεί υπό τη διεύθυνση
έμπειρων εκπαιδευτών αγώνων σε μερικές από τις
πιο εμβληματικές πίστες της ηπείρου, προσφέροντας
σας μια σπουδαία εμπειρία.
Ανεξάρτητα από τις ικανότητές και το επίπεδο
οδήγησής σας, θα μπορέσετε να μάθετε και να
αναπτύξετε νέες δεξιότητες και τεχνικές με την ομάδα
των εκπαιδευτών και μέχρι το τέλος του κύκλου
εκπαίδευσης, θα είστε αναμφισβήτητα καλύτερος
αναβάτης από ότι όταν ήρθατε. Ανακαλύψτε
περισσότερα στη διεύθυνση: www.yamaha-motor.
eu/riding-schools Ενημερωθείτε για την ελληνική
ακαδημία Yamaha Junior Academy στη διεύθυνση:
https://www.yamahamotor.eu/gr/el/yamaha-junioracademy/#/

R7 Cup Series

Join the R7 CUP !

Το νέο R7 Cup περιλαμβάνει μόνο την ολοκαίνουρια R7
της γκάμας Supersport της Yamaha και κάνει ντεμπούτο
το 2022 σε όλη την Ευρώπη Το R7 Cup έχει σχεδιαστεί
για να προσφέρει μια εύκολα προσβάσιμη σειρά αγώνων
για χομπίστες αγωνιζόμενους, καθώς και για φίλους των
track days που θέλουν κυρίως, να αγωνιστούν για να
διασκεδάσουν και να οδηγήσουν σε μια σειρά αγώνων
με πνεύμα συντροφικότητας, όπου αναβάτες κάθε ηλικίας,
εμπειρίας και υπόβαθρου, είναι ευπρόσδεκτοι.
Το 2022, κύπελλα R7 θα διοργανωθούν στη Γαλλία,
την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ανατολική
Ευρώπη. Οι 30 αναβάτες που θα ξεχωρίσουν σε αυτά τα
τοπικά πρωταθλήματα θα προσκληθούν στο ευρωπαϊκό
SuperFinale του R7 Series, το οποίο θα διεξαχθεί κατά
τη διάρκεια του γύρου της Βαρκελώνης μεταξύ 23 και
25 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Superbike της FIM. Αυτοί οι αναβάτες
θα ολοκληρώσουν την διαδικασία δοκιμών και Superpole
την Παρασκευή και θα συμμετάσχουν σε δύο αγώνες
το Σάββατο.
Το Ευρωπαϊκό SuperFinale του Yamaha R7 Series δεν είναι
απλά ένας αγώνας. Δημιουργεί αναμνήσεις που θα μείνουν
στη μνήμη των συμμετεχόντων για ολόκληρή τη ζωή τους.
Οι συμμετέχοντες στο SuperFinale Θα έχουν την ευκαιρία
να μοιραστούν το ίδιο paddock με τους αστέρες του
WorldSBK και να συζητήσουν με τους αγωνιζόμενους
της Yamaha, από όλες τις κατηγορίες του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος. Το προσωπικό της Yamaha θα είναι σε
ετοιμότητα για να προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλές
σε όλους τους αναβάτες, οι οποίοι ενδέχεται να βρεθούν
στη γραμμή εκκίνησης των δύο αγώνων, ανάμεσα σε
διάσημους αγωνιζόμενους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ημερολόγιο των τοπικών
κυπέλλων R7, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

Yamaha Offers You
YOU ονομάζεται η σειρά κορυφαίων
υπηρεσιών που κάνει την απόκτηση και
ιδιοκτησία μιας Yamaha ακόμα πιο εύκολη.
Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η εμπειρία
που αποκομίζουν οι αγοραστές και κάτοχοι
των προϊόντων Yamaha είναι πάντα θετική.
Οι υπηρεσίες YOU κάνουν την απόκτηση μιας
Yamaha πιο προσιτή, ενώ οι κάτοχοι Yamaha
μπορούν να επωφεληθούν από την αίσθηση
σιγουριάς που προσφέρει κάθε υπηρεσία YOU.
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/#/

Ένα εξάρτημα κινητήρα
σε υγρή μορφή
Στην Yamaha πιστεύουμε ότι οι πελάτες μας αισθάνονται
υπέροχα κάθε φορά που χρησιμοποιούν τα προϊόντα
μας. Ως αναγνώριση της εμπιστοσύνης τους στην
εταιρεία μας, αναπτύξαμε τη σειρά λιπαντικών και
προϊόντων συντήρησης και φροντίδας Yamalube.
Οι μηχανικοί της Yamaha θεωρούν το λιπαντικό ως
εξάρτημα του κινητήρα σε υγρή μορφή. Ως ένα από
τα πιο σημαντικά εξαρτήματα του κινητήρα Yamaha.
Η επιλογή των προϊόντων Yamalube πραγματικά
κάνει τη διαφορά.
Με τη διαρκή χρήση των προϊόντων Yamalube,
εξασφαλίζετε ότι ο κινητήρας σας θα έχει κορυφαία
απόδοση και θα παρέχει την αντοχή και την
αξιοπιστία που περιμένετε από κάθε μοντέλο Yamaha.
Κατασκευάζουμε επίσης, μια σειρά από προϊόντα
φροντίδας, για να διατηρείτε σε άριστη κατάσταση το
αγαπημένο σας όχημα. Ο Επίσημος Συνεργάτης Yamaha
της περιοχής σας, μπορεί να σας προτείνει το κατάλληλο
προϊόν Yamalube για τη δική σας Yamaha. Εναλλακτικά,
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

Δημιουργήστε
τη συλλογή
των ονείρων σας
με τη δωρεάν
εφαρμογή MyGarage
Η εφαρμογή MyGarage είναι ο καλύτερος
τρόπος για να δημιουργήσετε τη συλλογή
μοτοσυκλετών Yamaha των ονείρων σας και
διατίθεται εντελώς δωρεάν! Κατεβάστε την
εφαρμογή και είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε
τη δική σας αποκλειστική Yamaha.
Με το MyGarage, μπορείτε να προσθέσετε
ή να αφαιρέσετε μια μεγάλη σειρά γνήσιων
εξαρτημάτων και να δείτε το σκούτερ ή τη
μοτοσυκλέτα σας από κάθε γωνία.
Αφού δημιουργήσετε τις μοτοσυκλέτες και
τα σκούτερ των ονείρων σας, μπορείτε να
τα αποθηκεύσετε και να τα μοιραστείτε με
φίλους. Όταν αποφασίσετε ποια εκδοχή σας
αντιπροσωπεύει, στείλτε τη σε έναν Επίσημο
Συνεργάτη της Yamaha, για να την κάνει
πραγματικότητα.

Get it on

MyRide: Η οδήγηση
σε άλλα επίπεδα!
Σχεδιασμένη αποκλειστικά από την Yamaha
και διαθέσιμη δωρεάν τόσο για συσκευές
iOS όσο και για Android, η εφαρμογή MyRide
προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους
αναβάτες να εμπλουτίσουν την εμπειρία
οδήγησης με την μοτοσυκλέτα ή το scooter
τους, ανεξαρτήτως μάρκας.
Με την εφαρμογή MyRide της Yamaha, οι
αναβάτες μπορούν να παρακολουθούν
και να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο τα
δεδομένα οδήγησης, όπως τη γωνία κλίσης,
την επιτάχυνση ή τη ταχύτητα έως το
υψόμετρο και τη δύναμη πέδησης, με σκοπό
να απολαμβάνουν κάθε διαδρομή ακόμα
περισσότερο.
Επιπλέον, μπορούν να μοιραστούν κάθε
διαδρομή με άλλους χρήστες της εφαρμογής
MyRide ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ενώ επίσης έχουν τη δυνατότητα να
εξαγάγουν τα δεδομένα σε αρχείο μορφής
GPX. Με αυτό τον τρόπο, οι μοτοσυκλετιστές
μπορούν να ανακαλύψουν νέες διαδρομές
και να ζήσουν νέες περιπέτειες, αλλά και
να συνδεθούν με μια παγκόσμια κοινότητα
αναβατών που μοιράζονται το ίδιο πάθος και
ενθουσιασμό για τους δύο τροχούς.

www.yamaha-motor.eu

Ακολουθήστε μας στο:

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Γερμανικής Σχολής 10
15123 Μαρούσι
+30 210-6293500

Αντιπροσωπεία

Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου εμφανίζονται
επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και
συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε
έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.

