2020 Hyper Naked

DARK
Η σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας
Η κυκλοφορία της εμβληματικής MT-09 από
τη Yamaha το 2013, εγκαινίασε μια νέα εποχή
στον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Η «σκοτεινή
πλευρά» της Ιαπωνίας είναι πλέον ευρέως
αναγνωρισμένη και αποτελεί τον πυρήνα μιας
ολοένα και μεγαλύτερης κοινότητας αναβατών.
Η έννοια συμβολίζει τον ισχυρό δεσμό με τις
ιαπωνικές ρίζες της Yamaha και αντανακλά τη
συναρπαστική αίσθηση που προσφέρουν οι

εξαιρετικές επιδόσεις της μοτοσυκλέτας, καθώς
και το ασυμβίβαστο πνεύμα των αναβατών MT,
των πραγματικών “κυρίαρχων της ροπής”.
Η επιθετική και σκληροτράχηλη σειρά MT
ανεβαίνει σε νέο επίπεδο το 2020, με τις νέες
MT-03 και MT-125. Η νέα MT-03 έχει διπλούς
προβολείς που θυμίζουν αρπακτικό, νέο
ανεστραμμένο πιρούνι και ανασχεδιασμένο

φαρδύ ρεζερβουάρ καυσίμου. Η συναρπαστική
νέα MT-125, με το νέο κινητήρα υψηλής
τεχνολογίας, το στιβαρό εμπροσθοβαρές
πλαίσιο και την επιθετική σχεδίαση MT
επόμενης γενιάς, δεν συγκρίνεται με καμία
άλλη μοτοσυκλέτα.
Εξερεύνησε τη σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας.
Όλα είναι θέμα διάθεσης.

Η σκοτεινή
δύναμη
MT-10 SP
Μια πρωτόγνωρη δύναμη απλώνεται
στο σκοτάδι και μόλις νοιώσεις τις
απόλυτες επιδόσεις της MT-10 SP,
θα καταλάβεις αμέσως ότι έχεις μπει
στη σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας.

Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης,
ο μονόδρομος συμπλέκτης με υποβοήθηση
και το σύστημα γρήγορης αλλαγής
ταχυτήτων παρέχουν την τεχνολογία
για να τιθασεύσεις την άγρια δύναμη του
κινητήρα των 998 κ.εκ. Ο συνδυασμός
της μεγάλης γραμμικής ροπής με
την εξαιρετική ευελιξία του πλαισίου
κάνει αυτή τη μοτοσυκλέτα την απόλυτη
Hyper Naked.
Yamaha MT-10 SP: Η σκοτεινή δύναμη.

MT-10 SP

Αυτή η ειδική έκδοση της MT-10 είναι
εξοπλισμένη με ηλεκτρονική αγωνιστική
ανάρτηση Öhlins για απόλυτο έλεγχο και
διαθέτει αποκλειστικό πίνακα οργάνων
με οθόνη TFT. Είναι διαθέσιμη σε ειδικά
αγωνιστικά χρώματα.

MT-10 SP

4-κύλινδρος κινητήρας
crossplane «CP4»

Το πλαίσιο της MT-10 SP έχει κοντό μεταξόνιο
και είναι εξοπλισμένο με πλήρως ρυθμιζόμενη
αγωνιστική ανάρτηση της Öhlins. Προσαρμόζεται
αυτόματα στις μεταβαλλόμενες οδικές και
οδηγικές συνθήκες και επιτρέπει υψηλά επίπεδα
ελέγχου κατά την επιτάχυνση, το φρενάρισμα
και την κίνηση σε στροφές.

Ο υγρόψυκτος 4-κύλινδρος κινητήρας «CP4»
των 998 κ.εκ. με τους κυλίνδρους σε σειρά,
διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα συστήματα
εισαγωγής, εξάτμισης και τροφοδοσίας καυσίμου,
τα οποία ενισχύουν την υψηλή απόδοση της MT10 SP στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Αυτός
ο απολαυστικός κινητήρας crossplane διαθέτει
ανομοιόμορφη ακολουθία ανάφλεξης 270° - 180°
- 90° - 180° και παρέχει γραμμική ροπή με άμεση
απόκριση στο γκάζι.

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS),
QSS, συμπλέκτης A&S

Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου Deltabox

Ηλεκτρονική τεχνολογία ελέγχου
Για να έχει ο αναβάτης το μέγιστο δυνατό έλεγχο,
η MT-10 SP είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικό
γκάζι YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle)
και με σύστημα cruise control που τίθεται σε
λειτουργία πάνω από τα 50 χλμ./ώρα. Για ιδανική
ανταπόκριση σε διάφορες συνθήκες, το σύστημα
D-MODE της Yamaha παρέχει τρεις διαφορετικούς
τρόπους λειτουργίας του κινητήρα για χαλαρή,
κανονική και επιθετική οδήγηση.

Οθόνη LCD
(TFT - Thin Film Transistor)
Για να τονιστεί η θέση της ως η απόλυτη
Hyper Naked, η MT-10 SP παρέχεται πλήρως
εξοπλισμένη με τον νεότερο πίνακα οργάνων
με οθόνη LCD (TFT - Thin Film Transistor).
Αυτός είναι ο πλέον προηγμένος πίνακας που
υπάρχει στην κατηγορία και περιλαμβάνει
πλήρως έγχρωμη οθόνη πολλαπλών
λειτουργιών, η οποία προσφέρει ένα
ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών.

MT-10 SP

Πλήρως ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική
αγωνιστική ανάρτηση (ERS) της Öhlins

Το προαιρετικά ενεργοποιούμενο σύστημα
ελέγχου πρόσφυσης (TCS) της MT-10 SP διαθέτει
τρία επίπεδα παρέμβασης και εξασφαλίζει ομαλό
κράτημα στο δρόμο υπό διάφορες συνθήκες.
Το σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων (QSS)
επιτρέπει το ανέβασμα ταχυτήτων με το γκάζι
στο τέρμα και χωρίς τη χρήση συμπλέκτη, ενώ
ο μικρών διαστάσεων μονόδρομος συμπλέκτης
με υποβοήθηση (A&S) εξασφαλίζει ακρίβεια
και απόλυτο έλεγχο κατά την επιτάχυνση
και την επιβράδυνση.

Η κορυφαία μοτοσυκλέτα Hyper Naked
διαθέτει ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου Deltabox
και εξαιρετικά μακρύ ψαλίδι αλουμινίου που
εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη ισορροπία
αντοχής/ακαμψίας. Αυτή η σχεδίαση είναι
βασισμένη στην YZF-R1 και συνδυάζει
κορυφαίο χειρισμό, σταθερότητα στις ευθείες,
μικρό βάρος και ευκινησία.

Όρθια θέση οδήγησης
και εμπροσθοβαρής σχεδίαση

Κοντό μεταξόνιο 1.400 χιλ.
για απόλυτη ευελιξία

Η σχέση τιμονιού σέλας και μαρσπιέ εξασφαλίζει
μια θέση οδήγησης με ελαφριά κλίση προς
τα εμπρός, η οποία επιτρέπει την πλήρη
αξιοποίηση της γραμμικής ροπής. Και για να
τονιστεί η δυναμική «εμπροσθοβαρής» όψη,
αυτή η κορυφαία μοτοσυκλέτα Hyper Naked
διαθέτει πλευρικά πάνελ μικρών διαστάσεων με
καλύμματα σε σχήμα αεραγωγού και εργονομικά
σχεδιασμένο φαρδύ ρεζερβουάρ καυσίμου.

Το μικρών διαστάσεων, ελαφρύ πλαίσιο
της MT-10 SP είναι βασισμένο στο πλαίσιο της
βραβευμένης YZF-R1. Για εξαιρετική ευελιξία
σε συνδυασμό με μικρό βάρος και ουδέτερη
απόκριση κατά το χειρισμό, αυτό το νέο
κορυφαίο μοντέλο διαθέτει επανασχεδιασμένη
γεωμετρία και εξαιρετικά κοντό μεταξόνιο
1400 χιλ., οπότε έχει τις πιο μικρές διαστάσεις
στην κατηγορία των 1.000 κ.εκ.

Icon Performance

MT-10

Σκοτεινή αχτίδα

Ισχύς, ροπή και ευελιξία. Η ΜΤ-10 είναι η μοτοσυκλέτα που περίμενες.
Είναι η πιο ισχυρή Hyper Naked που δημιουργήθηκε ποτέ και προκαλεί
με την εμφάνιση και την άγρια ομορφιά της. Ήρθε η στιγμή να προχωρήσεις
στο επόμενο επίπεδο της σκοτεινής πλευράς.

Icon Blue

Tech Black

Έχεις οδηγήσει πολλές μοτοσυκλέτες, οπότε ξέρεις ακριβώς τι θέλεις.
Μεγάλη ισχύ με απόλυτη ακρίβεια στο χειρισμό και φυσική θέση οδήγησης
σε συνδυασμό με εργονομία, για να μπορείς να κινείσαι με αυτοπεποίθηση
σε κάθε ασφάλτινο περιβάλλον. Ακολούθησε τη σκοτεινή πλευρά των ΜΤ
με την MT-10.

MT-10

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει κινητήρα crossplane 998 κ.εκ. ειδικά ρυθμισμένο
για άφθονη ροπή στις χαμηλές έως μεσαίες στροφές και ελαφρύ πλαίσιο
αλουμινίου Deltabox με εξαιρετικά κοντό μεταξόνιο. Η ΜΤ-10 προσφέρει
απίστευτη ισχύ, κορυφαία στην κατηγορία ευελιξία και απόλυτο έλεγχο.

Ice Fluo

Τετρακύλινδρος κινητήρας
CP4 crossplane
Ο υγρόψυκτος 4-κύλινδρος κινητήρας «CP4»
των 998 κ.εκ. με τους κυλίνδρους σε σειρά,
διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα συστήματα
εισαγωγής, εξάτμισης και τροφοδοσίας καυσίμου,
τα οποία ενισχύουν την υψηλή απόδοση της
MT-10 στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Αυτός
ο απολαυστικός κινητήρας crossplane διαθέτει
ανομοιόμορφη ακολουθία ανάφλεξης 270° - 180°
- 90° - 180° και παρέχει γραμμική ροπή με άμεση
απόκριση στο γκάζι και έλεγχο ακριβείας.

Ηλεκτρονική τεχνολογία ελέγχου
Για να έχει ο αναβάτης το μέγιστο δυνατό
έλεγχο, η MT-10 είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T (Yamaha Chip
Controlled Throttle) και με σύστημα cruise
control που τίθεται σε λειτουργία πάνω από
τα 50 χλμ./ώρα. Για ιδανική απόκριση σε
διαφορετικές συνθήκες, το σύστημα D-MODE
της Yamaha παρέχει τρεις τρόπους λειτουργίας
του κινητήρα και μία πρίζα 12 V DC για
σύνδεση διάφορων αξεσουάρ.

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS),
QSS, συμπλέκτης A&S

Όρθια θέση οδήγησης
και εμπροσθοβαρής σχεδίαση

Το προαιρετικά ενεργοποιούμενο σύστημα
ελέγχου πρόσφυσης (TCS) της MT-10 διαθέτει
τρία επίπεδα παρέμβασης και εξασφαλίζει
ομαλό κράτημα στο δρόμο υπό διάφορες
συνθήκες. Το σύστημα γρήγορης αλλαγής
ταχυτήτων (QSS) επιτρέπει το ανέβασμα
ταχυτήτων με το γκάζι στο τέρμα και χωρίς τη
χρήση συμπλέκτη, ενώ ο μικρών διαστάσεων
μονόδρομος συμπλέκτης με υποβοήθηση (A&S)
εξασφαλίζει ακρίβεια και απόλυτο έλεγχο κατά
την επιτάχυνση και την επιβράδυνση.

Η σχέση τιμονιού σέλας και μαρσπιέ εξασφαλίζει
μια θέση οδήγησης με ελαφριά κλίση προς
τα εμπρός, η οποία επιτρέπει την πλήρη
αξιοποίηση της γραμμικής ροπής. Και για να
τονιστεί η δυναμική «εμπροσθοβαρής» όψη,
αυτή η κορυφαία μοτοσυκλέτα Hyper Naked
διαθέτει πλευρικά πάνελ μικρών διαστάσεων με
καλύμματα σε σχήμα αεραγωγού και εργονομικά
σχεδιασμένο φαρδύ ρεζερβουάρ καυσίμου.

MT-10 Sport Pack

MT-10

Αν θέλεις να ανεβάσεις την MT-10 σε άλλο επίπεδο, τα προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ του Yamaha Sport Pack
είναι η απάντηση. Το Sport Pack περιλαμβάνει slip-on τελικό τιτανίου, εκτροπέα αέρα, προστατευτικό για το ρεζερβουάρ,
βάση πινακίδας κυκλοφορίας και φλας LED μπροστά και πίσω, τα οποία προσφέρουν στην MT-10 ακόμα πιο επιθετική
και δυναμική εμφάνιση. Μπορείς να το προμηθευτείς από έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει
την τοποθέτηση αυτών των γνήσιων αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.
Slip-on τελικό τιτανίου

Κάλυμμα γραναζιού billet

90798-34001-00

B67-FFSPC-00-00

Άγκιστρα σταντ
πίσω τροχού billet

Πλήρες κάλυμμα ψυγείου

Προστατευτικό ψυγείου λαδιού

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας

Μανέτα συμπλέκτη Billet

B67-FRADC-10-00

B67-FCPTE-00-00

B67-FLPH0-00-00

B67-F3912-00-00

Βάσεις για μαλακές
πλαϊνές τσάντες

2CR-F71A0-00-00

Μανέτα φρένου Billet

Καβαλέτα τιμονιού

Αντίβαρα τιμονιού billet

Προέκταση πλαϊνού σταντ

Προστατευτικό ρεζερβουάρ

Προστατευτικό αλυσίδας

1RC-F3922-10-00

B67-FHBRS-00-00

B67-FHBED-00-00

B67-FSTEX-00-00

B67-FTPAD-00-00

B67-FCHNC-00-00

B67-FSSBS-00-00

Σέλα Comfort

Σπορ ανεμοθώρακας

B67-247C0-01-00

B67-F83J0-01-00

Προστατευτικά χεριών
(χούφτες)

Εκτροπέας αέρα

Πίσω σχάρα

Προστατευτικό μπροστινού άξονα

Προστατευτικό πίσω άξονα

B67-F83M0-00-00

1RC-248D0-02-00

B67-FFAXP-00-00

B67-FRAXP-00-00

Βάση GPS

Κεντρικό παξιμάδι
τιμονόπλακας

Κεντρική βαλίτσα City 50L

Κεντρική βαλίτσα City 39L

34B-F84A8-10-00

52S-F84A8-00-00

B67-F85F0-10-00

Ρυθμιστής αλυσίδας
B67-FCHAD-00-00

Αριστερό προστατευτικό
στροφαλοθαλάμου

Δεξί προστατευτικό
στροφαλοθαλάμου

B67-FCLCP-00-00

B67-FCRCP-00-00

1RC-234A0-11-00

B67-FYNUT-00-00

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Προκάλεσε
το σκοτάδι
MT-09 SP

Με πλήρως ρυθμιζόμενο πίσω αμορτισέρ Öhlins,
η MT-09 SP ανεβάζει την ευκολία χειρισμού και το
κράτημα των μοτοσυκλετών Hyper Naked σε άλλο
επίπεδο. Στον ειδικό εξοπλισμό της περιλαμβάνονται
ρυθμιζόμενο πιρούνι, μαύρα όργανα, μαύρα
χειριστήρια στο τιμόνι, μπλε τροχοί και σέλα με
μπλε ραφές. Διατίθεται στον χρωματικό συνδυασμό
Silver Blu Carbon, ο οποίος είναι εμπνευσμένος από
την MT-10 SP. Αυτή η naked υψηλών επιδόσεων
είναι η αυθεντική μοτοσυκλέτα που διαθέτει όλα
όσα μπορείς να φανταστείς κι ακόμη περισσότερα.
MT-09 SP: Προκάλεσε το σκοτάδι.

MT-09 SP

Οι δυνάμεις της σκοτεινής πλευράς της Ιαπωνίας
δεν μένουν ποτέ στάσιμες. Η αποκλειστική MT-09 SP
είναι η μοτοσυκλέτα Hyper Naked που προστέθηκε
πρόσφατα στην πιο εμπορική γκάμα μοντέλων
Yamaha. Με τις υψηλές προδιαγραφές και
τα αγωνιστικής έμπνευσης χρώματά της,
είναι η απόλυτη 3-κύλινδρη MT.

MT-09 SP

Πίσω αμορτισέρ Öhlins
και ρυθμιζόμενο πιρούνι

Επιθετικοί διπλοί προβολείς LED

Για να τονιστούν οι ποιοτικές προδιαγραφές της,
η MT-09 SP διαθέτει φινίρισμα με τον
αποκλειστικό χρωματικό συνδυασμό Silver Blu
Carbon, ο οποίος είναι εμπνευσμένος από την
ναυαρχίδα MT-10 SP. Στα σπέσιαλ χαρακτηριστικά
της περιλαμβάνονται επίσης, μπλε τροχοί 10
ακτίνων με γραφικά SP, μαύρα όργανα, μαύρα
χειριστήρια και μια μοναδική σέλα με μπλε ραφές.

Η MT-09 SP διαθέτει διπλούς προβολείς με
επιθετικό στυλ, που παρέχουν σε αυτήν την
δημοφιλή Hyper Naked μια πιο επιθετική
όψη. Εμπνευσμένοι από τη ναυαρχίδα
MT-10 SP, οι κεκλιμένοι διπλοί προβολείς
διαθέτουν τέσσερις λυχνίες LED και
συνοδεύονται από διπλά φώτα θέσης LED.

Ηλεκτρονική τεχνολογία ελέγχου

Αποκλειστικός πίνακας οργάνων
με οθόνη LCD

Σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων /
Συμπλέκτης A&S
Το σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων (QSS)
παρέχει ομαλότερα και ταχύτερα ανεβάσματα
ταχυτήτων και επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της
ασυγκράτητης γραμμικής ροπής της MT-09 SP. Αυτό
το δυναμικό μοντέλο Hyper Naked διαθέτει επίσης
συμπλέκτη A&S, ο οποίος εξασφαλίζει μεγάλη
ευστάθεια του πλαισίου στα γρήγορα κατεβάσματα
ταχυτήτων πριν την είσοδο σε στροφή.

MT-09 SP

Για υψηλή ακρίβεια χειρισμού, η MT-09 SP
διαθέτει ένα πλήρως ρυθμιζόμενο πίσω
αμορτισέρ Öhlins υψηλής ποιότητας, το οποίο
διαθέτει τηλεχειριζόμενο ρυθμιστή για γρήγορη
και εύκολη προσαρμογή του πλαισίου. Επιπλέον,
το ρυθμιζόμενο χρυσαφί πιρούνι επιτρέπει
τη λεπτομερή ρύθμιση των χαρακτηριστικών
απόσβεσης επαναφοράς και συμπίεσης για
μεγαλύτερη ευκολία χειρισμού.

Αποκλειστικός χρωματικός συνδυασμός

3-κύλινδρος κινητήρας
CP3 847 κ.εκ με άφθονη ροπή
Ο 3-κύλινδρος κινητήρας «CP3» crossplane
847 κ.εκ. της MT-09 SP συγκλονίζει με
την άμεση και γραμμική παροχή της
ασυγκράτητης ροπής, που χαρίζει σε αυτήν
τη μοτοσυκλέτα την πιο συναρπαστική
αίσθηση στην κατηγορία της. Ο κινητήρας
χαρακτηρίζεται από την ιδανική απόδοση
της ισχύος και συμμορφώνεται πλήρως
με τις προδιαγραφές EU4.

Η προηγμένη ηλεκτρονική τεχνολογία ελέγχου
της MT-09 SP προσαρμόζεται ανάλογα με τις
συνθήκες οδήγησης και την ποιότητα του
οδοστρώματος. Η 3 θέσεων λειτουργία D-MODE
επιτρέπει την προσαρμογή της ισχύος του
κινητήρα για πιο ήπια ή δυναμική απόδοση, ενώ
το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και το ABS
παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται και επιτρέπουν
υψηλά επίπεδα ελέγχου.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες μοτοσυκλέτες
της ίδιας κατηγορίας, ο πίνακας οργάνων
με οθόνη LCD της MT-09 SP απεικονίζει τις
πληροφορίες με λευκό χρώμα σε μαύρο φόντο,
για περισσότερη ευκρίνεια την ημέρα. Εκτός από
τα πρακτικά πλεονεκτήματα, αυτός ο υψηλής
ποιότητας πίνακας οργάνων συμπληρώνει τέλεια
την εντυπωσιακή και κορυφαία στην κατηγορία
εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.

Ευέλικτος χειρισμός
Το κλειδί για την εξαιρετική ευελιξία της MT-09
SP είναι το πλαίσιο αλουμινίου και το μικρών
διαστάσεων ψαλίδι. Το πλαίσιο χρησιμοποιεί
τον κινητήρα CP3 ως δομικό του στοιχείο.
Με το ελαφρύ πλαίσιο και τη συγκέντρωση των
μαζών στο κέντρο της, αυτή η πολλαπλών ρόλων
Hyper Naked είναι μία από τις πιο ευέλικτες
μοτοσυκλέτες στην κατηγορία της.

Icon Performance

MT-09
Η μοτοσυκλέτα που άλλαξε τα πάντα έχει εξελιχθεί σε μια ακόμα
πιο κοφτερή και πιο τεχνολογικά προηγμένη Hyper Naked. Η δυναμική
MT-09 έχει σχεδιαστεί για να εμπνεύσει τη σημερινή γενιά αναβατών
που αναζητούν συναρπαστικές οδηγικές στιγμές και εμπειρίες που δεν
πρόκειται να βρουν σε καμία άλλη μοτοσυκλέτα της κατηγορίας της.

Σκοτεινό
βλέμμα
Icon Blue

Tech Black

Η πρώτη εντύπωση είναι το παν. Με την επιβλητική μπροστινή της όψη
με τα δύο “μάτια” LED, η επιθετική MT-09 προκαλεί τις αισθήσεις.
Οι μπροστινοί αεραγωγοί και τα πλευρικά προστατευτικά του ψυγείου
ενισχύουν τη δυναμική και κομψή εμφάνιση της μοτοσυκλέτας, ενώ
για να τονίσουμε ακόμη περισσότερο το ασυμβίβαστο στυλ, σχεδιάσαμε
μια στενού προφίλ κοντή ουρά.

MT-09

Με την επαναστατική της εμφάνιση, το βελτιωμένο σχήμα και
τις υψηλότερες προδιαγραφές της, αυτή η ασυγκράτητη δύναμη
είναι έτοιμη να ανεβάσει την εμπειρία οδήγησης που μπορεί να προσφέρει
μια Hyper Naked, στο επόμενο επίπεδο.

Ice Fluo

Επιθετικοί διπλοί προβολείς LED

Πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι

Η MT-09 διαθέτει διπλούς προβολείς με επιθετικό
στυλ, που παρέχουν σε αυτήν την δημοφιλή
Hyper Naked μια πιο επιθετική όψη. Εμπνευσμένοι
από τη ναυαρχίδα MT-10, οι κεκλιμένοι διπλοί
προβολείς διαθέτουν τέσσερις λυχνίες LED και
συνοδεύονται από διπλά φώτα θέσης LED.

Το ανεστραμμένο πιρούνι των 41 χιλ. έχει
αναβαθμιστεί σημαντικά με την προσθήκη
ρύθμισης απόσβεσης συμπίεσης, η οποία
παρέχει στην MT-09 μεγαλύτερες σπορ
δυνατότητες. Για βελτιωμένη απόδοση της
ανάρτησης και μεγαλύτερο εύρος ρυθμίσεων,
οι λειτουργίες είναι διαχωρισμένες. Η απόσβεση
συμπίεσης εφαρμόζεται στο δεξί καλάμι και
η απόσβεση επαναφοράς στο αριστερό.

Σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων /
Συμπλέκτης A&S

Κινητήρας CP4 με άφθονη ροπή,
συμβατός με τις προδιαγραφές EU4

Το σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων
(QSS) τύπου YZF-R1 παρέχει ομαλότερα και
ταχύτερα ανεβάσματα ταχυτήτων και επιτρέπει
την πλήρη αξιοποίηση της ασυγκράτητης
γραμμικής ροπής της MT-09. Αυτό το δυναμικό
μοντέλο Hyper Naked διαθέτει επίσης συμπλέκτη
A&S, ο οποίος εξασφαλίζει μεγάλη ευστάθεια
του πλαισίου στα γρήγορα κατεβάσματα
ταχυτήτων πριν την είσοδο σε στροφή.

Ο 3-κύλινδρος κινητήρας «CP3» crossplane 847
κ.εκ. της MT-09 συγκλονίζει με την άμεση και
γραμμική παροχή της ασυγκράτητης ροπής,
που χαρίζει σε αυτήν τη μοτοσυκλέτα, την πιο
συναρπαστική αίσθηση στην κατηγορία της.
Ο κινητήρας χαρακτηρίζεται από την ιδανική
απόδοση της ισχύος και συμμορφώνεται
πλήρως με τις προδιαγραφές EU4.

MT-09 Αξεσουάρ

MT-09

MT-09 Sport Pack
Αν θέλεις να ανεβάσεις την MT-09 σε άλλο επίπεδο,
τα προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ του Yamaha
Sport Pack είναι η απάντηση. Το Sport Pack
περιλαμβάνει ανεμοθώρακα, προστατευτικό για
το ρεζερβουάρ, βάση πινακίδας κυκλοφορίας
και φλας LED μπροστά και πίσω, τα οποία
προσφέρουν στην MT-09, ακόμα πιο επιθετική και
δυναμική εμφάνιση. Μπορείς να το προμηθευτείς
από έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha,
ο οποίος θα αναλάβει να τοποθετήσει αυτά τα γνήσια
αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.

Πλήρες σύστημα εξάτμισης
με τελικό τιτανίου

Κάλυμμα εξάτμισης
τύπου MotoGP

Ρυθμιστής πεντάλ
από αλουμίνιο billet

90798-32404-00

BS2-FMGPE-XC-VR

BS2-F8110-00-00

Πλαϊνά καλύμματα ψυγείου

Μανέτα φρένου Billet

Μανέτα συμπλέκτη Billet

BS2-FRADS-C0-00

1RC-F3922-10-00

1RC-F3912-00-00

Ανεμοθώρακας
BS2-261C0-00-00

Τάπα πλήρωσης
λαδιού κινητήρα billet

Ψηλή βάση
πινακίδας κυκλοφορίας

Χαμηλή βάση
πινακίδας κυκλοφορίας

BS2-F16E0-10-00

BS2-FLWLP-H0-00

Αντίβαρα τιμονιού billet

Custom μαρσπιέ συνεπιβάτη

B67-FHBED-00-00

1WS-F2743-00-00

Κάλυμμα γραναζιού billet
BS2-FFSPC-01-00

Πλέγμα καλυμμάτων
εισαγωγής αέρα
BS2-F2837-00-00

2PP-FE0LC-00-00

MT-09 Urban Pack

Προστατευτικό αλυσίδας

Προστατευτικά κινητήρα

Κιτ προβολέων ομίχλης LED

Σπορ ανεμοθώρακας

Άνετη σέλα

Επίπεδη σέλα

Κανένα άλλο όχημα δεν συγκρίνεται με την MT-09.
Τα προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ του Yamaha Urban Pack
έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την καθημερινή σου μετακίνηση
στην πόλη, ακόμα πιο απολαυστική. Το MT-09 Urban Pack
περιλαμβάνει βαλίτσα 39 λίτρων city με πίσω σχάρα, σπορ
ανεμοθώρακα, πρίζα DC USB και κλειδαριά. Μπορείς να
το προμηθευτείς από έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha,
ο οποίος θα αναλάβει να τοποθετήσει αυτά τα γνήσια αξεσουάρ
υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.

BS2-F2311-00-00

1RC-211D0-01-00

BS2-854A3-00-00

BS2-F6234-20-00

BS2-247C0-00-00

1RC-247C0-41-00

Επίπεδη σέλα
- Ρετρό εμφάνιση
1RC-247C0-31-00

Μαρσπιέ αναβάτη billet
για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων

Δακτύλιος στερέωσης
τσάντας ρεζερβουάρ

2PP-FRFPG-00-00

YME-FTBAG-RG-00

Προέκταση πλαϊνού σταντ MT-09

Καβαλέτα τιμονιού

1RC-F7311-00-00

BS2-FHBRS-00-00

Πλευρικά προστατευτικά
του ρεζερβουάρ

Προστατευτικά χεριών
(χούφτες) για την ΜΤ

BS2-FPA40-00-00

1RC-285F0-10-00

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Κεντρικό παξιμάδι τιμονόπλακας
BS2-FYNUT-00-00

MT-07
Εμπνευσμένη από τη σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας, η MT-07
έχει κατακτήσει την Ευρώπη και έχει αναδειχθεί σήμερα σε μία από
τις κορυφαίες σε πωλήσεις μοτοσυκλέτες Yamaha όλων των εποχών.
Εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί τόσοι πολλοί αναβάτες προτιμούν
αυτή τη συναρπαστική Hyper Naked για τις μετακινήσεις τους.

Icon Blue

Tech Black

Ο μικρών διαστάσεων 2-κύλινδρος κινητήρας 689 κ.εκ. με διάταξη
σε σειρά, ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση τη φιλοσοφία crossplane,
προσφέρει ισχυρή και γραμμική ροπή για συναρπαστική επιτάχυνση
και εξαιρετική οικονομία.
Το εντυπωσιακό πλαίσιο και οι δυναμικές εισαγωγές αέρα τονίζουν
την ισχυρή εμφάνιση της οικογένειας MT, ενώ η σέλα προσφέρει καλύτερη
θέση οδήγησης. Με βελτιωμένη μπροστινή και πίσω ανάρτηση, το μικρών
διαστάσεων σωληνωτό πλαίσιο της MT-07 σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο
...και σε μεταφέρει κατευθείαν στη σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας.

MT-07

Σκοτεινή
έλξη

Ice Fluo

Κινητήρας 689 κ.εκ. τύπου «crossplane»
με 2 κυλίνδρους σε σειρά

Ελαφρύ και λεπτό σωληνωτό πλαίσιο
κεντρικής ραχοκοκαλιάς

Κατασκευασμένη
για απόλυτη οδηγική απόλαυση

Εξαιρετικές επιδόσεις,
προσιτή τιμή και οικονομία

Ο κινητήρας των 689 κ.εκ. με 2 κυλίνδρους
σε σειρά είναι αυτός που προσδίδει στη MT-07
τον ξεχωριστό της χαρακτήρα. Δημιουργήθηκε
με βάση τη φιλοσοφία crossplane της Yamaha.
Με ακανόνιστα διαστήματα ανάφλεξης,
ο στρόφαλος 270 μοιρών προσφέρει έντονη
αίσθηση της επιτάχυνσης και εξαιρετικής
πρόσφυσης. Επιπλέον, η έντονη γραμμική ροπή
εγγυάται εκπληκτικές επιδόσεις.

Για ευκολία ελιγμών και εκπληκτική ευελιξία,
η MT-07 διαθέτει ένα ελαφρύ και λεπτό
ατσάλινο πλαίσιο με κεντρικό κορμό που
χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως δομικό του
στοιχείο. Σε συνδυασμό με το κοντό μεταξόνιο
και το βελτιωμένο σύστημα ανάρτησης,
αυτό το ανθεκτικό και ελαφρύ πλαίσιο
προσφέρει συναρπαστική οδήγηση και
μεγάλη σταθερότητα.

Αυτή η συναρπαστική προσθήκη στη σειρά Hyper
Naked έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλά
επίπεδα απόλαυσης και αίσθηση άμεσου ελέγχου
κατά την οδήγηση. Οι διαστάσεις και η κατανομή
των βαρών έχουν ρυθμιστεί προσεκτικά ώστε
να μεγιστοποιούν την απόλαυση κατά την
επιτάχυνση και να προσφέρουν την αίσθηση ότι
η μοτοσυκλέτα είναι προέκταση του αναβάτη.

Με τον υγρόψυκτο κινητήρα, το ελαφρύ πλαίσιο
και την εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση, η MT-07
είναι μια απίστευτα ευέλικτη naked μοτοσυκλέτα
που συνδυάζει εξαιρετικές επιδόσεις με προσιτή
τιμή και εκπληκτική οικονομία καυσίμου, που την
καθιστούν ιδανική για αναβάτες κάθε εμπειρίας.

MT-07 Αξεσουάρ

MT-07

MT-07 Sport Pack
Αν θέλεις να ανεβάσεις την MT-07 σε άλλο επίπεδο, τα προσεκτικά
επιλεγμένα αξεσουάρ του Yamaha Sport Pack είναι η απάντηση.
Το Sport Pack περιλαμβάνει ανεμοθώρακα, πλαϊνά προστατευτικά για
το ρεζερβουάρ, βάση πινακίδας κυκλοφορίας και φλας LED μπροστά
και πίσω, τα οποία προσφέρουν στην MT-07 ακόμα πιο επιθετική και
δυναμική εμφάνιση. Μπορείς να το προμηθευτείς από έναν επίσημο
αντιπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει να τοποθετήσει
αυτά τα γνήσια αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.

Πλήρες σύστημα εξάτμισης
με τελικό τιτανίου

Προστατευτικά χεριών
(χούφτες)

90798-32602-00

1WS-F85F0-00-02

Καλύμματα άξονα billet
για την ΜΤ-07

Τάπες σωλήνων πλαισίου billet
BC6-F2111-20-00

1WS-F2211-00-00

MT-07 Urban Pack
Κανένα άλλο όχημα δεν συγκρίνεται με την MT-07.
Τα προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ του Yamaha Urban
Pack έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την καθημερινή σου
μετακίνηση στην πόλη, ακόμα πιο απολαυστική. Το MT-07
Urban Pack περιλαμβάνει βαλίτσα 39 λίτρων με πίσω σχάρα,
σπορ ανεμοθώρακα και πρίζα DC USB. Μπορείς
να το προμηθευτείς από έναν επίσημο αντιπρόσωπο της
Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει να τοποθετήσει αυτά τα
γνήσια αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.

Ψηλή σέλα

Ανεμοθώρακας

Πλαϊνά καλύμματα ψυγείου

B4C-247C0-00-00

B4C-F83M0-01-00

B4C-FRSCV-00-00

Προστατευτικό
μπροστινού άξονα

Κάλυμμα δοχείου ψυκτικού
υγρού billet για την ΜΤ-07

Ρυθμιστής αλυσίδας billet
για την ΜΤ-07

1WS-F2172-00-00

1WS-F5389-00-00

Προστατευτικό πίσω άξονα

Προστατευτικά κινητήρα

Χειρολαβή συνεπιβάτη

Άνετη σέλα

1WS-F2214-00-00

B4C-211D0-00-00

B4C-F47J0-00-00

B4C-247C0-10-00

Βάσεις μαλακών
πλαϊνών βαλιτσών για την ΜΤ-07

1WS-F2518-00-00

Πίσω σχάρα

Πρίζα DC USB

Βάση GPS για την MT-07

Custom μαρσπιέ αναβάτη

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας

Προέκταση βάσης πλαϊνού σταντ

B4C-F48D0-00-00

YME-FUSBU-00-00

1WS-234A0-00-00

1WS-F2741-00-00

B4C-FLPH0-00-00

1WS-F7311-00-00

1WS-FSSBS-10-00

Πλαϊνά προστατευτικά
ρεζερβουάρ

Προστατευτικό αλυσίδας
για την MT-07

B4C-FTNKP-00-00

1WS-F2311-00-00

Μαλακές πλαϊνές τσάντες
YME-SSBAG-00-01

Κάλυμμα πίσω κεντρικού
κυλίνδρου τύπου billet

Σταντ πίσω τροχού

Πίσω μαρσπιέ

Κεντρική βαλίτσα City 39L

B34-FREST-00-00

B4C-FRSET-00-00

52S-F84A8-00-00

B67-FBFLC-00-00

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

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

Icon Blue

Midnight Black

Εμπνευσμένη από τις μεγαλύτερες Hyper Naked της Yamaha, η επιθετική
νέα εμφάνιση είναι περισσότερο MT από ποτέ. Η επιθετική μπροστινή όψη
με τους διπλούς προβολείς καθιστά σαφείς τις προθέσεις της μοτοσυκλέτας
και το νέο ανεστραμμένο πιρούνι, αλλά και το επανασχεδιασμένο φαρδύ
ρεζερβουάρ καυσίμου τονίζουν τη δυναμική εμφάνιση της οικογένειας MT
και συντέλεσαν στη δημιουργία της απόλυτης μοτοσυκλέτας 300 κ.εκ.!
Αυτό όμως που κάνει αυτή την ελαφριά Hyper Naked τόσο ελκυστική και
επιθυμητή, είναι το γεγονός ότι είναι κατασκευασμένη με το αυθεντικό DNA των
MT, που σημαίνει ότι κάθε διαδρομή είναι μια συναρπαστική και εθιστική εμπειρία.
Θα ανυπομονείς να βγεις στο δρόμο και να την οδηγήσεις, με κάθε ευκαιρία.
Επειδή αυτή η μοτοσυκλέτα, σχεδιάστηκε για πολλά απολαυστικά χιλιόμετρα.

MT-03

Κεραυνός
εν αιθρία

Ice Fluo

Εξελιγμένος δικύλινδρος
κινητήρας 321 κ.εκ.

Διπλά κεκλιμένα φώτα θέσης,
προβολέας LED

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

Αυτή η δυναμική MT-03 νέας γενιάς δείχνει
πιο κουλ από ποτέ, με τα διπλά κεκλιμένα
φώτα θέσης, τα οποία τονίζουν τη στιβαρή και
επιθετική εμφάνιση που παραπέμπει σε μεγάλη
μοτοσυκλέτα. Και για καλύτερη ορατότητα κατά
τη διάρκεια της νύχτας, υπάρχει ένας ισχυρός
νέος κεντρικά τοποθετημένος προβολέας LED
που παρέχει εξαιρετικό φωτισμό.

Επιθετική σχεδίαση MT νέας γενιάς

Ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλ.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η νέα
MT-03 είναι ένα ολοκληρωμένο μέλος της
θρυλικής οικογένειας Hyper Naked της Yamaha.
Με τους επιθετικούς νέους προβολείς καθώς
και τις τολμηρές νέες εισαγωγές αέρα και το
ανασχεδιασμένο ρεζερβουάρ καυσίμου, η MT-03
σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις ένας πραγματικός
κυρίαρχος της ροπής και να απολαύσεις την πιο
δυναμική οδήγηση στην κατηγορία Α2.

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

Καλώς ήρθες
στη σκοτεινή πλευρά

MT-125
Με το δυναμικό στυλ, τη γυμνή ομορφιά και τις συναρπαστικές τους επιδόσεις,
δεν εκπλήσσει ότι τα μοντέλα MT της Yamaha έχουν προσελκύσει τόσους
πολλούς αναβάτες στη “σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας”. Το είδος εξελίσσεται
συνεχώς. Η επαναστατική νέα MT-125 είναι έτοιμη να προσφέρει ακόμα
υψηλότερες επιδόσεις, διάθεση και αδρεναλίνη στην κατηγορία 125.

Icon Blue

Tech Black

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

MT-125

Κατασκευασμένη με το αυθεντικό DNA των MT, αυτή η σπορ ελαφριά
μοτοσυκλέτα είναι το απόλυτο μοντέλο εισόδου στην κατηγορία Hyper Naked.
Μάθε λοιπόν τι σημαίνει να οδηγείς έναν πραγματικό κυρίαρχο της ροπής
και ανακάλυψε τη σκοτεινή πλευρά σου.

Ice Fluo

Ισχυρός νέος κινητήρας 125 κ.εκ.
με σύστημα VVA

Μοντέρνα και επιθετική
νέα σχεδίαση πλαισίου

Επιβλητική νέα όψη
με διπλά φώτα θέσης

Μονόδρομος συμπλέκτης (slipper)
με υποβοήθηση

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

Το νέο σπορ πλαίσιο παρέχει ακόμα πιο
δυναμική εμφάνιση, η οποία έχει επηρεαστεί
σημαντικά από τα υψηλότερου κυβισμού
μοντέλα MT. Η χαρακτηριστική εμπροσθοβαρής
σχεδίαση, το μικρών διαστάσεων ρεζερβουάρ
καυσίμου και η κοντή ουρά τονίζουν τον
επιθετικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.
Και με την ακόμη πιο δυναμική θέση οδήγησης,
προετοιμάσου για τις πιο συναρπαστικές
οδηγικές εμπειρίες στην κατηγορία!

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

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

MT-125 / MT-03 Αξεσουάρ

MT-125

Πλήρες σύστημα εξάτμισης
με τελικό τιτανίου

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας

Προστατευτικό ψυγείου

Ανεμοθώρακας

Επιχρωμιωμένα φλας Led Arrow

Αυτοκόλλητες λωρίδες τροχών

Μαρσπιέ αναβάτη billet

Αλουμινένιες τάπες βαλβίδων

B7D-F16E0-00-00

B7D-F1557-MA-ST

B7D-F61AA-M2-SM

PCYMEW07890000

YME-W0790-RS-IW

BK6-FRPEG-00-00

90338-W1018-BU

Δεξί προστατευτικό
κινητήρα για MT-125

Αριστερό προστατευτικό
κινητήρα για MT-125

Θερμαινόμενα γκριπ 120

Αλουμινένιες τάπες βαλβίδων

Μπροστινά φλας LED Plus

Καταλύτης

Οδηγός γκαζιού

YME-F2960-00-00

90338-W1016-BL

YME-FLB2F-10-00

90798-30304-01

B74-F6240-00-00

B7D-E5411-M3-SB

B7D-E5421-M3-SB

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας

Sport ανεμοθώρακας

Custom μαρσπιέ συνεπιβάτη

Μαρσπιέ συνεπιβάτη billet

Μαρσπιέ αναβάτη billet

B9T-FSPSC-RK-T0

1WS-F2743-00-00

BK6-FPPEG-00-00

BK6-FRPEG-00-00

Θερμική ασπίδα
από ανθρακονήματα

Κάλυμμα σέλας συνεπιβάτη

B9T-F16E0-00-00

90798-32703-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
B6G-FTPAD-00-00

MT-03
MT-125 Sport Pack

MT-03 Sport Pack

Αν θέλεις να ανεβάσεις την MT-125 σε άλλο επίπεδο,
τα προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ του Yamaha Sport
Pack είναι η απάντηση. Το Sport Pack περιλαμβάνει
ανεμοθώρακα, προστατευτικά για το ρεζερβουάρ,
προστατευτικά κινητήρα, βάση πινακίδας κυκλοφορίας
και φλας LED μπροστά και πίσω, τα οποία προσφέρουν
στην MT-125, ακόμα πιο επιθετική και δυναμική
εμφάνιση. Μπορείς να το προμηθευτείς από έναν επίσημο
αντιπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει την
τοποθέτηση αυτών των γνήσιων αξεσουάρ υψηλής
ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.

Αν θέλεις να ανεβάσεις την MT-03 σε άλλο επίπεδο,
τα προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ του Yamaha Sport
Pack είναι η απάντηση. Το Sport Pack περιλαμβάνει
σπορ ανεμοθώρακα, προστατευτικό για το ρεζερβουάρ,
κάλυμμα ψυγείου, βάση πινακίδας κυκλοφορίας και
φλας LED μπροστά και πίσω, τα οποία προσφέρουν
στην MT-03, ακόμα πιο επιθετική και δυναμική εμφάνιση.
Μπορείς να το προμηθευτείς από έναν επίσημο
αντιπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει την
τοποθέτηση αυτών των γνήσιων αξεσουάρ υψηλής
ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha.
Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Slip-on τελικό εξάτμισης
από ανθρακονήματα

90798-32905-00

90798-32906-00

Προστατευτικό ψυγείου

Προστατευτικό ρεζερβουάρ

Βάση στήριξης βαλίτσας City

B9T-FFLRC-00-00

B9T-FTPAD-00-00

37P-F84X0-00-00

Τάπα πλήρωσης λαδιού
τύπου billet
BC6-F1536-20-00

B04-F47F0-00-00

Προδιαγραφές
MT-10 SP

MT-10

MT-09 SP

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς
Μέγιστη ροπή
Σύστημα λίπανσης
Τύπος συμπλέκτη
Σύστημα ανάφλεξης
Σύστημα εκκίνησης
Σύστημα μετάδοσης
Τελική μετάδοση
Κατανάλωση καυσίμου
Εκπομπές ρύπων CO 2
Τροφοδοσία
ΠΛΑΙΣΙΟ
Σκελετός
Γωνία Κάστερ
Ίχνος
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός
Διαδρομή πίσω
Εμπρός φρένο
Πίσω φρένο
Εμπρός ελαστικό
Πίσω ελαστικό
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος
Βάρος (πλήρες υγρών)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού

MT-09

MT-07

Υγρόψυκτος, τετράχρονος,
τετραβάλβιδος, τρικύλινδρος, 2EEK
847 κ.εκ.
78.0 χιλ. x 59.1 χιλ.
11.5 : 1
84.6kW (115 PS) @ 10,000 σ.α.λ.
87.5Nm (8.9 kg-m) @ 8,500 σ.α.λ.
Υγρό κάρτερ
Υγρός, Πολύδισκος
TCI
Ηλεκτρική
Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα
5.5 λτ./100 χλμ.
127 γρ./χλμ.
Ψεκασμός, YCC-T

Υγρόψυκτος, τετράχρονος,
τετραβάλβιδος, δικύλινδρος, 2EEK
689 κ.εκ.
80.0 χιλ. x 68.6 χιλ.
11.5 : 1
55.0kW (74.8 PS) @ 9,000 σ.α.λ.
68.0Nm (6.9 kg-m) @ 6,500 σ.α.λ.
Υγρό κάρτερ
Υγρός, Πολύδισκος
TCI
Ηλεκτρική
Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα
4.3 λτ./100 χλμ.
100 γρ./χλμ.
Ψεκασμός

Περιμετρικός αλουμινίου
25 ο
103 χιλ.
Ανεστραμμένο
τηλεσκοπικό πιρούνι
Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)
137 χιλ.
130 χιλ.
Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, 298 χιλ.
Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, 245 χιλ.
120/70ZR17M/C (58W)
180/55ZR17M/C (73W)

Περιμετρικός
24 ο 50
90 χιλ.

Ψαλίδι
130 χιλ.
130 χιλ.
Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, 282 χιλ.
Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, 245 χιλ.
120/70 ZR 17M/C(58W)
180/55 ZR 17M/C(73W)

2.075 χιλ.
815 χιλ.
1.120 χιλ.
820 χιλ.
1.440 χιλ.
135 χιλ.
193 κιλά
14 λίτρα
3.4 λίτρα

2.085 χιλ.
745 χιλ.
1.090 χιλ.
805 χιλ.
1.400 χιλ.
140 χιλ.
182 κιλά
14 λίτρα
3.0 λίτρα

Κινητήρας
Υγρόψυκτος, τετράχρονος,
τετραβάλβιδος, τετρακύλινδρος , 2EEK
998 κ.εκ.
79.0 χιλ. x 50.9 χιλ.
12 : 1
118.0kW (160.4 PS) @ 11500 σ.α.λ.
111.0Nm (11.3 kg-m) @ 9000 σ.α.λ.
Υγρό κάρτερ
Υγρός, Πολύδισκος
TCI
Ηλεκτρική
Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα
8.0 λτ./100 χλμ.
185 γρ./χλμ.
Ψεκασμός, YCC-T

Υγρόψυκτος, τετράχρονος,
τετραβάλβιδος, τετρακύλινδρος, 2EEK
998 κ.εκ.
79.0 χιλ. x 50.9 χιλ.
12 : 1
118.0kW (160.4 PS) @ 11500 σ.α.λ.
111.0Nm (11.3 kg-m) @ 9000 σ.α.λ.
Υγρό κάρτερ
Υγρός, Πολύδισκος
TCI
Ηλεκτρική
Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα
8.0 λτ./100 χλμ.
185 γρ./χλμ.
Ψεκασμός, YCC-T

Υγρόψυκτος, τετράχρονος,
τετραβάλβιδος, τρικύλινδρος, 2EEK
847 κ.εκ.
78.0 χιλ. x 59.1 χιλ.
11.5 : 1
84.6kW (115 PS) @ 10,000 σ.α.λ.
87.5Nm (8.9 kg-m) @ 8,500 σ.α.λ.
Υγρό κάρτερ
Υγρός, Πολύδισκος
TCI
Ηλεκτρική
Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα
5.5 λτ./100 χλμ.
127 γρ./χλμ.
Ψεκασμός, YCC-T

Αλουμινένιο πλαίσιο Deltabox
24 ο
102 χιλ.
Ανεστραμμένο, πλήρως ρυθμιζόμενο
τηλεσκοπικό πιρούνι, Ohlins, 43 χιλ.
Ohlins πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ
120 χιλ.
120 χιλ.
Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, 320 χιλ.
Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, 220 χιλ.
120/70 ZR17 M/C (58W)
190/55 ZR17 M/C (75W)

Αλουμινένιο πλαίσιο Deltabox
24 ο
102 χιλ.
Ανεστραμμένο
τηλεσκοπικό πιρούνι, 43 χιλ.
Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)
120 χιλ.
120 χιλ.
Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, 320 χιλ.
Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, 220 χιλ.
120/70 ZR17 M/C (58W)
190/55 ZR17 M/C (75W)

Περιμετρικός αλουμινίου
25 ο
103 χιλ.
Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι
Ohlins πλήρως ρυθμιζόμενο
Ohlins πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ
137 χιλ.
130 χιλ.
Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, 298 χιλ.
Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, 245 χιλ.
120/70ZR17M/C (58W)
180/55ZR17M/C (73W)

2.095 χιλ.
800 χιλ.
1.110 χιλ.
825 χιλ.
1.400 χιλ.
130 χιλ.
210 κιλά
17 λίτρα
3.9 λίτρα

2.095 χιλ.
800 χιλ.
1.110 χιλ.
825 χιλ.
1.400 χιλ.
130 χιλ.
210 κιλά
17 λίτρα
3.9 λίτρα

2.075 χιλ.
815 χιλ.
1.120 χιλ.
820 χιλ.
1.440 χιλ.
135 χιλ.
193 κιλά
14 λίτρα
3.4 λίτρα

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

Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς
Μέγιστη ροπή
Σύστημα λίπανσης
Τύπος συμπλέκτη
Σύστημα ανάφλεξης
Σύστημα εκκίνησης
Σύστημα μετάδοσης
Τελική μετάδοση
Κατανάλωση καυσίμου
Εκπομπές ρύπων CO 2
Τροφοδοσία
ΠΛΑΙΣΙΟ
Σκελετός
Γωνία Κάστερ
Ίχνος
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός
Διαδρομή πίσω
Εμπρός φρένο
Πίσω φρένο
Εμπρός ελαστικό
Πίσω ελαστικό
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος
Βάρος (πλήρες υγρών)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Προδιαγραφές
MT-03

MT-125

Υγρόψυκτος, τετράχρονος,
τετραβάλβιδος, δικύλινδρος, 2EEK
321 κ.εκ.
68.0 χιλ. x 44.1 χιλ.
11.2 : 1
30.9kW (42.0 PS) @ 10750 σ.α.λ.
29.6Nm 3.0 kgf+m) @ 9000 σ.α.λ.
Υγρό κάρτερ
Υγρός, Πολύδισκος
TCI
Ηλεκτρική
Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα
3,8 λτ./100 χλμ.
89 γρ./χλμ.
Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος,
τετράχρονος, τετραβάλβιδος, 1ΕΕΚ
124.7 κ.εκ.
52.0 χιλ. x 58.6 χιλ.
11.2 : 1
11.0kW (15.0 PS) @ 9,000 σ.α.λ.
11.5Nm (1.16 kg-m) @ 8,000 σ.α.λ.
Υγρό κάρτερ
Υγρός, Πολύδισκος
TCI
Ηλεκτρική
Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα
2.13 λτ./100 χλμ.
49 γρ./χλμ.
Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Περιμετρικός
25 ο
95 χιλ.
Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι
Ψαλίδι με μοχλικό
130 χιλ.
125 χιλ.
Υδραυλικό δισκόφρενο, 298 χιλ.
Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, 220 χιλ.
110/70-17M/C (54H) Tubeless
140/70-17M/C (66H) Tubeless

Deltabox ατσάλινος
26 ο
95 χιλ.
Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι
Ψαλίδι με μοχλικό
130 χιλ.
114 χιλ.
Υδραυλικό δισκόφρενο, 292 χιλ.
Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, 220 χιλ.
100/80-17 M/C 52S
140/70-17 M/C 66S

2090 χιλ.
745 χιλ.
1035 χιλ.
780 χιλ.
1.380 χιλ.
160 χιλ.
168 κιλά
14 λίτρα
2.40 λίτρα

1,960 χιλ.
800 χιλ.
1,065 χιλ.
810 χιλ.
1.325 χιλ.
140 χιλ.
140 κιλά
10 λίτρα
1.05 λίτρα

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς
Μέγιστη ροπή
Σύστημα λίπανσης
Τύπος συμπλέκτη
Σύστημα ανάφλεξης
Σύστημα εκκίνησης
Σύστημα μετάδοσης
Τελική μετάδοση
Κατανάλωση καυσίμου
Εκπομπές ρύπων CO 2
Τροφοδοσία
ΠΛΑΙΣΙΟ
Σκελετός
Γωνία Κάστερ
Ίχνος
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός
Διαδρομή πίσω
Εμπρός φρένο
Πίσω φρένο
Εμπρός ελαστικό
Πίσω ελαστικό
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος
Βάρος (πλήρες υγρών)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού

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

Συλλογή προϊόντων
ένδυσης Hyper Naked
Η συλλογή Yamaha Hyper Naked
Collection περιλαμβάνει μια σειρά
από τεχνικό εξοπλισμό οδήγησης,
casual και καθημερινά προϊόντα ένδυσης,
τα οποία προσφέρουν την ιδανική
σύνδεση με τη “Σκοτεινή Πλευρά”.
Η γκάμα προϊόντων ένδυσης του
2020 μοιράζεται το ίδιο DNA με
τις μοτοσυκλέτες Hyper Naked και
συνδυάζει επιβλητικό, δυναμικό στυλ
με σύγχρονη μοδάτη εμφάνιση
και προηγμένη τεχνολογία.

Δημιούργησε
τη συλλογή
των ονείρων σου
με τη δωρεάν
εφαρμογή MyGarage
Η εφαρμογή MyGarage είναι ο καλύτερος
τρόπος για να δημιουργήσεις τη συλλογή
μοτοσυκλετών Yamaha των ονείρων
σου και διατίθεται εντελώς δωρεάν!
Κατέβασε την εφαρμογή και είσαι έτοιμος
να ξεκινήσεις τη δημιουργία της δικής σου
αποκλειστικής Yamaha.
Με το MyGarage μπορείς να προσθέτεις
ή να αφαιρείς μια μεγάλη σειρά γνήσιων
εξαρτημάτων και να βλέπεις το σκούτερ
ή τη μοτοσυκλέτα σου από κάθε γωνία.
Αφού δημιουργήσεις τις μοτοσυκλέτες και
τα σκούτερ των ονείρων σου, μπορείς
να τα αποθηκεύσεις και να τα μοιραστείς
με φίλους. Όταν αποφασίσεις ποια εκδοχή
σε αντιπροσωπεύει, στείλε τη σε ένα
εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha
για να την κάνει πραγματικότητα.

Get it on

MyRide:
Ανεβάζει την οδήγηση
σε άλλο επίπεδο!
Αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη Yamaha
και διατίθεται δωρεάν σε κάθε αναβάτη,
όποια μάρκα μοτοσυκλέτας ή σκούτερ κι αν
διαθέτει. Η εφαρμογή MyRide επιτρέπει την
παρακολούθηση και αποθήκευση λεπτομερών
πληροφοριών για κάθε διαδρομή.
Με τη νέα εφαρμογή Yamaha MyRide,
οι αναβάτες μπορούν να καταγράφουν
κάθε πληροφορία, από τη γωνία κλίσης,
την επιτάχυνση και την ταχύτητα μέχρι
το υψόμετρο και την ισχύ πέδησης, κάνοντας
την κάθε διαδρομή ακόμα πιο συναρπαστική.
Εκτός από τη δυνατότητα ελέγχου
και ανάλυσης των δικών τους οδηγικών
εμπειριών, οι αναβάτες μπορούν επίσης
να μοιραστούν τα προσωπικά τους αρχεία
σε μορφή GPS Exchange Format (GPX)*
με άλλους χρήστες της εφαρμογής MyRide.
Επίσης, οι αναβάτες μπορούν να διατηρούν
στοιχεία για κάθε μοτοσυκλέτα που οδηγούν
ή δοκιμάζουν και να βλέπουν πολλές νέες
διαδρομές, κάνοντας λήψη αρχείων GPX
άλλων χρηστών της εφαρμογής MyRide.

* Το GPX είναι μια μορφή αρχείου που έχει σχεδιαστεί
για την παροχή δεδομένων GPS σε εφαρμογές λογισμικού,
όπως συσκευές πλοήγησης ή προγράμματα προβολής GPS.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή σημείων
διαδρομής, πιστών και διαδρομών.

Εργοστασιακή εγγύηση
Yamaha Motor

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.

Όταν αγοράζεις μια καινούργια Yamaha,
έχεις τη σιγουριά ότι η κορυφαία ποιότητα
και αξιοπιστία περιλαμβάνονται στα στάνταρ
χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, απολαμβάνεις
το προνόμιο της πρόσθετης ασφάλειας που
προσφέρει η πλήρης εγγύηση Yamaha Motor
Factory Warranty, η οποία περιλαμβάνει
όλα τα εξαρτήματα και το κόστος εργασίας
σε περίπτωση που η Yamaha σου θα χρειαστεί
απρόβλεπτες επισκευές. *
Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να απολαύσεις
τη μοτοσυκλέτα ή το σκούτερ σου, με όποιο
τρόπο επιλέξεις. Εξερεύνησε τον κόσμο
με τη σιγουριά που προσφέρει
η Εργοστασιακή Εγγύηση Yamaha.

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

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινώνησε με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Σκέψου έξυπνα.
Δώσε προτεραιότητα
στη γνησιότητα.

Ένα εξάρτημα
κινητήρα
σε υγρή μορφή

Για να διασφαλίσεις τη βέλτιστη
απόδοση του προϊόντος Yamaha και
τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του,
συνιστούμε να χρησιμοποιείς πάντα
γνήσια ανταλλακτικά Yamaha.
Τα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά μας,
συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα
ασφαλείας, έχουν άψογη εφαρμογή
και αντέχουν στη φθορά, για να έχεις
το κεφάλι σου ήσυχο.

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.

Επιλέγοντας ένα εξουσιοδοτημένο
κατάστημα Yamaha για σέρβις, έχεις τη
σιγουριά ότι όλες οι εργασίες συντήρησης
εκτελούνται από εξειδικευμένους
τεχνικούς με γνήσια ανταλλακτικά
Yamaha και προϊόντα Yamalube.
Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται τακτικά
στην Τεχνική Ακαδημία της Yamaha,
όπου αποκτούν την κατάρτιση και την
εμπειρία που απαιτείται για να διατηρούν
το προϊόν Yamaha που διαθέτεις
σε άριστη κατάσταση.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες,
απευθύνσου στο εξουσιοδοτημένο
κατάστημα Yamaha της περιοχής σου
ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας.

Οι μηχανικοί της Yamaha θεωρούν το λάδι
ως εξάρτημα του κινητήρα σε υγρή μορφή.
Ως ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα του
κινητήρα Yamaha. Η επιλογή των προϊόντων
Yamalube πραγματικά κάνει τη διαφορά.
Με τη διαρκή χρήση των προϊόντων
Yamalube, εξασφαλίζεις ότι ο κινητήρας σου
θα έχει κορυφαία απόδοση και θα παρέχει
την αντοχή και την αξιοπιστία που περιμένεις
από κάθε μοντέλο Yamaha. Κατασκευάζουμε
επίσης μια σειρά από προϊόντα φροντίδας,
για να διατηρείς σε άριστη κατάσταση
το αγαπημένο σου όχημα. Ο επίσημος
αντιπρόσωπος Yamaha της περιοχής σου
μπορεί να σου προτείνει το κατάλληλο
προϊόν Yamalube για τη δική σου Yamaha.
Εναλλακτικά, μπορείς να επισκεφτείς
την ιστοσελίδα μας.

www.yamaha-motor.eu/gr/el

Ακολουθήστε μας στο:

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Αντιπροσωπεία

Πάντα να φοράς κράνος, προστασία για τα μάτια και εξειδικευμένα προϊόντα ένδυσης.
Η Yamaha σε προτρέπει να οδηγείς με προσοχή και να σέβεσαι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον.
Στις φωτογραφίες ενδέχεται να εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες που οδηγούν σε απόλυτα
ελεγχόμενο περιβάλλον ή σε πίστα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται, είναι για γενική πληροφόρηση.
Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha μπορεί να διαφέρουν,
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθύνσου σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha.

