2020 Urban Mobility

MOVE
Η καλύτερη λύση για τη μετακίνηση στην πόλη
Η πόλη προσφέρει πολλές ευκαιρίες και πλούσιες
εμπειρίες, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερη αν δεν είχες
την καθημερινή συμφόρηση στους δρόμους και
το στρίμωγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Δεν χρειάζεται όμως να είναι έτσι! Επειδή η Yamaha
διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων Urban
Mobility, τα οποία σου δίνουν την ελευθερία να κινηθείς
γρήγορα στην πόλη και να ξαναβρείς την ισορροπία
ανάμεσα στη δουλειά και τον ελεύθερο χρόνο σου.
Για το 2020, η Yamaha παρουσιάζει το πιο συναρπαστικό
και προσιτό νέο μοντέλο, που αναμένεται να ανοίξει

τον κόσμο των σκούτερ σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.
Με διπλούς μπροστινούς τροχούς υπό κλίση, που
παρέχουν περισσότερη σιγουριά και σταθερότητα, το νέο
Tricity 300 προσθέτει μια νέα διάσταση στην κατηγορία
Urban Mobility. Χάρη στην πανέξυπνη σχεδίασή του,
τις υψηλότερες προδιαγραφές και το χαμηλότερο
βάρος στην κατηγορία του, αυτό το πρωτοποριακό
τρίτροχο είναι η καλύτερη λύση για τη μετακίνηση στην
πόλη. Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης του με απλή
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου* ανοίγει το δρόμο σε
περισσότερους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να
μετακινηθούν και να απολαύσουν τη ζωή στην πόλη.

*Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί ανά χώρα βάσει της κατά τόπους ισχύουσας νομοθεσίας.

Η σειρά Urban Mobility του 2020 περιλαμβάνει
επίσης το ελαφρύ και ευκίνητο Tricity 125 με διπλούς
μπροστινούς τροχούς υπό κλίση που παρέχουν
αυξημένη σταθερότητα και ασφάλεια σε διάφορα
είδη οδοστρώματος, καθώς και το NMAX 125 με τις
εντυπωσιακές προδιαγραφές και την καλαίσθητη σπορ
εμφάνιση. Και φυσικά, το οικονομικό και εξαιρετικά
ευέλικτο D’elight, το πιο ελαφρύ σκούτερ της Yamaha
για καθημερινές μετακινήσεις, που συνδυάζει το κομψό
στυλ με πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Ανακάλυψε
την πόλη σου.
Tricity 300

Όλος ο σχεδιασμός αυτού του μοναδικού
μοντέλου Urban Mobility έχει σκοπό να κάνει
τις καθημερινές μετακινήσεις απλές, εύκολες και
διασκεδαστικές. Οι διπλοί μπροστινοί τροχοί
με κλίση επιτρέπουν καλύτερο κράτημα για
ομαλή συμπεριφορά στις στροφές, ενώ το
ελαφρύ τιμόνι και το μικρό πλάτος διευκολύνουν
την οδήγηση σε δρόμους με συμφόρηση.
Κάθε φορά που σταματάς, το αυτόματο
σύστημα στήριξης Standing Assist είναι μια
ευπρόσδεκτη ευκολία, ενώ όταν ανάψει το
πράσινο, ο κινητήρας BLUE CORE 300 κ. εκ.
σε οδηγεί στον προορισμό σου σε χρόνο
ρεκόρ. Με καλαίσθητη εξωτερική σχεδίαση και
απαράμιλλες προδιαγραφές, το Tricity 300 είναι
η καλύτερη λύση για τη μετακίνηση στην πόλη.
*

Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί ανά χώρα
βάσει της κατά τόπους ισχύουσας νομοθεσίας.

Tricity 300

Το Tricity 300 είναι έτοιμο να αλλάξει
την καθημερινότητά σου. Ο σχεδίαση 3 τροχών
χαρίζει μια νέα αίσθηση σταθερότητας και
σιγουριάς. Το γεγονός ότι είναι το πιο ελαφρύ
και κομψό μοντέλο στην κατηγορία του, το κάνει
το πιο έξυπνο μέσο μετακίνησης στην πόλη.
Και τα καλά νέα είναι ότι μπορείς να το
οδηγήσεις με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου! *

Tricity 300

Τρίτροχο μοντέλο
Urban Mobility με γονίδια Tricity

Οικονομικός και υψηλής απόδοσης
κινητήρας BLUE CORE 300 κ. εκ.

Με το Tricity 300 η Yamaha ανοίγει τον κόσμο
του Urban Mobility σε ένα ευρύτερο κοινό.
Με δυναμικό στυλ και ευέλικτη απόδοση,
σε συνδυασμό με κορυφαίες στην κατηγορία
του προδιαγραφές και φιλική προς το χρήστη
τεχνολογία, αυτό το νέο τρίτροχο σκούτερ δίνει
σε πολύ περισσότερους οδηγούς τη δυνατότητα
να μετακινηθούν ελεύθερα στην πόλη, καθώς
μπορεί να το οδηγήσει οποιοσδήποτε διαθέτει
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου *.

Το Tricity 300 είναι εφοδιασμένο με τον υψηλής
απόδοσης οικονομικό κινητήρα BLUE CORE
300 κ.εκ., ο οποίος θέτει νέα δεδομένα στον
κόσμο του Urban Mobility. Ο υδρόψυκτος
μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας παράγει
άφθονη ισχύ για μεγαλύτερες αποστάσεις
στον αυτοκινητόδρομο, ενώ με την υψηλή και
ομαλή ροπή του στις χαμηλές στροφές και το
βελτιστοποιημένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,
απλώς πάτα τη μίζα και είσαι έτοιμος για μια
ακόμη απολαυστική διαδρομή!

Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί ανά χώρα
βάσει της κατά τόπους ισχύουσας νομοθεσίας.

Η μετακίνηση στην πόλη περιλαμβάνει συχνές
στάσεις και εκκινήσεις. Για το λόγο αυτό, η
Yamaha ανέπτυξε το σύστημα στήριξης Standing
Assist για μεγαλύτερη ευκολία στα φανάρια και
τις διασταυρώσεις.

Ελαφρύτερο στην κατηγορία του
/ μεγάλη αυτονομία
Το Tricity 300 σχεδιάστηκε για να προσφέρει
το χαμηλό βάρος και την ευελιξία ενός σκούτερ
μαζί με την επιπλέον αίσθηση σιγουριάς και
σταθερότητας που χαρίζουν οι τρεις τροχοί.
Εκτός από το είναι το πιο ελαφρύ σκούτερ στην
κατηγορία του, είναι και ένα από τα μοντέλα
με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Παράλληλα,
με το ρεζερβουάρ 13 λίτρων, το αεροδυναμικό
του σχήμα και τον ανεμοθώρακα, είναι μια πολύ
έξυπνη επιλογή για μεγάλα ταξίδια.

Tech Kamo

Gunmetal Grey

Tricity 300

*

Σύστημα κατακόρυφης στήριξης

Μεγάλος χώρος αποθήκευσης
Εκτός από τη σπορ εμφάνιση, το κομψό σχήμα
και τις μοναδικές προδιαγραφές του,
το δυναμικό Tricity 300 είναι και ένα εξαιρετικά
πρακτικό και λειτουργικό σκούτερ. Προσφέρει
χώρο αποθήκευσης για δύο κράνη full-face
ή χαρτοφύλακα Α4, αλλά και τη δυνατότητα
χειρισμού της ανάφλεξης και των κλειδαριών
με το εύχρηστο Smart Key. Μια πρίζα στο
μπροστινό μέρος του πλαισίου, παρέχει εύκολη
φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Όργανα LCD και φινίρισμα
υψηλής ποιότητας
Όργανα LCD και φινίρισμα υψηλής ποιότητας
Το Tricity 300 είναι ένα όχημα ανώτερης
ποιότητας, με ποιοτική εμφάνιση και απαράμιλλο
φινίρισμα. Οι κορυφαίες στην κατηγορία
του προδιαγραφές περιλαμβάνουν πίνακα
οργάνων τύπου μοτοσυκλέτας που εμφανίζει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με σαφή και
κατανοητό τρόπο. Υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες
για το ABS, το σύστημα στήριξης Tilt Lock Assist,
το TCS και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος,
με μια χρήσιμη προειδοποίηση που ανάβει όταν
η θερμοκρασία είναι 3ºC ή χαμηλότερη.

Δισκόφρενα μεγάλης διαμέτρου
Ο τρίτροχος σχεδιασμός του Tricity 300
προσφέρει αυξημένη αίσθηση σταθερότητας
και σιγουριάς, καθώς μπορεί να διαχειριστεί
πολλαπλά είδη οδοστρώματος και συνθήκες
οδήγησης. Τα κορυφαία στην κατηγορία τους
δισκόφρενα διαμέτρου 267 χιλ. μπροστά και
πίσω, παρέχουν άφθονη ισχύ πέδησης, ενώ
το ενοποιημένο σύστημα πέδησης της Yamaha
και το ABS εξασφαλίζουν καλύτερο έλεγχο
σε υγρά ή ολισθηρά εδάφη.

Κατάλληλο για οδήγηση
με άδεια κατηγορίας Β
Ο πρώτος μεγαλύτερου κυβισμού κινητήρας
Yamaha που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
κατόχους άδεια οδήγησης κατηγορίας Β *.
*

Ενδεχομένως να ισχύουν περιορισμοί ανά χώρα
βάσει της κατά τόπους ισχύουσας νομοθεσίας.

Nimbus Grey

Tricity 155
Οι επιλογές για μετακίνηση στην πόλη είναι λίγες και πολύ
συγκεκριμένες. Μπορείς να σπαταλάς αρκετό από το χρόνο σου
μέσα στο μετρό, περιμένοντας στη στάση ενός λεωφορείου
ή αναζητώντας μια θέση για παρκάρισμα. Υπάρχει βέβαια και μια
ακόμη λύση που σίγουρα θα σε κάνει να αλλάξεις όλα όσα πίστευες
για την μετακίνηση σου. Ίσως αυτή να είναι η λύση για το ξεκίνημα
μιας πιο ποιοτικής καθημερινότητας.

Matt Grey

Milky White

Τα πάντα στο Tricity 155 έχουν σχεδιαστεί για τον σύγχρονο κάτοικο
της πόλης που περνά αρκετό από το χρόνο του στους δρόμους.
Το Tricity 155 είναι το ιδανικό όχημα για γρήγορες αστικές μετακινήσεις
και απευθύνεται σε έμπειρους, αλλά και άπειρους αναβάτες.
Είναι το ασφαλές όχημα πόλης που πατά σε τρεις τροχούς και χαρίζει
αυτοπεποίθηση και σιγουριά σε όλες τις δύσκολες συνθήκες, όπως
είναι οι πλακόστρωτοι δρόμοι και οι γραμμές του τραμ.
Ελαφρύ και ευκίνητο, το Tricity 155 έχει όσα θα χρειαστείς για
να απολαύσεις τις καλές στιγμές της αστικής ζωής. Άλλαξε τον τρόπο
που κινείσαι. Μπες στον κόσμο του Tricity 155.

Tricity 155

Ζήσε με πάθος
την κάθε μέρα
στην πόλη!

Icon Grey

3-τροχη σχεδίαση με κλίση

Ο ευκολότερος τρόπος μετακίνησης

Ο τρόπος που έχουν σχεδιαστεί οι τρεις τροχοί
του Tricity 155 είναι ιδανικός για αναβάτες που
δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία από αυτόν τον τύπο
οδήγησης. Οι διπλοί τροχοί μπροστά επιτρέπουν
άνετη κλίση στις στροφές και προσφέρουν
αξεπέραστη αίσθηση σταθερότητας. Τα δύο
μπροστινά ελαστικά εξασφαλίζουν εξαιρετική
πρόσφυση στο οδόστρωμα, ενώ το φαρδύ πίσω
ελαστικό 130 χιλιοστών, σε συνδυασμό με τα
διπλά δισκόφρενα, επιτρέπουν στο Tricity 155
να εμπνέει σιγουριά σε οποιοδήποτε οδόστρωμα.

Χάρη στο μικρών διαστάσεων πλαίσιο, το χαμηλό
βάρος και το ABS που υπάρχει στον βασικό
εξοπλισμό, το 3-τροχο Tricity 155 συνδυάζει την
ευελιξία ενός σκούτερ με ενισχυμένη ασφάλεια
και σταθερότητα κατά την οδήγηση. Η μικρή
απόσταση μεταξύ των μπροστινών τροχών
προσφέρει ευελιξία σε συνθήκες πυκνής
κυκλοφορίας, ενώ για μεγαλύτερη άνεση έχει
προστεθεί φρένο στάθμευσης. Η καθημερινή
μετακίνηση στην πόλη, γίνεται εύκολη όσο ποτέ!

Ισχυρός κινητήρας 155 κ.εκ. με VVA,
συμβατός με τις προδιαγραφές EU4
Το Tricity 155 διαθέτει έναν 4-χρονο κινητήρα
τελευταίας γενιάς με σύστημα μεταβλητού
χρονισμού βαλβίδων, ο οποίος είναι συμβατός
με τις προδιαγραφές EU4 και παρέχει
μεγαλύτερη επιτάχυνση σε συνδυασμό με
μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου. Ο δυνατός
κινητήρας των 155 κ.εκ. προσφέρει την επιπλέον
ισχύ που είναι απαραίτητη για οδήγηση στον
αυτοκινητόδρομο και σε περιφερειακές οδούς,
καθιστώντας Tricity 155 το ιδανικό μέσο
μεταφοράς για μικρές και μεσαίες αποστάσεις.

Λειτουργικό, πρακτικό, οικονομικό
Κάτω από την υψηλής ποιότητας σέλα δύο
ατόμων κρύβεται ένας μεγάλος χώρος
αποθήκευσης, ο οποίος σχεδιάστηκε
για να χωρά ένα full-face κράνος μαζί με
μικροαντικείμενα, ενώ για ακόμα μεγαλύτερη
λειτουργικότητα, ο μπροστινός χώρος
αποθήκευσης διαθέτει μια πρίζα 12V για τη
φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών. Χάρη στο
μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου 7,2 λίτρων,
το Tricity 155 προσφέρει πολλά χιλιόμετρα
οδήγησης χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού.

Tricity 125
Έρχεται κάποια στιγμή, που θέλεις να αλλάξεις τον τρόπο που
μετακινείσαι και ζεις μέσα στην πόλη, μακριά από ουρές και στάσεις
λεωφορείων. Αποφασίζεις να πάρεις τον έλεγχο του χρόνου στα χέρια
σου και να απολαύσεις ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η κάθε μέρα
στην πόλη. Σπάσε τα δεσμά, κινήσου ελεύθερα!

Η πόλη
αλλάζει πρόσωπο.
Matt Grey

Milky White

Κάνε την κάθε μέρα πιο διασκεδαστική και φέρε την πόλη στα μέτρα σου
με το Yamaha Tricity 125. Θα νιώσεις αμέσως την άνεση που προσφέρει
η εργονομικά σχεδιασμένη θέση οδήγησης και την έντονη αίσθηση
σιγουριάς και ευστάθειας που παρέχουν οι τρεις τροχοί, ειδικά πάνω από
τις γραμμές του τραμ ή τους λιθόστρωτους δρόμους.

Tricity 125

Ο αποδοτικός κινητήρας Blue Core 125 κ.εκ. παρέχει άφθονη
επιτάχυνση σε συνδυασμό με μεγάλη αυτονομία καυσίμου. Με το ABS
και το ενοποιημένο σύστημα πέδησης που υπάρχουν στον στάνταρ
εξοπλισμό, η τελευταία έκδοση του Tricity 125 αποτελεί τον πιο εύκολο
και απολαυστικό τρόπο μετακίνησης μέσα στην πόλη.

Icon Grey

Όμορφη και κομψή εξωτερική σχεδίαση
Η εξωτερική σχεδίαση χαρίζει στο ελαφρύ
3-τροχο Tricity δυναμική και σύγχρονη εμφάνιση.
Οι ρέουσες γραμμές και το άψογα σχεδιασμένο
προφίλ δημιουργούν μια κομψή όψη που τονίζει
την ευελιξία και την έφεση σε απολαυστικές
καθημερινές διαδρομές στην πόλη. Η σπορ
ζελατίνα και τα μεγάλα προστατευτικά για τα
πόδια παρέχουν πρόσθετη προστασία από τον
αέρα και τις καιρικές συνθήκες.

Ισχυρός και οικονομικός
4-χρονος κινητήρας Blue Core 125 κ.εκ.
Για ζωηρή επιτάχυνση και εξαιρετική οικονομία
καυσίμου, το Tricity 125 διαθέτει τον νέας
γενιάς υγρόψυκτο 4-χρονο κινητήρα Blue
Core 125 κ.εκ. της Yamaha. Αποδίδοντας 9 kW
ισχύος, ο κινητήρας Blue Core επιτυγχάνει
καλύτερες επιδόσεις, καταναλώνοντας λιγότερο
καύσιμο και κάνει το Tricity 125 ένα από τα πιο
αποδοτικά και οικονομικά μέσα μετακίνησης!

Σύστημα τριών τροχών

Άνετη, φυσική θέση για τον αναβάτη

Το αποκλειστικό σύστημα τριών τροχών
της Yamaha είναι σχεδιασμένο για ευκολία
στην οδήγηση και αξιοπιστία στις στροφές,
σε συνδυασμό με τη φυσική αίσθηση οδήγησης
ενός σκούτερ. Με το παράλληλο μοχλικό και
τα ανεξάρτητα τηλεσκοπικά καλάμια του
πιρουνιού, αυτό το έξυπνο σύστημα επιτρέπει
στους δύο μπροστινούς τροχούς να παίρνουν
κλίση στις στροφές, κάνοντας το Tricity
απόλυτα σταθερό στην οδήγηση.

Για εργονομία χωρίς άγχος, υπάρχει ένα
φαρδύ επίπεδο δάπεδο και μια μακριά σέλα
δύο ατόμων. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει
άνετη θέση οδήγησης και επιτρέπει εύκολη
και γρήγορη πρόσβαση στο Tricity. Υπάρχει
επίσης, μεγάλος χώρος για την αποθήκευση
ενός full-face κράνους κάτω από τη σέλα,
καθώς και ένας εύχρηστος γάντζος μπροστά.

Tricity 300 Αξεσουάρ

Κεντρική βαλίτσα City 39L
52S-F84A8-00-00

Πλάτη συνεπιβάτη
για την κεντρική βαλίτσα City 39L

Tricity 155 / 125 Αξεσουάρ

Χρωματιστά καλύμματα
καπακιού κεντρικής βαλίτσας 39L

Σπορ ανεμοθώρακας

Βάση GPS

Οδηγός γκαζιού

2CM-F61C0-00-00

2CM-F34A0-00-00

B74-F6240-00-00

Μαξιλαράκι πλάτης συνεπιβάτη

Κεντρική βαλίτσα City 39L

Πίσω σχάρα

B74-F843F-A0-00

52S-F84A8-00-00

2CM-F4841-A0-00

Μαξιλαράκι πλάτης
συνεπιβάτη X-MAX

52S-F842M-00-00

Κεντρική βαλίτσα City 50L
34B-F84A8-10-00

Πλάτη συνεπιβάτη
για την κεντρική βαλίτσα City 50L

1SD-F843F-00-00

Χρωματιστά καλύμματα
καπακιού κεντρικής βαλίτσας 50L

Πίσω σχάρα
B74-F48D0-00-00

34B-F843F-0F-00

Διαχωριστικό χώρου αποθήκευσης
κάτω από τη σέλα με τσάντα

Βάση πλάτης συνεπιβάτη

Ψηλός ανεμοθώρακας Tricity

Προστατευτική ποδιά Tricity

2CM-F84U0-00-00

BB8-F83J0-00-00

2CM-F47L0-00-00

Προστατευτικά χεριών
(χούφτες)

Θερμαινόμενα γκριπ

Κάλυμμα σέλας σκούτερ

YME-F2960-00-00

5GJ-W0702-00-00

B74-F85M0-00-00

Τσάντα κονσόλας

Θερμαινόμενα γκριπ 120

B74-F0750-00-00

YME-F2960-00-00

2CM-F85F0-00-00

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στο σκούτερ 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.

NMAX 155
Το NMAX 155 προσφέρει όλη τη διασκέδαση και την ευκινησία
που περιμένεις από ένα ελαφρύ σκούτερ. Παρέχει όμως και το
πλεονέκτημα της δυνατής επιτάχυνσης και της υψηλής τελικής
ταχύτητας που εξασφαλίζει ο “ζωηρός” κινητήρας των 155 κ.εκ.!

Matt Grey

Phantom Blue

Η ευρύχωρη θέση οδήγησης και η μακριά σέλα δύο ατόμων
προσφέρουν χαλαρές και άνετες διαδρομές προς τη δουλειά, τη σχολή
και τη διασκέδαση. Με τους ισχυρούς τριπλούς προβολείς LED και
το καλοσχεδιασμένο πίσω μέρος, το κομψό πλαίσιο που υπάρχει
σε όλα τα μοντέλα της σειράς MAX, τονίζει την όμορφη σχεδίαση
και την υψηλή ποιότητα κατασκευής του NMAX 155.
Τα ισχυρά δισκόφρενα εμπρός και πίσω, το σύστημα ABS που υπάρχει
στον βασικό εξοπλισμό, ο χώρος αποθήκευσης των 23,5 λίτρων κάτω
από τη σέλα και η μπροστινή θήκη, συνδυάζονται στο NMAX 155
και συνθέτουν το πιο σπορ και πρακτικό μέσο μετακίνησης στην πόλη!

NMAX 155

NMAX.
Η καθημερινή
απόλαυση.

Milky White

Υγρόψυκτος κινητήρας 155 κ.εκ.,
συμβατός με τις προδιαγραφές EU4
Ο κινητήρας του NMAX 155 συμμορφώνεται
με τις προδιαγραφές EU4 και έχει αναπτυχθεί
με την προηγμένη τεχνολογία Blue Core
της Yamaha. Αυτή η καινοτόμα σχεδιαστική
προσέγγιση εστιάζει στην αύξηση της απόδοσης
της καύσης και της ψύξης με ταυτόχρονη
μείωση των απωλειών ισχύος. Με αυτόν τον
τρόπο εξασφαλίζεται μεγαλύτερη επιτάχυνση,
υψηλότερη τελική ταχύτητα και μειωμένη
κατανάλωση καυσίμου.

Δυναμική και σπορ σχεδίαση πλαισίου
Η ποιοτική σπορ σχεδίαση του κομψού πλαισίου
έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τα σπορ
σκούτερ μας. Το όμορφο ενσωματωμένο πίσω
μέρος χαρίζει στο NMAX 155 σπορ δυναμική
εμφάνιση, ενώ τα πλευρικά μοτίβα σχήματος
μπούμερανγκ και ο κεντρικός αεραγωγός
υπογραμμίζουν την έντονη επιρροή της ιστορικής
κληρονομιάς της σειράς MAX της Yamaha.

Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων
για ισχυρή επιτάχυνση
Ένα βασικό χαρακτηριστικό που εξασφαλίζει
στο NMAX 155 σπορ επιδόσεις είναι το σύστημα
μεταβλητής ενεργοποίησης βαλβίδων (VVA).
Η 4-βάλβιδη κυλινδροκεφαλή διαθέτει ειδικής
σχεδίασης εκκεντροφόρο, που επιτρέπει στον
κινητήρα να λειτουργεί πιο αποδοτικά τόσο
στις χαμηλές όσο και στις υψηλές στροφές,
για μεγαλύτερη επιτάχυνση σε όλο το εύρος
των στροφών και μεγάλη οικονομία καυσίμου.

Ελαφρύ σπορ πλαίσιο
Το NMAX 155 είναι εξοπλισμένο με ένα
στιβαρό ελαφρύ σωληνωτό πλαίσιο, το οποίο
έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει σπορ
οδήγηση και σταθερό κράτημα με υψηλά
επίπεδα ευελιξίας. Με διπλά αμορτισέρ στον
πίσω τροχό και τηλεσκοπικό πιρούνι στον
μπροστινό που έχουν ρυθμιστεί για άνετη
οδήγηση, το υψηλών προδιαγραφών πλαίσιο
εγγυάται ξεκούραστες και ασφαλείς διαδρομές
για τον οδηγό και τον συνεπιβάτη.

Η φωτεινή πλευρά
της καθημερινής
μετακίνησης.

NMAX 125
Με το σπορ NMAX 125, οι καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη
γίνονται μια δραστηριότητα που την απολαμβάνεις αντί
για μια διαδικασία που πρέπει απλά να ξεπεράσεις.

Phantom Blue

Milky White

Αυτό το σκούτερ πόλης έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αυξημένη
απόλαυση κατά την οδήγηση, σε συνδυασμό με σπορ επιδόσεις
και εξαιρετική οικονομία. Το μικρών διαστάσεων πλαίσιο παρέχει
στον οδηγό και τον συνεπιβάτη την ευελιξία που είναι απαραίτητη
στους συνωστισμένους αστικούς δρόμους. Με τον πανίσχυρο
4-χρονο κινητήρα 125 κ.εκ. που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές
EU4, το NMAX εξασφαλίζει μεγαλύτερη επιτάχυνση σε συνδυασμό
με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

NMAX 125

Με δυναμική εμφάνιση και κορυφαία χαρακτηριστικά όπως
είναι o Blue Core κινητήρας, αυτό το σπορ σκούτερ πόλης φέρνει
κορυφαία ποιότητα στην κατηγορία των 125 κ.εκ. Yamaha NMAX:
Ένα συναρπαστικό σκούτερ που θα αλλάξει τη ζωή σου.

Matt Grey

Υγρόψυκτος κινητήρας 125 κ.εκ.
συμβατός με τις προδιαγραφές EU4

Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων
για ισχυρή επιτάχυνση

Ο ειδικά σχεδιασμένος κινητήρας είναι συμβατός
με τις προδιαγραφές EU4 και συνδυάζει σπορ
επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και
μειωμένες εκπομπές ρύπων. Χάρη στη σχεδίαση
«Blue Core» της Yamaha για υψηλότερες επιδόσεις
και μικρότερη απώλεια ισχύος, ο συμπαγής
4-βάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας των 125 κ.εκ.
επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα ροπής με εκπληκτικές
επιδόσεις και εξαιρετική λειτουργία.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που εξασφαλίζει
στο NMAX σπορ επιδόσεις είναι το σύστημα
μεταβλητής ενεργοποίησης βαλβίδων (VVA).
Η 4-βάλβιδη κυλινδροκεφαλή διαθέτει ειδικής
σχεδίασης εκκεντροφόρο, που επιτρέπει στον
κινητήρα να λειτουργεί πιο αποδοτικά τόσο
στις χαμηλές όσο και στις υψηλές στροφές,
για μεγαλύτερη επιτάχυνση σε όλο το εύρος
στροφών και μεγάλη οικονομία καυσίμου.

Ελαφρύ σπορ πλαίσιο

Δυναμική εμφάνιση

Το NMAX είναι εξοπλισμένο με ένα στιβαρό
και ελαφρύ σωληνωτό πλαίσιο, το οποίο έχει
σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει σπορ οδήγηση
και σταθερό κράτημα με υψηλά επίπεδα
ευελιξίας. Με διπλά αμορτισέρ στον πίσω
τροχό και τηλεσκοπικό πιρούνι στον μπροστινό
που έχουν ρυθμιστεί για άνετη οδήγηση,
το υψηλών προδιαγραφών πλαίσιο εγγυάται
ξεκούραστες και ασφαλείς διαδρομές για
τον οδηγό και τον συνεπιβάτη.

Χάρη στη δυναμική σχεδίαση και το υψηλής
ποιότητας φινίρισμα, το σπορ NMAX φέρνει
τολμηρή και μοντέρνα εμφάνιση στη βασική
κατηγορία μεταφορικών μέσων για την πόλη.
Μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του
είναι το αεροδυναμικό σχήμα με τα εντυπωσιακά
καλύμματα σε στυλ μπούμερανγκ, ο διπλός
προβολέας και το μοντέρνο μπροστινό φτερό.

NMAX 155 / 125 Αξεσουάρ

Ψηλός ανεμοθώρακας

Κεντρική βαλίτσα City 39L

Οπίσθια σχάρα

Βαλίτσα City 30L

2DP-F83J0-20-00

52S-F84A8-00-00

2DP-F48D0-00-00

2DP-284A8-A0-00

Βραχίονας στερέωσης
βαλίτσας City 30 L

Κομψή άνετη σέλα
2DP-F47C0-00-00

2DP-284AB-00-00

Θερμαινόμενα γκριπ

Βάση GPS

YME-F2960-00-00

2DP-F34A0-00-00

Προστατευτικά χεριών
(χούφτες)

Επίπεδα μαρσπιέ

Προστατευτική ποδιά NMAX

Τσάντα κονσόλας

2DP-F74M0-00-00

2DP-FAPR0-00-00

4B5-W0750-00-00

2DP-F85F0-00-00

Οδηγός γκαζιού

Κάλυμμα σέλας σκούτερ

Αλουμινένιες τάπες βαλβίδων

Αλουμινένιες τάπες βαλβίδων

B74-F6240-00-00

5GJ-W0702-00-00

90338-W1016-BL

90338-W1018-BU

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στο σκούτερ 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.

Xenter 125
Υπολόγισε το χρόνο που χρειάζεσαι για να φτάσεις στη δουλειά ή στη σχολή
σου κάθε εβδομάδα. Είναι σίγουρο ότι θα σε προβληματίσει ιδιαίτερα
το πόσο πολλές είναι οι πολύτιμες ώρες που δαπανάς για τις βασικές
καθημερινές μετακινήσεις σου στην πόλη. Το Xenter με τους τροχούς μεγάλης
διαμέτρου και τον ζωηρό του κινητήρα, είναι το μέσο για να μειώσεις πολύ
τις ώρες μετακίνησης και να αξιοποιήσεις δημιουργικά το χρόνο σου.

Competition White

Silky Grey

Για κορυφαία άνεση στην οδήγηση, αυτό το κομψό σκούτερ πόλης διαθέτει
σέλα με ραφές και μεγάλο επίπεδο δάπεδο με άνετο χώρο για τα πόδια
του αναβάτη. Το ενοποιημένο σύστημα πέδησης εξασφαλίζει ομαλή
και ισορροπημένη πέδηση, ενώ τα μοντέρνας σχεδίασης όργανα
και το πίσω φως LED χαρίζουν μια αίσθηση πολυτέλειας.
Με το δυνατό, οικονομικό, 4-χρονο κινητήρα 125 κ.εκ., ο οποίος είναι
απόλυτα συμβατός με τις προδιαγραφές EU4, αλλά και με φυσική θέση
οδήγησης, το Xenter 125 είναι το ιδανικό σκούτερ για γρήγορη και άνετη
μετακίνηση στην πόλη. Φτάσε όπου θέλεις γρήγορα και ξεκούραστα.
Απόλαυσε την κάθε σου διαδρομή!

Xenter 125

Ελευθερία
στην καθημερινή
μετακίνηση.

Hunter Green

Μοντέρνο μεταφορικό μέσο για την πόλη

Άνετο, ευρύχωρο και πρακτικό

Μεγάλοι τροχοί 16 ιντσών με 5 μπράτσα

Προηγμένη πίσω ανάρτηση Monocross

Με τους τροχούς μεγάλης διαμέτρου που
προσφέρουν ομαλή οδήγηση σε κακής ποιότητας
οδόστρωμα, το Xenter 125 είναι ιδανικό για
καθημερινές μετακινήσεις. Αυτό το μοντέρνο
σκούτερ πόλης έχει κομψό στυλ και βοηθά
τον ιδιοκτήτη του, να έχει τον πλήρη έλεγχο
της πολυάσχολης ζωής του, σε ότι αφορά τις
καθημερινές του μετακινήσεις. Εξοπλισμένο με
ισχυρούς διπλούς προβολείς και πίσω φως LED,
το Xenter 125 συνδυάζει το μοντέρνο στυλ
με την καθημερινή πρακτικότητα.

Με επίπεδο δάπεδο και κάθετο εσωτερικό της
ποδιάς, το Xenter 125 προσφέρει μια χαλαρή
θέση οδήγησης, ενώ η υψηλής ποιότητας ραφτή
σέλα διαθέτει αντιολισθητικό κάλυμμα και
εξασφαλίζει άνετη οδήγηση. Με τον μεγάλο χώρο
αποθήκευσης κράνους κάτω από τη σέλα, το
ντουλαπάκι, τον πρακτικό γάντζο για τσάντες και
την πίσω σχάρα αποσκευών, υπάρχει επαρκής
χώρος για τη μεταφορά εξοπλισμού ή αποσκευών.

Εκτός από την κομψή εμφάνιση, οι χαμηλού βάρους
τροχοί 16 ιντσών του Xenter 125 εξασφαλίσουν
άνεση και σταθερότητα στην οδήγηση σε κάθε
ποιότητας οδόστρωμα. Κατασκευασμένοι από
ελαφρύ κράμα αλουμινίου, οι 5-μπρατσοι τροχοί
συνδυάζονται με ελαστικό 100 χιλιοστών μπροστά
και 120 χιλιοστών πίσω, για εξαιρετικό κράτημα
και ανθεκτικότητα στη φθορά.

Η προηγμένη πίσω ανάρτηση Monocross με μονό
αμορτισέρ εξελίχθηκε στα πρότυπα του κορυφαίου
TMAX της Yamaha. Παρέχει εξαιρετικά ομαλή
οδήγηση ακόμα και στους κακής ποιότητας δρόμους
των πόλεων. Σε συνδυασμό με το τηλεσκοπικό πιρούνι
και τους μεγάλης διαμέτρου 16 ιντσών τροχούς, το
Xenter 125 είναι το σκούτερ που υπόσχεται σιγουριά
και κορυφαίο κράτημα σε κάθε μετακίνηση.

Χαμηλή κατανάλωση,
απεριόριστες
δυνατότητες.

D’elight
Το κομψό D’elight σχεδιάστηκε για να κάνει την κάθε διαδρομή
πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πολύ πιο οικονομική.
Diamond Black

Milky White

Το χαρακτηριστικό που κάνει αυτό το σκούτερ πόλης τόσο απολαυστικό
κατά την οδήγηση, είναι το μικρών διαστάσεων πλαίσιο και η εξαιρετικά
ελαφριά κατασκευή. Για επιπλέον επιδόσεις σε συνδυασμό με χαμηλή
κατανάλωση καυσίμου, το D’elight είναι εξοπλισμένο με τον αποδοτικό
αερόψυκτο κινητήρα Blue Core 125 κ.εκ.

D’elight

Η χαμηλή σέλα και το ευρύχωρο δάπεδο εξασφαλίζουν χαλαρή και
ξεκούραστη θέση οδήγησης, ενώ κάτω από τη σέλα υπάρχει μεγάλος χώρος
για την αποθήκευση ενός full-face κράνους ή μιας τσάντας για τη δουλεία
ή τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Με το κομψό στυλ ενός οχήματος
πόλης και τη διακριτική σχεδίαση με εμφανείς ευρωπαϊκές επιρροές,
το D’elight συνδυάζει υψηλή ποιότητα και κορυφαία αξία για την κατηγορία του.

Velvet Green

Ομαλό και ισορροπημένο φρενάρισμα

Μεγάλος χώρος αποθήκευσης

Το D’elight συνδυάζει ένα εξαιρετικά προσιτό
κόστος κτήσης με υψηλές προδιαγραφές, στις
οποίες περιλαμβάνονται δισκόφρενο 180
χιλιοστών μπροστά και ταμπούρο πίσω, για ομαλό
φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες. Το ενοποιημένο
σύστημα πέδησης (UBS) διανέμει την ισχύ
πέδησης αυτόματα στα δύο φρένα και προσφέρει
σιγουριά και αυτοπεποίθηση στο φρενάρισμα.

Το D’elight είναι εξαιρετικά πρακτικό και
λειτουργικό και ο μεγάλος χώρος αποθήκευσης
των 36 λίτρων κάτω από την άνετη σέλα έχει
σχεδιαστεί για να χωρά ένα κράνος full-face ή μια
τσάντα και άλλα μικροαντικείμενα. Και για ακόμα
μεγαλύτερη ευκολία, υπάρχει ένα γάντζος με
ασφάλεια στο εσωτερικό της ποδιάς για
τη μεταφορά τσαντών.

Μικρό βάρος, ευκινησία
και ευκολία χειρισμού
Όταν κυκλοφορείς στους γεμάτους κίνηση
δρόμους της πόλης, θα εκτιμήσεις την ευελιξία και
την ευκολία χειρισμού του D’elight, που κάνουν
κάθε διαδρομή πολύ πιο απολαυστική. Με βάρος
μόλις 99 κιλά, ο χειρισμός αυτού του μικρού
οχήματος για καθημερινές μετακινήσεις στην
πόλη είναι πανεύκολος. Επιπλέον, χάρη στο μικρό
πλαίσιο και το χαμηλό βάρος του, μπορείς να
βρίσκεις εύκολα θέσεις στάθμευσης.

Ευρύχωρη και άνετη σέλα
Το μικρών διαστάσεων πλαίσιο του D’elight
έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εξαιρετικά
άνετη θέση για τον αναβάτη και τον
συνεπιβάτη. Η μακριά σέλα έχει ύψος μόλις
785 εκ. και επιτρέπει εύκολη πρόσβαση των
ποδιών στο έδαφος, ενώ το μεγάλο επίπεδο
δάπεδο παρέχει τη δυνατότητα επιλογής
μιας πιο ξεκούραστης θέσης οδήγησης.

YS125
Για περισσότερα από 60 χρόνια δημιουργούμε αξιόπιστες
μοτοσυκλέτες για καθημερινή μετακίνηση, Κάθε μέρα, εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι όπως εσύ, απολαμβάνουν την κάθε τους μετακίνηση
στην πόλη, πάνω σε μια μοτοσυκλέτα ΥΑΜΑΗΑ.

Competition White

Midnight Black

Η εξαιρετική αυτονομία και η μοντέρνα εμφάνιση θα
σε εντυπωσιάσουν και μόλις καθίσεις στη σέλα, θα συνειδητοποιήσεις
ότι αυτή η ελαφριά μοτοσυκλέτα είναι η επιλογή για έναν έξυπνο
και ανέμελο τρόπο ζωής στην πόλη. Την φιλική συμπεριφορά και
τον εύκολο χειρισμό ενισχύουν η «βελούδινη» ανάρτηση και οι τροχοί
των 18 ιντσών, ενώ το ρεζερβουάρ των 14 λίτρων καυσίμου,
επιτρέπει πολύωρη οδήγηση χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού.
ΥΑΜΑΗΑ YS125. Άνεση και αίσθηση ελευθερίας σε κάθε μετακίνηση.

YS125

Άνεση & αίσθηση
ελευθερίας
σε κάθε μετακίνηση.

Power Red

Εύκολος χειρισμός

Μεγάλη αυτονομία

Όρθια θέση οδήγησης

Εξελιγμένη σπορ σχεδίαση

Είτε κινείσαι αργά στις συνωστισμένες
λεωφόρους της πόλης είτε ακολουθείς
δευτερεύοντες δρόμους, το ελαφρύ πλαίσιο και
η “βελούδινη” ανάρτηση της YS125 βοηθούν
ώστε κάθε διαδρομή να γίνεται πιο εύκολη και πιο
απολαυστική. Οι χυτοί τροχοί 18 ιντσών παρέχουν
ευελιξία και ευστάθεια, ενώ το μπροστινό
ελαστικό 2,75-18 και το φαρδύ πίσω ελαστικό
100/80-18 εξασφαλίζουν άνεση, σιγουριά και
πολύ καλό κράτημα στο δρόμο.

Ο 4-χρονος κινητήρας των 125 κ.εκ.
σχεδιάστηκε για εξαιρετική αυτονομία και αφού
κατασκευάστηκε από τη Yamaha, η αξιοπιστία
και η αντοχή του είναι εξασφαλισμένες. Με το
ρεζερβουάρ καυσίμου 14 λίτρων που εξασφαλίζει
μεγάλη αυτονομία, η YS125 έχει τη δυνατότητα να
καλύπτει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα χωρίς
την ανάγκη ανεφοδιασμού, ώστε κάθε διαδρομή
να γίνεται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

Χάρη στην εργονομική σχεδίαση, οι αναβάτες
κάθε σωματότυπου νιώθουν άνετα μόλις
καθίσουν πάνω σε αυτήν την ελαφριά
μοτοσυκλέτα καθημερινών μετακινήσεων.
Το ύψος των 795 χιλιοστών της σέλας
παρέχει φυσική και όρθια θέση οδήγησης,
ώστε η κάθε διαδρομή να γίνεται πιο χαλαρή
και απολαυστική. Οι βολικές χειρολαβές
παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη άνεση και
σιγουριά στον συνεπιβάτη.

Οι καθημερινές μετακινήσεις γίνονται
διασκεδαστικές με την YS125. Με την εξελιγμένη
και σπορ σχεδίασή της, αυτή η ελαφριά
μοτοσυκλέτα φέρνει νέα στυλιστικά στοιχεία στην
κατηγορία Urban Mobility. Με τον ανασχεδιασμένο
προβολέα και τη μικρών διαστάσεων μάσκα,
σε συνδυασμό με σπορ αεραγωγούς και κεκλιμένο
μαύρο τελικό εξάτμισης, η YS125 προσφέρει τον
ιδανικό συνδυασμό οικονομίας, πρακτικότητας
και όμορφης εμφάνισης.

Xenter 125 Αξεσουάρ

D’elight Αξεσουάρ

YS125 Αξεσουάρ

Θερμαινόμενα γκριπ

Βάσεις για ψηλό ανεμοθώρακα

Κεντρική βαλίτσα City 39L

Βαλίτσα City 30L

Μπροστινά φλας LED Plus

Σπορ ανεμοθώρακας

YME-F2960-00-00

52S-283L0-00-00

52S-F84A8-00-00

2DP-284A8-A0-00

YME-FLB2F-10-00

04P-F83J0-00-00

Ψηλός ανεμοθώρακας Xenter

Μεσαίος ανεμοθώρακας Xenter

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
Yamaha

Φλας LED

52S-283J0-00-00

Βάση στήριξης βαλίτσας City
(παντός τύπου)

Οπίσθια σχάρα

52S-283J0-50-10

BW5-F48D0-00-00

37P-F84X0-00-00

YME-H0789-00-10

39P-W0790-10-00

Προστατευτική ποδιά Xenter

Κεντρική βαλίτσα City 39L

Αλουμινένιες τάπες βαλβίδων

Αλουμινένιες τάπες βαλβίδων

Οπίσθια σχάρα

Βαλίτσα City 30L

52S-XEAPR-00-00

52S-F84A8-00-00

90338-W1016-BL

90338-W1018-BU

04P-F48D0-00-00

2DP-284A8-A0-00

Βαλίτσα City 30L

Αλουμινένιες τάπες βαλβίδων

Αλουμινένιες τάπες βαλβίδων

2DP-284A8-A0-00

90338-W1016-BL

90338-W1016-BL

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στο σκούτερ 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.

Aerox 4
Περίμενες πολύ καιρό γι’ αυτή τη στιγμή. Και η στιγμή να καθίσεις
για πρώτη φορά στη σέλα του δικού σου σκούτερ έφτασε. Μαζί ήρθε
και μια νέα περίοδος ελευθερίας, όπου μπορείς επιτέλους να πας όπου
θέλεις και όποτε το θέλεις. Το Aerox 4 σου ανοίγει έναν εντελώς νέο
κόσμο και σε καλεί να τον ανακαλύψεις. Τώρα, τα πάντα είναι πιθανά!

Πρόσθεσε ένταση
στη ζωή σου.
Yamaha Blue

Άνοιξε το γκάζι και θα συνειδητοποιήσεις ότι ο ισχυρός 4-χρονος κινητήρας
που είναι συμβατός με τις προδιαγραφές EU4, συνδυάζει εξαιρετική
επιτάχυνση και εντυπωσιακή οικονομία. Το σωληνωτό πλαίσιο και το
υδραυλικό πιρούνι προσφέρουν σπορ οδήγηση και ακρίβεια χειρισμού στις
στροφές, ενώ οι χαμηλού βάρους 5-μπρατσοι τροχοί αλουμινίου διαθέτουν
ισχυρά δισκόφρενα 190 χιλ. για γρήγορο και ομαλό φρενάρισμα.

Aerox 4

Με την αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση σε στυλ supersport, αυτό είναι
το πιο στιλάτο σκούτερ 50 κ.εκ. που κατασκευάσαμε ποτέ. Στυλ, επιδόσεις
και ευκολία, για εσένα που ξεκινάς να γράφεις τη δική σου ιστορία!

Matt Grey

Αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση
σε στυλ supersport
Η Yamaha είναι ένας από τους κορυφαίους
κατασκευαστές μοτοσυκλετών υψηλών
επιδόσεων στον κόσμο και η αγωνιστική
σχεδίαση του Aerox 4 είναι εμπνευσμένη από
την ασυναγώνιστη YZF-R1. Με αεροδυναμικό
φέρινγκ, καθώς και ανασηκωμένη ουρά και πίσω
φως στο στυλ της R1, το Aerox 4 είναι ένα από τα
πιο δυναμικά σκούτερ 50 κ.εκ που κυκλοφορούν.

Ελαφριοί τροχοί με δισκόφρενα 190 χιλ.
Αυτό το σπορ σκούτερ υψηλών προδιαγραφών
διαθέτει ελαφριούς τροχούς 5 μπράτσων από
χυτό αλουμίνιο που, εκτός από κομψή εμφάνιση,
παρέχουν και αποτελεσματική λειτουργία
της ανάρτησης χάρη στο μικρό τους βάρος.
Τα φαρδιά ελαστικά παρέχουν εξαιρετικό
κράτημα στις στροφές, ενώ τα δισκόφρενα
μεγάλης διαμέτρου 190 χιλ. μπροστά και πίσω,
εγγυώνται υψηλή απόδοση στο φρενάρισμα.

Σπορ σχεδίαση, συναρπαστική
εμφάνιση, χαμηλή κατανάλωση
και άνετη οδήγηση!
Θέλεις να απολαύσεις το σπορ και
συναρπαστικό χαρακτήρα του απόλυτου
τετράχρονου σκούτερ 50 κ.εκ. της Yamaha.
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι
πρέπει να θυσιάσεις έστω και στο ελάχιστο
την πρακτικότητα. Κάτω από τη σέλα υπάρχει
χώρος αποθήκευσης για ένα κράνος full-face,
ενώ το ρεζερβουάρ καυσίμου 6 λίτρων
προσφέρει πολλές ώρες οδήγησης μεταξύ
των ανεφοδιασμών.

Σπορ χειρισμός και
μεγάλη ακρίβεια στις στροφές
Το Aerox 4 αποτελεί την ιδανική επιλογή για
όσους αναζητούν ευελιξία, εύκολο χειρισμό
και μεγάλη ακρίβεια στις στροφές. Το μικρών
διαστάσεων ελαφρύ σωληνωτό πλαίσιο παρέχει
ακαμψία και ανθεκτικότητα, κάνοντας ευκολότερη
τη δυναμική σπορ οδήγηση. Με τροχούς 13
ιντσών και υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, το
Aerox 4 είναι απολαυστικό στις στροφές.

Neo’s 4
Η ζωή στην πόλη προσφέρει αμέτρητα πλεονεκτήματα. Υπάρχουν
όμως και κάποια μειονεκτήματα που θέλεις να αποφύγεις, όπως
είναι ο χρόνος και το κόστος που απαιτούνται για τις καθημερινές
μετακινήσεις. Κι κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το Neo’s 4.

Competition White

Midnight Black

Με μοντέρνα σχεδίαση και κομψές γραμμές, αυτό το οικονομικό
τετράχρονο scooter 50 κ.εκ. είναι το πλέον ξεκούραστο μέσο
για την καθημερινή απαιτητική μετακίνηση. Με μικρές διαστάσεις
που επιτρέπουν μεγάλη ευελιξία στην πόλη και εύκολη στάθμευση,
καθώς και με βάρος στα μόλις 95 κιλά, το Neo’s 4 είναι το έξυπνο
πρακτικό μέσο για να κινείσαι γρήγορα στην πόλη.
Στα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται τροχοί
από κράμα αλουμινίου, διπλοί προβολείς και πίνακας οργάνων με
οθόνη LCD οπίσθιου φωτισμού. Και με άφθονο χώρο αποθήκευσης
κάτω από τη σέλα, είναι ο έξυπνος, κομψός και πρακτικός τρόπος
για να απολαμβάνεις την κάθε σου διαδρομή.

Neo’s 4

Ο έξυπνος
τρόπος μετακίνησης.

Nimbus Grey

Κονσόλα οργάνων και οθόνη LCD
με οπίσθιο φωτισμό
Για να νιώθεις ασφαλής σε κάθε σου μετακίνηση,
πρέπει να έχεις εύκολη και άμεση πρόσβαση σε
όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και πληροφορίες.
Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων του Neo’s 4, με τον
μπλε οπίσθιο φωτισμό, περιλαμβάνει μετρητή
καυσίμου, ρολόι, ταχύμετρο και προειδοποιητικές
λυχνίες. Είναι κομψός, λειτουργικός και απόλυτα
αξιόπιστος, όπως είναι και το ίδιο το Neo’s 4.

Κομψή σχεδίαση

Ευκολία και άνεση

Έξυπνο μεταφορικό μέσο για την πόλη

Με κομψή, καμπυλωτή εξωτερική σχεδίαση
και μπροστινή όψη με διπλούς προβολείς, το
διακριτικό Neo’s 4 έχει εκπληκτική εμφάνιση από
όπου κι αν το κοιτάξεις. Τα εξαιρετικά σχεδιασμένα
φλας μπροστά και πίσω τονίζουν το διαχρονικό
στυλ αυτού του σκούτερ, αποδεικνύοντας ότι
το Neo’s 4 έχει δημιουργηθεί από έναν κορυφαίο
κατασκευαστή σκούτερ παγκοσμίως.
Μην παρασυρθείς από φτηνές απομιμήσεις.

Το επίπεδο άνεσης που απολαμβάνουν ο οδηγός
και ο συνεπιβάτης είναι εξαιρετικά υψηλό.
Αν και πρόκειται για ένα ελαφρύ μικρού κυβισμού
σκούτερ, η εργονομική θέση οδήγησης και το
ευρύχωρο εσωτερικό, δίνουν την αίσθηση
ενός μεγαλύτερου μοντέλου. Φυσικά, την ίδια
άνεση απολαμβάνει και ο συνεπιβάτης χάρη
στα πτυσσόμενα μαρσπιέ, τη διπλή σέλα δύο
επιπέδων και τις εύχρηστες χειρολαβές.

Οι κομψές, εντυπωσιακές γραμμές του Neo’s 4
προσδίδουν στο σκούτερ μοναδική εμφάνιση.
Η διαχρονική και συγχρόνως πρωτότυπη σχεδίασή
του συγκεντρώνει τα βλέμματα, οπότε είτε οδηγείς
μόνος είτε με συνεπιβάτη, το Neo’s 4 είναι
ο πιο έξυπνος τρόπος να κυκλοφορείς στην πόλη.

Aerox 4 Αξεσουάρ

Neo’s 4 Αξεσουάρ

Κάλυμμα σέλας Aerox R

Πλαϊνό σταντ Aerox R

Μαρσπιέ Aerox R

Σχάρα για βαλίτσα Neo’s

Ανεμοθώρακας

Κεντρική βαλίτσα City 39L

1PH-F47F0-00-00

1PH-F73A0-00-00

1PH-F74M0-00-00

5C2-W0736-00-00

5C2-F83J0-10-00

52S-F84A8-00-00

Σπορ ανεμοθώρακας Aerox R

Επιχρωμιωμένο κάλυμμα
στροφόμετρου Aerox R

Επιχρωμιωμένα καλύμματα
εισαγωγής αέρα Aerox R

Ψηλός ανεμοθώρακας

Μανιβέλα εκκίνησης για σκούτερ

Βαλίτσα City 30L

5C2-F83J0-00-00

5WW-W0795-00-00

30L-W0754-00-00

1PH-F6213-10-00

1PH-SETAI-SC-00

Κιτ αυτοκόλλητων Aerox R

Δίσκος «μαργαρίτα» Aerox R

Μανιβέλα εκκίνησης για σκούτερ

Βαλίτσα City 30L

1PH-SKAER-00-00

1PH-F58E0-00-00

5WW-W0795-00-00

2DP-284A8-A0-00

Βάση στήριξης βαλίτσας
City (παντός τύπου)

1PH-F83J0-00-00

37P-F84X0-00-00

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στο σκούτερ 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.

Προδιαγραφές
Tricity 300

Tricity 155

Tricity 125

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης

NMAX 155

NMAX 125

Xenter 125

Μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος,
τετράχρονος, τετραβάλβιδος, 1ΕΕΚ

Μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος,
τετράχρονος, τετραβάλβιδος, 1ΕΕΚ

Μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος,
τετράχρονος, τετραβάλβιδος, 1ΕΕΚ

Κινητήρας
Μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος,
τετράχρονος, τετραβάλβιδος, 1ΕΕΚ

Μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος,
τετράχρονος, τετραβάλβιδος, 1ΕΕΚ

Μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος,
τετράχρονος, τετραβάλβιδος, 1ΕΕΚ

292 κ.εκ.

155 κ.εκ.

125 κ.εκ.

70.0 x 75,9 χιλ.

58.0 χιλ. x 58.7 χιλ.

52.0 χιλ. x 58.7 χιλ.

Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης

155 κ.εκ.

125 κ.εκ.

125 κ.εκ.

58.0 χιλ. x 58.7 χιλ.

52.0 χιλ. x 58.7 χιλ.

52.0 χιλ. x 58.7 χιλ.

10.9:1

10.5 : 1

11.2 : 1

10.5 : 1

11.2 : 1

11.0 : 1

Μέγιστη ισχύς

20.6 kW στις 7.250 σ.α.λ.

11.1 kW @ 8,000 σ.α.λ.

9.0 kW @ 7,500 σ.α.λ.

Μέγιστη ισχύς

11.1 kW @ 8,000 σ.α.λ.

9.0 kW @ 7,500 σ.α.λ.

9.2 kW @ 7,500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή

29.0 Nm στις 5.750 σ.α.λ.

14.4 Nm @ 6,000 σ.α.λ.

11.7 Nm @ 7,250 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή

14.4 Nm @ 6,000 σ.α.λ.

11.7 Nm @ 7,250 σ.α.λ.

11.9 Nm @ 7,250 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Σύστημα λίπανσης

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Σύστημα καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

TCI

TCI

TCI

Σύστημα ανάφλεξης

TCI

TCI

TCI

Σύστημα ανάφλεξης
Σύστημα εκκίνησης

Ηλεκτρική

Ηλεκτρική

Ηλεκτρική

Σύστημα εκκίνησης

Ηλεκτρική

Ηλεκτρική

Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης

Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Σύστημα μετάδοσης

Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

3.3 λτ. / 100 χλμ.

2.52 λτ. / 100 χλμ.

2.5 λτ. / 100 χλμ.

2.4 λτ. / 100 χλμ.

2.3 λτ. / 100 χλμ.

2.8 λτ. / 100 χλμ.

77 γρ. / χλμ.

58 γρ. / χλμ.

55 γρ. / χλμ.

54 γρ. / χλμ.

52 γρ. / χλμ.

64 γρ. / χλμ.

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Κατανάλωση καυσίμου
Εκπομπές ρύπων CO 2

Κατανάλωση καυσίμου
Εκπομπές ρύπων CO 2

ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός
Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή πίσω

ΠΛΑΙΣΙΟ
Διπλό τηλεσκοπικό με παράλληλο μοχλικό

Διπλό τηλεσκοπικό με παράλληλο μοχλικό

Διπλό τηλεσκοπικό με παράλληλο μοχλικό

Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός

100 χιλ.

90 χιλ.

90 χιλ.

Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

84 χιλ.

90 χιλ.

90 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή πίσω

Εμπρός φρένο

Δύο υδραυλικά δισκόφρενα,

267 χιλ.

Δύο υδραυλικά δισκόφρενα,

220 χιλ.

Δύο υδραυλικά δισκόφρενα,

220 χιλ.

Εμπρός φρένο

Πίσω φρένο

Μονό υδραυλικό δισκόφρενο,

267 χιλ.

Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,

230 χιλ.

Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,

230 χιλ.

Πίσω φρένο

100 χιλ.

100 χιλ.

100 χιλ.

Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Αιωρούμενο με μοχλικό

90 χιλ.

90 χιλ.

92 χιλ.

Υδραυλικό δισκόφρενο,
Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,

230 χιλ.
230 χιλ.

Υδραυλικό δισκόφρενο,
Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,

230 χιλ.
230 χιλ.

Υδραυλικό δισκόφρενο,
Ταμπούρο,

Εμπρός ελαστικό

120/70-14M/C 55P χωρίς σαμπρέλα

90/80-14

90/80-14

Εμπρός ελαστικό

110/70-13

110/70-13

100/80-16

Πίσω ελαστικό

140/70-14M/C 62P χωρίς σαμπρέλα

130/70-13

130/70-13

Πίσω ελαστικό

130/70-13

130/70-13

120/80-16

1,955 χιλ.

1,955 χιλ.

1,990 χιλ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
2.250 χιλ.

1.980 χιλ.

1.980 χιλ.

Συνολικό πλάτος

740 χιλ.

740 χιλ.

690 χιλ.

Συνολικό ύψος

1,115 χιλ.

1,115 χιλ.

1,135 χιλ.

780 χιλ.

Ύψος σέλας

765 χιλ.

765 χιλ.

785 χιλ.

Μεταξόνιο

1,385 χιλ.

815 χιλ.

750 χιλ.

750 χιλ.

1.470 χιλ.

1.210 χιλ.

1.210 χιλ.

Ύψος σέλας

795 χιλ.

780 χιλ.

Μεταξόνιο

Συνολικό ύψος

Συνολικό μήκος

1.595 χιλ.

1.350 χιλ.

1.350 χιλ.

1,350 χιλ.

1,350 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

130 χιλ.

125 χιλ.

125 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

135 χιλ.

135 χιλ.

140 χιλ.

Βάρος πλήρες υγρών

239 κιλά

165 κιλά

164 κιλά

Βάρος πλήρες υγρών

127 κιλά

127 κιλά

142 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

13 λίτρα

7.2 λίτρα

7.2 λίτρα

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

6.6 λίτρα

6.6 λίτρα

8 λίτρα

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

267 χιλ.

150 χιλ.

Προδιαγραφές
D’elight

Aerox 4

Neo’s 4

YS125

Κινητήρας
Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης

Κινητήρας
Μονοκύλινδρος, τετράχρονος,
αερόψυκτος, διβάλβιδος, 1ΕΕΚ

Μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος,
τετράχρονος, 1ΕΕΚ

Μονοκύλινδρος,
υγρόψυκτος, τετράχρονος

Τύπος κινητήρα
Κυβισμός

125 κ.εκ.

49 κ.εκ.

49 κ.εκ.

52.4 χιλ. x 57.9 χιλ.

38.0 χιλ. x 43.5 χιλ.

38.0 χιλ. x 43.6 χιλ.

Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης

Μονοκύλινδρος, τετράχρονος,
αερόψυκτος, διβάλβιδος, 1ΕΕΚ
125 κ.εκ.
52.4 χιλ. x 57.9 χιλ.

11.0 : 1

12.0 : 1

12.0 : 1

Μέγιστη ισχύς

6.2 kW @ 6.750 σ.α.λ.

2.2 kW @ 7.250 σ.α.λ.

2.3 kW @ 7,000 σ.α.λ.

Μέγιστη ισχύς

7.8 kW @ 7.500 σ.α.λ.

10.0 : 1

Μέγιστη ροπή

9.8 Nm @ 5.250 σ.α.λ.

3.3 Nm @ 4.500 σ.α.λ.

3.15 Nm @ 7,000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή

10.8 Nm 1.1(kg-m) @ 6.000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Υγρό κάρτερ

Σύστημα λίπανσης

Υγρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

Σύστημα καυσίμου

Ψεκασμός καυσίμου

TCI

TCI

TCI

Σύστημα ανάφλεξης

Σύστημα ανάφλεξης

TCI

Σύστημα εκκίνησης

Ηλεκτρική

Μίζα και μανιβέλα

Μίζα και μανιβέλα

Σύστημα εκκίνησης

Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης

Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Αυτόματο με τραπεζοειδή ιμάντα

Σύστημα μετάδοσης

Μόνιμης εμπλοκής, 5 ταχυτήτων

1.9 λτ. / 100 χλμ.

2.2 λτ. / 100 χλμ.

2.2 λτ. / 100 χλμ.

43 γρ. / χλμ.

51 γρ. / χλμ.

50 γρ. / χλμ.

Κατανάλωση καυσίμου
Εκπομπές ρύπων CO 2

Κατανάλωση καυσίμου
Εκπομπές ρύπων CO 2

ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός
Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή πίσω
Εμπρός φρένο
Πίσω φρένο

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Τηλεσκοπικό πιρούνι

Τηλεσκοπικό πιρούνι

81 χιλ.

80 χιλ.

70 χιλ.

Αιωρούμενο συγκρότημα μετάδοσης

Μονό αμορτισέρ

Μονό αμορτισέρ

68 χιλ.

64 χιλ.

60 χιλ.

Υδραυλικό δισκόφρενο,
Ταμπούρο,

180 χιλ.

152 χιλ.

Υδραυλικό δισκόφρενο,
Μονό δισκόφρενο,

190 χιλ.
190 χιλ.

Υδραυλικό δισκόφρενο,
Ταμπούρο,

ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός

190 χιλ.

110 χιλ.

2.0 λτ. / 100 χλμ.
46 γρ. / χλμ.
Τηλεσκοπικό πιρούνι
120 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης

Ψαλίδι

Διαδρομή πίσω

112 χιλ.

Εμπρός φρένο
Πίσω φρένο

Δισκόφρενο,
Ταμπούρο,

245 χιλ.
130 χιλ.

Εμπρός ελαστικό

90/90-12

120/70-13

120/70-12

Εμπρός ελαστικό

Πίσω ελαστικό

100/90-10

130/60-13

130/70-12

Πίσω ελαστικό

100/80-18-59P

1.805 χιλ.

1.870 χιλ.

1.840 χιλ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συνολικό μήκος

2.005 χιλ.

663 χιλ.

Συνολικό πλάτος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος

685 χιλ.

705 χιλ.

2.75-18-42P

735 χιλ.

Συνολικό ύψος

1.145 χιλ.

1.155 χιλ.

1.125 χιλ.

Συνολικό ύψος

Ύψος σέλας

800 χιλ.

817 χιλ.

790 χιλ.

Ύψος σέλας

795 χιλ.

Μεταξόνιο

1.320 χιλ.

Μεταξόνιο

1.050 χιλ.

1.275 χιλ.

1.275 χιλ.

1.275 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

125 χιλ.

118 χιλ.

154 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

150 χιλ.

Βάρος πλήρες υγρών

99 κιλά

97 κιλά

95 κιλά

Βάρος πλήρες υγρών

129 κιλά

5.4 λίτρα

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

14 λίτρα

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

5.5 λίτρα

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

6.0 λίτρα

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.

