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FASTER
A Yamaha múltja által ihletve, és a jövőre tervezve

A Yamaha időtlen dizájnelemekre építő 
Sport Heritage modelljei a Yamaha korábbi 
legendás modelljei előtt tisztelegnek, igazán 
különleges vezetési élményt nyújtanak, és 
tulajdonosaikat mérhetetlen büszkeség 
töltheti el, ami az egyedi és gyönyörűen 
kidolgozott alkatrészeknek is köszönhető.  
 
A markáns új színekben kapható – a „80-
as feketét” is beleértve, amely a Yamaha 
1980-as évekbeli klasszikus színösszeállítása 
– 3 hengeres XSR900 a menő retro stílust 

lélegzetelállító teljesítménnyel és korszerű 
technológiával ötvözi.

A kompakt, könnyű és fürge XSR700 modellt 
egy nagy nyomaték leadására képes, 689 
cm³-es CP2 motor hajtja, amely kiválóan 
gyorsul minden sebességnél. Az ikonikus 
színű és robusztus off road stílusú XSR700 
XTribute modellel a Yamaha a legelső 
raliversenyeket inspiráló legendás XT 
terepmotor előtt tiszteleg.



 

Uralkodásra született



 

Az XSR900 igazán jó vétel. A páratlan versenyzési hagyomány által átitatott 
izgalmas vezetési élmény a modern csúcstechnológia révén. A Yamaha új mérnöki 
munkája retro köntösbe bújtatva, így hódolva az időtlen klasszikus gépek előtt.

A legújabb soros, 3 hengeres, 850 ccm-es keresztsíkú motorblokk kiemelkedő 
nyomatékot és lélegzetelállító gyorsulást biztosít. Az ultrakönnyű alumínium 
váz és a természetes vezetési helyzet fokozott vezetési élményt és kivételes 
mozgékonyságot kínál.

Az XSR900 a Yamaha sportmotor történelmében fellelhető motorok kialakításából 
merít, amelyet modern csúcstechnológiával ötvöz.

Időt álló, letisztult tervezés, tisztelve a 
történelmi ikonokat
Az XSR900 időtálló, letisztult tervezése tiszteleg 
a múlt ikonikus motorkerékpárjai előtt. A 
legújabb Sport Heritage gép tiszteleg a múlt 
motorkerékpárjai előtt, amelyek mind mai napig 
mérceként szolgálnak.

Könnyű alumínium váz és lengőkar
Az okosan kialakított könnyű, rövid tengelytávú 
alumínium váz egy erőteljes motorblokkot rejt 
magában, a kívülre szerelt lengőkar révén pedig a 
lábtartók szűkebben helyezkednek el, így a motor 
sokkal kényelmesebben vezethető.

Nagy teljesítményű, 850 ccm-es, soros, 3 
hengeres motorblokk
Az új XSR900-ban egy erőteljes, 850 ccm-es, 
folyadékhűtéses, 4 ütemű, soros, 3 hengeres, 
keresztsíkú motorblokk található. A maximális 
teljesítmény érdekében a motor kipörgésgátló 
rendszerrel, segéd- és csúszó tengelykapcsolóval, 
YCC-T fojtószeleppel és D-MODE motorbeállítás-
választóval lett felszerelve.

Retro stílus kiváló minőségű anyagokkal
Az XSR900 a kiváló minőségű fém anyagok 
használata révén is tiszteleg a hagyományok előtt. 
A stílusos alumínium üzemanyagtartály-borítás, 
az alumínium lökhárító és tartóelemek, valamint 
a kör alakú retro műszerfal mind tisztelgés a múlt 
ikonikus motorkerékpárjai előtt.
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Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj 
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Alacsonyan elvezetett 
kipufogórendszer
90798-34520-00

Magasan elvezetett 
kipufogórendszer
90798-34510-00

Rendszámtáblatartó
B90-FLPH1-00-00

Alacsony, fokozatosan 
elvékonyodó kormányrúd
B90-261B0-00-00

Ultrasuede® dizájnülés
B90-247C0-00-00

Mart fékkar
B34-FBRLE-00-00

Alumínium ülésburkolat
B90-247F0-41-00

Láncvédő
B90-FCHPR-00-00

Hűtőburkolat
B90-FFLRC-00-00

Mart fékfolyadéktartály-burkolat
B34-FBFLC-10-00

Alacsony szélvédő
B90-F61C0-00-00

Sportszélvédő
B90-F83J0-00-00

Oldalsó hűtőburkolatok
B90-FSCRC-00-00

Mart kormánysúlyok
B90-FHABW-00-00

Mart lánckerékburkolat
BS2-FFSPC-01-00

LED-es irányjelzők
YME-H0789-00-10

Vintech hátsó lámpa
YME-FYTL1-00-00

CNC-megmunkálású olajbetöltő 
sapka
B90-F0ILF-00-00

Mart utaslábtartók
B90-F2743-00-00

Mart, alumínium láncfeszítő
B90-FCHAI-00-00

Utaslábtartó-burkolatok
B90-FPFRC-00-00

Mart kormányrúdemelők
B90-FHBRS-00-00

Sport Heritage puha oldaltáska
B34-FSSBC-00-00

Sport Heritage szerszámos táska
B34-FTBCL-00-00

XSR900 Tartozékok



 

A legenda visszatért



 

Az 1970-es évek végén a Yamaha megváltoztatta 
a motorkerékpárok világát az XT500-zal. A 
könnyű, egyszerű és élvezetesen vezethető 
motorkerékpár azonnal a népszerűségi listák 
élére került, legendás státusza pedig mind a mai 
napig tart.

Ikonikus színsémáival és exkluzív személyre 
szabható retró felszereltségével az XSR700 
XTribute az XT előtt tiszteleg, és visszahozza 
azt az alapvető izgalmat és élvezetet, amit egy 
motorkerékpárban keres.

Különleges részletei közül kiemelkedik 
az XT stílusában fogant lapos ülés és 
vaskos lábtámasz, valamint az offroad 
markolatok és a múltidéző harmonikás villa. 
689 köbcentiméteres, soros, kéthengeres 
motorjának és könnyű kialakításának 
köszönhetően az XSR700 XTribute lenyűgöző 
erővel és technológiával vesz le mindenkit a 
lábáról.
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Egy vérbeli scrambler
Vagány megjelenésével és speciális 
felszereltségével az XSR700 XTribute friss, új 
megjelenést hoz a Sport Heritage kategóriába. 
A Yamaha Faster Sons filozófiája alapján 
épült motorkerékpár modern technológiával 
egyesíti az időtlen stílust, kompakt és agilis 
motorkerékpárként könnyű és könnyen 
vezethető, amely ideálissá teszi azon motorosok 
számára, akik az élvezetet keresik.

Retró, XT inspirálta színek és grafikák
Az 1976-ban bemutatott eredeti XT500 azonnali 
sikernek bizonyult, és minden idők legkedveltebb 
Yamaha modellje lett. A legendás motorkerékpár 
tiszteletére a Yamaha fogta az XT legnépszerűbb 
színsémáját, majd újrafejlesztette az XSR700 
XTribute számára. Mivel a stílus sosem megy ki a 
divatból.

Offroad markolatok és lábtámaszok
Könnyű, fürge és kompakt, erőteljes és lineáris 
teljesítményleadással – az XSR700 XTribute a 
betondzsungelek tökéletes motorkerékpárja. 
Offroad markolatai domináns egyenes 
üléspozíciót tesznek lehetővé és megkönnyítik a 
manőverezést szűk helyeken, ráadásképp pedig 
a vaskos lábtámaszokkal együtt megerősítik a 
vagány scrambler stílust.  

Az ikonikus XT500 inspirálta
Legyen Ön új vagy régi motoros, valószínűleg 
már hallott az ikonikus XT500-ról, a Yamaha 
1970-es és 1980-as években legnépszerűbb 
motorkerékpárjáról. Az eredeti XT-hez hasonlóan 
az XSR700 XTribute is könnyű, erőteljes és 
könnyen vezethető – a klasszikus XT500 inspirálta 
színeivel és speciális offroad kiegészítőivel pedig 
az örök klasszikus előtt tiszteleg.

Különleges lapos ülés és villavédők
A Yamaha fejlesztői az XSR700 XTribute minden 
részletét aprólékosan kidolgozták, hogy azok 
minden tekintetben az XT500 karakterét 
tükrözzék vissza. A hosszú, lapos ülés az eredeti 
kialakításhoz hű, és különösen kényelmes utazást 
tesz lehetővé. Az időtlen retró stílus jegyében a 
villák eredeti gumiharmonikás védelmet és fekete 
felső burkolatot kaptak.  

Kimagasló teljesítmény és könnyed 
kezelhetőség
A nagy teljesítmény és a könnyű kezelhetőség 
tette az eredeti XT500-at a motorkerékpározás 
világának egyik legnagyobb klasszikusává. 
Pörgessük előre 40 évvel az idő kerekét, és 
biztosak lehetünk abban, hogy az XSR700 
XTribute a teljesítmény és a kezelhetőség olyan 
magas szintjét nyújtja, amely a mai kor egyik 
legizgalmasabb, legélvezetesebb, leghálásabb 
motorkerékpárját adja, kategóriától függetlenül.

Scrambler stílus modern technológiával 
Az, retró megjelenésű XSR700 XTribute valódi 
szépségét az adja, ahogy a klasszikus, vagány 
scrambler megjelenést a lehető legfejlettebb 
motor- és váztechnológiával egyesíti. Az 
erőteljes és gazdaságos motor a Yamaha egyik 
legsokoldalúbb és legélvezetesebb erőforrása, a 
könnyű váz pedig kompakt és agilis kialakításával 
a klasszikus és a modern tökéletes ötvözetét 
nyújtja.

Blokk mintás Pirelli MT60RS abroncsok
A Sport Heritage kategóriába tartozó 
motorkerékpár a kimagasló tapadás és a könnyű 
kezelhetőség jegyében közúton és arról letérve 
is jól használható Pirelli MT60RS abroncsokat 
kapott. A könnyű, 10-küllős felnire húzott 180/55-
17-es hátsó és 120/70-17-es első blokk abroncsok 
a közúti cirkáló megjelenést erősítik. 
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Tech Black



 

A holnapra született



 

Az XSR700 mindenkire mély benyomást tesz. Az ikonikus modellek időtlenségét 
a jövő technológiájával párosítva színtiszta, szórakoztató vezetési élményt nyújt. 
A nagy nyomaték és a rendkívül mozgékony váz azoknak ideális, akik tisztelik a 
hagyományokat és mindenük a vezetés.

A forradalmi 689 köbcentiméteres, soros, 2 hengeres motorblokk különleges 
„keresztsíkú filozófiánkon” alapul, ami lineáris nyomatékot biztosít a kiemelkedő 
gyorsuláshoz. A retro stílusú XSR700 modellnél emellett a masszív és könnyű váz is 
hozzájárul a rendkívüli mozgékonysághoz és könnyű kezelhetőséghez.

Bár a múlt iránti tisztelet jeléül a Yamaha történetének legjobb dizájnjaihoz nyúl 
vissza, az XSR700 modell a jövő motorkerékpárja.

Retro stílus kiváló minőségű 
alkatrészekkel
Kétféle textúrájú bőrülésével, könnyen 
testre szabható segédvázával, az alumínium 
üzemanyagtartállyal és retro stílusú 
fényszórójával és hátsó lámpájával az XSR700 a 
múlt ikonikus motorkerékpárjai előtt tiszteleg. 
A retro megjelenést a stílusos rácsos burkolat, a 
rövid kipufogódob, valamint az első sárhányón 
és a hűtőburkolaton használt kiváló minőségű 
alumínium is tovább erősíti.

Az optimális motorozási élményért 
született
A Faster Sons filozófia jegyében született első 
motorkerékpár a kezelhetőség befolyásolása 
nélkül kombinálja a menő retro stílust és a vintage 
stíluselemeket. A váz méreteit és súlyelosztását 
gondosan megtervezték, hogy a vezetőnek 
maximális élményben legyen része a gyorsítások 
közben, és azt érezhesse, hogy elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik a motorkerékpárral.

Könnyű és karcsú csőváz
Az egyszerű manőverezhetőség és a rendkívüli 
mozgékonyság érdekében az új XSR700 a 
retro karosszéria egy könnyű, karcsú, testre 
szabható gerinc típusú acélvázon fut, ami a 
689 köbcentiméteres motort teherviselőként 
használja. A kompakt tengelytávval és az 
osztályon felüli felfüggesztési rendszerekkel az 
erős és könnyű váz gyorsan reagáló és megnyerő 
vezetést garantál.

Kiemelkedő, 689 köbcentiméteres, soros, 
2 hengeres motor
Az új XSR700 különleges karakterét a 
kategóriaelső 689 köbcentiméteres, soros, 2 
hengeres motorblokkjának köszönheti, mely a 
Yamaha „keresztsíkú filozófiáját” felhasználva 
készült. Az egyenetlen gyújtási időközökkel a 270 
fokos forgattyúcsap határozott gyorsulásérzést 
és nagyszerű húzóerőt, a mély, lineáris nyomaték 
pedig kiemelkedő teljesítményt biztosít.
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Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj 
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Teljes kipufogórendszer titán 
kipufogódobbal
90798-33450-00

Magasan elhelyezett 
kipufogórendszer
90798-33452-00

Mart kuplungkar
B34-FCLLE-00-00

Mart fékkar
B34-FBRLE-00-00

Villa-gumiharangok
B34-F31K0-00-00

Mart lánckerékburkolat
B34-FSPRC-00-00

Láncvédő
B34-FCHPR-00-00

Sport Heritage puha oldaltáska
B34-FSSBC-00-00

Sport Heritage tanktáska
B34-FSMTB-00-00

Rácsos burkolatok
B34-F17U0-00-00

Oldalsó tankvédők
B34-F41D0-00-00

Lapos ülés
B34-F4730-M1-00

Sport Heritage szerszámos táska
B34-FTBCL-00-00

Hátsó tartó
B34-F48D0-00-00

Oldalidomok
B34-F17B0-00-00

Egyszemélyes ülés
B34-F4710-00-00

Első rajtszám tartó
B34-F3485-00-00

Szélterelő szélvédő
B34-F83J0-00-00

Kézvédők
B34-F85F0-00-00

Oldalsó hűtőburkolatok
B34-FRDSC-00-00

Hűtőburkolat
B34-FFLRC-00-00

Mart sapkák a vázcsővégekhez
B34-FEBCV-00-00

Mart beállítókészlet lábtartókhoz
B34-FRESE-00-00

Mart fékfolyadéktartály-burkolat
B34-FBFLC-10-00

XSR700 Tartozékok



 

A műszaki előírások előzetes bejelentés nélkül, a nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak megfelelően változnak.

 

Műszaki adatok
XSR900 XSR700 XTribute XSR700

Motor
Motor típusa Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 3 hengeres, DOHC 2 hengeres, Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC 2 hengeres, Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC

Lökettérfogat 847 cm³ 689 cm³ 689 cm³

Furat x löket 78.0 mm x 59.1 mm 80.0 mm x 68.6 mm 80.0 mm x 68.6 mm

Kompresszióviszony 11.5 : 1 11.5 : 1 11.5 : 1

Maximális teljesítmény 84.6kW (115LE) @ 10,000 rpm 55.0kW (74.8LE) @ 9,000 rpm 55.0kW (74.8LE) @ 9,000 rpm

Maximális nyomaték 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm

Kenési rendszer Nedves karter Nedves karter Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás Olajban futó, Többtárcsás Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás TCI TCI TCI

Indítás Elektromos Elektromos Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes Állandó áttételű, 6 sebességes Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos Láncos Láncos

Üzemanyag fogyasztás 5.2l/100km 4.3l/100km 4.3l/100km

CO2 kibocsátás 120g/km 100g/km 100g/km

Karburátor n/a n/a n/a

Alváz
Váz Gyémánt Gyémánt Gyémánt

Villaszög 25º 24º50 24º50

Utánfutás 103mm 90mm 90mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák Teleszkópvillák Teleszkópvillák

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés) Lengőkaros, (karos felfüggesztés) Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Első rugóút 137 mm 130 mm 130 mm

Hátsó rugóút 130 mm 130 mm 130 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø298 mm Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø282 mm Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø282 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm

Első gumi 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)

Hátsó gumi 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)

Méretek
Teljes hossz 2,075 mm 2,075 mm 2,075 mm

Teljes szélesség 815 mm 865 mm 820 mm

Teljes magasság 1,135 mm 1,120 mm 1,130 mm

Ülésmagasság 830 mm 845 mm 835 mm

Tengelytáv 1,440 mm 1,405 mm 1,405 mm

Minimális hasmagasság 135 mm 140 mm 140 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 195 kg 188 kg ABS 186 kg ABS

Üzemanyagtank kapacitása 14L 14L 14L

Olajtank kapacitása 3.4L 2.7L 2.7L



  



Get it on

 

Állítsd össze álmaid 
gyűjteményét az ingyenes 
MyGarage alkalmazással

A MyGarage alkalmazás a legjobb 
választás a Yamaha motorkerékpárok 
álomgyűjteményének elkészítéséhez! 
Teljesen ingyenes, és mind iOS, mind 
Android rendszerhez elérhető! Töltsd le az 
alkalmazást, és máris nekiláthatsz a saját, 
személyre szabott Yamahád elkészítéséhez.

A MyGarage segítségével eredeti kiegészítők 
széles választékát helyezheted fel a 
motorodra vagy távolíthatod el onnan, 
és a motorkerékpárt bármilyen szögből 
megnézheted.

A létrehozásuk után elmentheted álmaid 
motorkerékpárjait, és megoszthatod a 
barátaiddal – ha pedig végleg döntöttél, hogy 
melyik verzió illik igazán hozzád, egyszerűen 
küldd el a Yamaha-márkakereskedődnek, aki 
meg is valósítja.



 

MyRide: Emeld a 
motorozást új szintre!

A kizárólag a Yamaha által kifejlesztett, iOS 
és Android rendszeren is működő, ingyenesen 
letölthető MyRide alkalmazással a motoros 
élmények tovább gazdagíthatók, függetlenül 
attól, hogy milyen márkájú motorkerékpárról 
vagy robogóról van szó.

A Yamaha MyRide alkalmazással a motorosok 
valós időben követhetik nyomon és 
elemezhetik ki teljesítményüket, például 
a dőlésszöget, a gyorsulást, a sebességet 
az emelkedőn és a fékerőt, és minden út 
lenyűgöző élménnyé válik.

Minden út megosztható más MyRide-
felhasználókkal vagy a közösségi 
médiában, és az útvonal GPX formátumú 
fájlba exportálható. Így a motorosok új 
útvonalakat és kalandokat fedezhetnek fel, 
és csatlakozhatnak a motorkerékpárosok 
szenvedélyes, az egész világra kiterjedő 
közösségéhez.



 

Yard Built

A motorkerékpár-tulajdonosok szerte a 
világon arról álmodoznak, hogy műhelyükben 
megalkothassák saját, személyre szabott 
motorkerékpárjukat. A Yamaha ebben 
igyekszik segíteni azáltal, hogy tehetséges 
motorkerékpár-építőket kér meg, hogy 
osszák meg inspiráló ötleteiket a Yamaha 
motorkerékpárok egyedi „Yard Built” 
modellekké alakításával kapcsolatban.

XSR700 “Disruptive” designed  
by Barbara Motorcycle, built by  
Bad Winners



XSR700 “Disruptive” designed  
by Barbara Motorcycle, built by  
Bad Winners



 

XSR900 “XR9 Carbona” by Bottpower



 

XSR900 “XR9 Carbona” by Bottpower



 

You – A Yamaha ajánlata

A YOU prémium szolgáltatások teljes kínálatát 
takarja, amely még egyszerűbbé teszi egy 
Yamaha vásárlásának vagy birtoklásának 
minden velejáróját. Szeretnénk gondoskodni 
arról, hogy élvezetes élményben legyen részed 
minden alkalommal, amikor Yamaha termékkel 
találkozol.

A YOU szolgáltatások még hozzáférhetőbbé 
teszik az összes Yamaha megvásárlását 
– és a Yamaha tulajdonosok örömüket 
lelhetik a minden egyes YOU termékkel járó 
nyugalomban.

Vedd közelebbről szemügyre a YOU 
szolgáltatások körét, és látni fogod, hogy az 
többet jelent egy Yamaha megvásárlásánál, 
mert egy hosszú és tartós kapcsolat 
kezdetének elejét jelöli.



Yamaha Motor gyári garancia

Ha bármilyen új Yamaha járművet vásárolsz, biztos 
lehetsz abban, hogy prémium minőségben és 
osztályelső megbízhatóságban lesz részed. Emellett 
élvezheted a teljes körű Yamaha Motor gyári garancia 
által biztosított plusz nyugalmat is. Ez a garancia az 
összes alkatrész és munka költségét tartalmazza abban 
a valószínűtlen esetben, ha Yamaha járművednek 
bármilyen előre nem látható javításra lenne szüksége. *

Yamaha Motor útközbeni segélyszolgálat

Ha valaha is segítségre lesz szükséged, mert 
lerobbantál, biztos lehetsz abban, hogy csak egy 
telefonhívásnyira leszünk tőled. A gyári garancia által 
védett minden Yamaha automatikusan igénybe veheti 
a Yamaha Motor útközbeni segélyszolgálatot. És mi 
pontosan ott leszünk, amikor csak szükséged van ránk. *

  

* Feltételek vonatkoznak rá. Egyéb információkért lépj kapcsolatba a helyi márkakereskedőddel.



 

Dönts okosan. Válassz 
eredeti tartozékokat

Annak érdekében, hogy Yamahád hosszútávú 
megbízhatóságot és maximális teljesítményt 
nyújtson, javasoljuk, hogy mindig eredeti 
Yamaha tartozékokat használj. Kiváló 
minőségű cserealkatrészeink megfelelnek 
a bevizsgált biztonsági szabványoknak, 
tökéletesen illeszkednek és különösen 
strapabíróak – így járulnak hozzá a 
nyugalmadhoz.

Ha a szervizeltetést egy hivatalos Yamaha 
márkakereskedésben végezteted, biztos 
lehetsz benne, hogy minden karbantartási 
munkát magasan képzett Yamaha 
szakemberek végeznek el, eredeti alkatrészek 
és Yamalube termékek használatával.

Szakembereink rendszeres képzésben vesznek 
részt a Yamaha Technical Academy-n, ahol a 
Yamahád gyári állapotának fenntartásához 
szükséges minőségi szaktudással és 
tapasztalatokkal gazdagodnak. Kérjük, hogy 
további részletes információért kérj tanácsot 
Yamaha márkakereskedésedtől, vagy látogasd 
meg weboldalunkat.



  

Folyékony motoralkatrész

A Yamahánál nagyra értékeljük, hogy 
termékeink birtoklása egyedi tulajdonosi 
büszkeséget jelent ügyfeleink számára, ezért 
márkahűségük elismeréseként kifejlesztettük 
a Yamalube kenőanyagok és karbantartási 
termékek átfogó kínálatát.

Mérnökeink úgy gondolják, hogy az olaj a 
motor folyékony összetevője, és a Yamaha 
motorok egyik legfontosabb alkatrésze. A 
Yamalube valódi különbséget jelent.

Ha mindig Yamalube termékeket használsz, 
biztos lehetsz benne, hogy motorod képes 
csúcsteljesítménnyel üzemelni, a Yamahától 
elvárt tartósság és megbízhatóság biztosítása 
mellett. Emellett ápolási termékek nagy 
választékát is gyártjuk, melyek kifogástalan 
állapotban tartják szemed fényét. A 
Yamahádhoz leginkább megfelelő Yamalube 
termék kiválasztásával kapcsolatban kérdezd 
helyi Yamaha márkakereskedődet vagy 
látogass el weboldalunkra.
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www.yamaha-motor.hu

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy biztonságosan 
motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken profi motorosok láthatók motorozás 

közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön 
figyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. 

További részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.

Kövess bennünket:

Kereskedő

Yamaha Motor Europe N.V
Magyarországi Fióktelepe

1117 Budapest
Október huszonharmadika ucta 8-10.

+36 1 247 1540.


