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MOVE
A legjobb választás a városi közlekedéshez

A város a legelőnyösebb és legélénkebb munka- 
és élőhely – de sokkal jobb hely lenne, ha nem 
kellene elviselned a mindennapos forgalmi 
dugókat és a túlzsúfolt tömegközlekedést. De 
ennek nem kell így lennie. Mert a Yamaha az 
Urban Mobility robogók teljes skáláját kínálja, 
amelyek lehetőséget adnak, hogy szabadon 
mozogj a városban és helyreállítsd a munka/
magánélet egyensúlyodat.

2020-ra a Yamaha bevezeti a legizgalmasabb 
és leghozzáférhetőbb új modellt, amely sokkal 

szélesebb közönségnek nyitja meg a robogók 
világát. Kettős dönthető első kerekeivel, 
amelyek a magabiztosság és stabilitás 
fokozott érzését nyújtják, a vadonatúj Tricity 
300 új dimenziót ad a városi közlekedéshez. 
A kategóriájában legszebb stílussal, legjobb 
műszaki adatokkal és legkisebb súllyal ez az 
innovatív 3 kerekű robogó a legjobb választás 
a városi közlekedéshez. És mivel a teljes körű 
B kategóriás vezetői engedéllyel* vezethető, 
több embernek kínál esélyt, hogy mozogjon, 
éljen és szeressen a városban.

A 2020-as Urban Mobility kínálat része a könnyű 
és fordulékony Tricity 125 is, amelynek kettős 
dönthető első kerekei stabil és biztonságos 
érzést adnak laza vagy csúszós útfelületeken 
– az NMAX 125 pedig lenyűgöző műszaki 
adatokkal és sportos megjelenéssel érkezik. 
Nem szabad megfeledkezni a megfizethető 
és rendkívül fürge D’elight modellről sem, 
a Yamaha ingázásra tervezett legkönnyebb 
robogójáról, amely ötvözi az elegáns stílust a 
mindennapi praktikummal.

* A vonatkozó helyi törvények korlátozásokat és megkötéseket fogalmazhatnak meg az egyes országokban.



 

A legjobb választás a 
városi közlekedéshez.



 

A Tricity 300 kész megváltoztatni az életed. 
Háromkerekű kialakítása a stabilitás és 
a magabiztosság új érzetét biztosítja – 
kategóriájában a legkönnyebb és legstílusosabb 
modellként a városi közlekedés legokosabb 
módját nyújtja. És a jó hír az, hogy a teljes körű B 
kategóriás vezetői engedélyeddel vezetheted!*

E prémium kategóriás, városi közlekedésre 
alkalmas jármű minden jellemzőjét úgy 
tervezték, hogy az ingázás egyszerű, könnyű és 
élvezetes legyen. A kettős dönthető első kerekei 
jobb úttartást biztosítanak az egyenletes 
kanyarodáshoz – könnyű kormányozhatóságának 
és keskeny méreteinek köszönhetően pedig 
könnyedén átverekedheted magad a zsúfolt 
városi utcákon.

Az automatikus dőlésgátló rendszer minden 
megálláskor jóleső kényelmet biztosít – és 
amikor a lámpák zöldre váltanak, akkor a 
gyorsan reagáló 300 cm³-es BLUE CORE motor 
rekordidő alatt elrepít a célodhoz. Tetszetős 
kialakítású karosszériájával és kategóriájának 
leggazdagabb felszereltségével a Tricity 300 a 
legjobb választás a városi közlekedéshez.   
 
* A vonatkozó helyi törvények korlátozásokat 
és megkötéseket fogalmazhatnak meg az egyes 
országokban.
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Városi közlekedés 3 keréken a Tricity 
DNS-el 
A Tricity 300 modell révén a Yamaha még 
szélesebb közönség számára megnyitja a városi 
mobilitás világát. Ezt a dinamikus stílusjegyekkel 
és sokoldalú teljesítménnyel, valamint 
kategóriájának leggazdagabb felszereltségével 
és felhasználóbarát technológiával rendelkező, 
mindenki számára elérhető, új, háromkerekű 
robogót teljes körű B kategóriás vezetői 
engedéllyel lehet vezetni*, így többeknek 
nyílik lehetősége a szabad városi mozgásra. * 
A vonatkozó helyi törvények korlátozásokat és 
megkötéseket fogalmazhatnak meg az egyes 
országokban

Kategóriájában a legkönnyebb / kedvező 
fogyasztású
A Tricity 300 modellt úgy tervezték, hogy 
egyszerre nyújtsa a robogók könnyű súlyából 
adódó mozgékonyságot és a háromkerekű 
kialakítással együtt járó extra magabiztosság- 
és stabilitásérzetet. Kategóriájában ez a 
legkönnyebb modell, ugyanakkor az egyik legjobb 
műszaki adatokkal rendelkezik – 13 literes 
tartályával és aerodinamikus formatervezésével 
és szélvédőjével pedig ez a legokosabb választás 
hosszú utazásokhoz.

Dőlésgátló rendszer 
A városi ingázás általában sok megállással és 
elindulással jár, ezért a Yamaha kifejlesztette 
a dőlésgátló rendszert, hogy kényelmesebb 
legyen a motorozás a lámpáknál vagy 
kereszteződésekben való megállásoknál. 

Gazdaságos és nagy teljesítményű, 300 
cm³-es BLUE CORE motor
A nagy teljesítményű és gazdaságos, 300 
cm³-es BLUE CORE motorral hajtott, új Tricity 
300 új szintre emeli a városi mobilitást. A 
folyadékhűtéses, egyhengeres, 4 ütemű motor 
nagy mennyiségű energiát termel hosszabb 
távú országúti motorozáshoz – alacsony 
fordulatszámon is nagy és egyenletes nyomatékot 
és optimalizált automatikus váltást biztosít, így 
csak meg kell húznod a gázkart, és már mehetsz 
is!

Nagy méretű csomagtartó
Sportos megjelenése, karcsú karosszériája és 
kategóriájának leggazdagabb felszereltsége 
mellett a dinamikus Tricity 300 rendkívül 
praktikus és funkcionális jármű is egyben. 
A csomagtartóban elfér két zárt bukósisak 
vagy egy A4 méretű aktatáska, a gyújtást és a 
zárakat pedig a kényelmes Smart Key kulccsal 
kezelheted. Készülékeid számára egy DC aljzatot 
is elhelyeztünk az elülső panelen.

Nagy átmérőjű féktárcsák
A Tricity 300 háromkerekű kialakítása fokozza 
a stabilitás- és a magabiztosságérzetet, és 
tervezésénél fogva számos különböző felületen 
és vezetési körülmény esetén megállja a helyét. 
Kategóriaelső, 267 mm átmérőjű első és hátsó 
féktárcsái igazán nagy fékerőt biztosítanak – a 
Yamaha egyesített fékrendszere és ABS rendszere 
pedig javítja az irányíthatóságot nedves vagy 
csúszós útburkolaton.

LCD-műszerek és kiváló minőségű 
kidolgozás
A Tricity 300 egy remek megjelenésű és prémium 
kivitelű, csúcskategóriás jármű. Kategóriaelső 
felszereltségéhez tartozik egy autókéhoz 
hasonló műszerfal, amely világos és könnyen 
érthető formában jeleníti meg a legfontosabb 
információkat. Visszajelző lámpák mutatják az 
ABS, a dőlésgátló rendszer és a TCS működését, 
továbbá a környezeti levegő hőmérsékletét – 
amely 3 °C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten 
kigyullad, ezzel figyelmezteti a motorost.
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Szeretem, ahogyan 
közlekedek.



 

Íme a választási lehetőségek: Eltöltheted az idődet a buszmegállóban, a metróban, 
keresgélhetsz parkolóhelyet vagy rengeteg időt szabadíthatsz fel, és eldöntheted, 
hogy mire fordítsd azt. Ez akár egy jobb minőségű mindennapi élet kezdete is 
lehet.

A Tricity 155 minden egyes eleme a városi ingázók igényei szerint készült. A 
tapasztalatlan motorosok számára is ideális, a háromkerekű kialakítás hamar 
meghozza majd az önbizalmad, hiszen a macskaköveken és a villamossíneken is 
valós stabilitásérzést biztosít.

A könnyű és mozgékony Tricity 155-tel magad mögé utasíthatod a város korlátait, 
és kiélvezheted a városi élet legteljesebb élményét. Válts jobb közlekedési módra.

Dönthető háromkerekes kialakítás
A Tricity 155 háromkerekű kialakítása ideális 
választás, ha még kezdő vagy a közlekedés ezen 
területén. Dupla első kerekének köszönhetően 
bedőlhetsz a kanyarokban, és megőrizheted a 
stabilitás érzetét. A remek úttartást biztosító két 
első kerekével és a széles, 130-as hátsó kerekével 
– dupla tárcsafékkel – a Tricity 155 számos 
felületen magabiztos motorozást tesz lehetővé.

Funkcionális, praktikus, megfizethető
A csúcsminőségű kettős ülés alatt egy nagy 
tárolórekesz található, melyben elfér egy 
teljes méretű bukósisak és néhány kisebb 
tárgy – a még jobb funkcionalitás érdekében 
pedig az első tárolózsebben egy 12 V-os 
csatlakozóaljzat is található, mellyel töltheted 
elektromos eszközeidet. Nagy, 7,2 literes 
üzemanyagtartályával a Tricity 155-tel nagyobb 
távokat is megtehetsz két tankolás között.

Erőteljes 155 cm³-es, EU4-kompatibilis 
motor, VVA-val
A Tricity 155 meghajtásáról a legújabb 
generációs, EU4-kompatibilis, négyütemű 
motorunk gondoskodik, mely a jobb gyorsulás 
és a gazdaságosabb üzemelés érdekében 
változtatható szelepvezérléssel rendelkezik. 
A jó gázreakciójú 155 cm³-es motor megfelelő 
teljesítményt nyújt az autópályán és körgyűrűn 
való használathoz, ami ideálissá teszi ezt a 
robogót a rövid és közepes távú utakra.

A háztól-házig való közlekedés 
legkönnyebb módja
Kompakt külső méreteivel, kis tömegével és az 
alapfelszereltségbe tartozó ABS rendszerével a 
háromkerekű Tricity 155 remekül ötvözi a robogók 
mozgékonyságát a nagyobb magabiztossággal és 
stabilitásérzettel. Az egymáshoz közel lévő első 
kerekekkel nem jelent problémát átmanőverezni 
a forgalmon, a még nagyobb kényelem érdekében 
pedig új rögzítőféket is szereltünk rá. A háztól-
házig való ingázás sosem volt ilyen egyszerű!

Icon Grey
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Kivel ne fordult volna még elő, hogy a villamosajtó az orra előtt csukódott be, vagy 
kellemetlenül érezte magát a tömött metrón? Ne érezd magad tehetetlennek, 
vedd át az uralmat saját időd fölött, és tanuld meg újra élvezni mindazt, amit a 
városi élet nyújtani tud!

A Yamaha Tricity 125-tel szórakozva formálhatod saját kedvedre a várost. A 
kényelmes üléshelyzet azonnal ellazít, a háromkerekes kialakítás miatt pedig a 
villamossínek vagy macskakövek jelentette akadályokat is könnyedén veheted.

Hatékony 125 cm³-es Blue Core motorja jó gyorsulást és gazdaságos 
üzemanyag-felhasználást kínál – ráadásul az ABS és az egyesített fékrendszer 
az alapfelszereltség része, így a legújabb Tricity 125 valóban a városi közlekedés 
legkönnyebb és legélvezetesebb módja.

Gyönyörű kialakítású külső
A Tricity tetszetős kialakítású külseje dinamikus 
és modern kinézetet kölcsönöz ennek a könnyű 
háromkerekűnek. Hullámzó vonalai és elegáns 
profilja okos és kifinomult kinézetté állnak össze, 
kihangsúlyozva a városi robogó mozgékonyságát. 
A sportszélvédő és a kiszélesedő lábvédők 
pedig további védelmet nyújtanak a széllel és az 
időjárással szemben.

Kényelmes és természetes üléshelyzet
A pihentető ergonómiát tovább erősíti a széles és 
lapos lábtartó lemez és a hosszú kettős ülés. Ez a 
kialakítás kényelmes üléshelyzetet eredményez, 
és elősegíti a könnyű és gyors fel- és leszállást. 
Az ülés alatt egy nagy tárolórekesz található, 
amelyben egy zárt bukósisak is elfér, elöl pedig 
van egy praktikus akasztó is.

Dönthető többkerekű rendszer
A Yamaha exkluzív dönthető többkerekű 
rendszerét úgy terveztük, hogy könnyű 
kormányzást, biztos kanyarodást és természetes, 
robogó jellegű kezelést biztosítson. A zseniális 
rendszer egy parallelogrammás kapcsolattal 
és független, dupla teleszkópos villákkal teszi 
lehetővé, hogy a két első kerék bedőljön a 
kanyarban, így igazán élvezetessé teszi a Tricity 
vezetését.

Nagy teljesítményű, gazdaságos 125 cm³-
es, négyütemű Blue Core motor
A kiváló gyorsulás és a gazdaságos üzemanyag-
fogyasztást érdekében a Tricity 125 robogót 
a Yamaha legújabb Blue Core 125 cm³-es, 
folyadékhűtéses, négyütemű motorja hajtja. A 9 
kW-os teljesítményt leadó Blue Core kialakítás 
kevesebb üzemanyag felhasználásával nyújt 
nagyobb teljesítményt, ezért a Tricity 125 
robogó a közlekedés egyik leghatékonyabb és 
gazdaságosabb módja!

Icon Grey
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Szeretem, ahogyan 
közlekedek.
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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.

39 literes városi hátsó doboz
52S-F84A8-00-00

Utasháttámla 39 literes City 
hátsódobozhoz

Színes fedélpanelek 39 literes City 
hátsó dobozhoz
52S-F842M-00-00

50 literes hátsó doboz, City
34B-F84A8-10-00

Utasháttámla 50 literes City 
hátsódobozhoz

Utasháttámla-párna
B74-F843F-A0-00

Színes fedélpanelek 50 literes City 
hátsó dobozhoz
34B-F843F-0F-00

Hátsó csomagtartó
B74-F48D0-00-00

Ülés alatti csomagtartó-elválasztó 
táskával
B74-F85M0-00-00

KONZOLTÁSKA
B74-F0750-00-00

Gázkar készlet 
B74-F6240-00-00

Markolatfűtő, 120
YME-F2960-00-00

Sportszélvédő
2CM-F61C0-00-00

GPS-tartó
2CM-F34A0-00-00

Gázkar készlet 
B74-F6240-00-00

39 literes városi hátsó doboz
52S-F84A8-00-00

Hátsó csomagtartó
2CM-F4841-A0-00

Utasháttámla-párna, X-MAX
1SD-F843F-00-00

Utasháttámla-konzol
2CM-F84U0-00-00

TRICITY MAGAS SZÉLVÉDŐ
BB8-F83J0-00-00

Tricity lábtakaró
2CM-F47L0-00-00

Kézvédő
2CM-F85F0-00-00

Markolatfűtő, 120
YME-F2960-00-00

Nyeregtakaró robogóhoz
5GJ-W0702-00-00

Tricity 300 Tartozékok Tricity 155 / 125 Tartozékok



 

NMAX. Mindennapi élet 
mellékelve.



 

Az NMAX 155 azt az élvezetes vezetést és mozgékonyságot nyújtja, ami egy 
könnyű robogótól elvárható – ezek mellett extra előny a jobb gyorsulás és a 
magasabb végsebesség, amit a nagy teljesítményű 155 cm³-es motor nyújt!

A nagy méretű, hosszú kettős ülés kényelmes és pihentető utat biztosít a 
munkahelyedre vagy az egyetemre – az erős fényű tripla LED fényszórókkal és 
elegáns farokidommal ellátott, stílusos MAX külső pedig kiemeli az NMAX 155 
prémium kialakítását és minőségi felépítését.

Az erős első és hátsó tárcsafékeken található ABS az alapfelszereltség része – a 
23,5 literes ülés alatti tárolórekesz és a praktikus 12 V-os kimenettel ellátott első 
zseb pedig remekül példázza, milyen praktikus és sportos jármű az NMAX 155.

EU4 megfelelőséggel rendelkező, 
folyadékhűtéses 155 cm³-es motor
Az NMAX 155 EU4 szabályozásnak megfelelő 
motorját a Yamaha Blue Core technológiájának 
felhasználásával fejlesztették ki. Ez az 
innovatív megközelítésű kialakítás az égési és 
a hűtési hatékonyságra helyezi a hangsúlyt, 
ugyanakkor csökkenti az energiaveszteséget, 
így jobb gyorsulást, nagyobb végsebességet és 
alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást garantál.

Sportos és könnyű váz
Az NMAX 155 egy hihetetlenül erős, mégis 
könnyű csővázra épül, amely a sportos vezetést, 
a stabil kezelést és a könnyű manőverezést 
is biztosítja. Kettős hátsó lengéscsillapító-
rendszerrel és egyenletesen mozgó első 
teleszkópvillával felszerelt kiváló minőségű 
váz biztosítja neked és utasodnak a kényelmes 
utazást.

Változtatható szelepvezérlés az erőteljes 
gyorsulásért
Az NMAX 155 az új, változtatható szelepvezérlésű 
(VVA) rendszernek köszönheti sportos 
teljesítményét. A 4 szelepes hengerfej egy 
speciális vezérműtengelyt használ, melynek 
révén a motor alacsony és magas fordulatszámon 
is sokkal hatékonyabban képes üzemelni, és 
így erőteljesebb gyorsulást biztosít az összes 
fordulatszám-tartományban, ugyanakkor az 
üzemanyag-fogyasztása alacsony marad.

Dinamikus és sportos külső
Az elegáns külső sportos megjelenését és 
prémium kialakítását a sportrobogóink ihlették. A 
szépen integrált farokidom sportos és kifinomult 
megjelenést biztosít az NMAX 155 robogónak – a 
bumeráng alakú oldalmotívumok és a középső 
csatorna pedig a Yamaha MAX örökségét emelik 
ki.
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Ha a sportos stílusú Yamaha NMAX 125 robogót vezeted, a mindennapi ingázások 
elviselendő dologból élvezetes eseménnyé válnak.

Ezt a városi robogót kifejezetten úgy terveztük meg, hogy élvezetes vezetést és 
sportos teljesítményt nyújtson, mégis rendkívül gazdaságos maradjon. A kompakt 
külső kialakítás révén te és utasod olyan szintű mozgékonyságra tesztek szert, 
amellyel könnyedén átverekedhetitek magatokat a zsúfolt városi utcákon, míg az 
erőteljes, 125 cm³-es, EU4-kompatibilis, négyütemű motornak köszönhetően az 
NMAX kiválóan gyorsul, mégis keveset fogyaszt.

Dinamikus kinézetével és kiemelkedő műszaki adataival – köztük az ABS-szel – 
ez a sportos városi robogó prémium kialakítást hoz a belépő szintű 125 cm³-es 
kategóriába. Yamaha NMAX: Utazás, ami megváltoztatja az életedet.

EU4 megfelelőséggel rendelkező, 
folyadékhűtéses 125 cm³-es motor
A speciális kialakítású, EU4 megfelelőséggel 
rendelkező motor sportos teljesítményt, 
alacsony üzemanyag-fogyasztást és csökkentett 
károsanyag-kibocsátást kínál. A Yamaha „Blue 
Core” hatékonyságnövelő kialakítása csökkenti a 
teljesítményesést, így a kompakt, 125 cm³-es, 4 
ütemű, folyadékhűtéses motor nagy nyomatékot 
tud elérni kimagasló teljesítmény és hatékonyság 
mellett.

Lendületes stílus
A dinamikus stílusú és prémium minőségű, 
sportos NMAX merész és divatos megjelenést 
visz a belépő szintű városi robogók kategóriájába. 
Kiemelkedő tulajdonságai között szerepel az 
aerodinamikus váz a különleges bumeráng 
motívumokkal, az ikerfényszórók és az 
áramvonalas első sárvédő.

Sportos és könnyű váz
Az NMAX egy hihetetlenül erős, mégis könnyű 
csővázra épül, mely a sportos vezetést, a stabil 
kezelést és a könnyű manőverezést is biztosítja. 
Kettős hátsó lengéscsillapító-rendszerrel és 
egyenletesen mozgó első teleszkópvillával 
felszerelt kiváló minőségű váz biztosítja neked és 
utasodnak a kényelmes utazást.

Változtatható szelepvezérlés az erőteljes 
gyorsulásért
Az NMAX a változtatható szelepvezérlésű 
(VVA) rendszernek köszönheti sportos 
teljesítményét. A 4 szelepes hengerfej egy 
speciális vezérműtengelyt használ, melynek 
révén a motor alacsony és magas fordulatszámon 
is sokkal hatékonyabban képes üzemelni, és 
így erőteljesebb gyorsulást biztosít az összes 
fordulatszám-tartományban, ugyanakkor az 
üzemanyag-fogyasztása alacsony marad.

Matt Grey
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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.

Magas szélvédő
2DP-F83J0-20-00

39 literes városi hátsó doboz
52S-F84A8-00-00

Hátsó csomagtartó rács
2DP-F48D0-00-00

30 literes városi hátsó doboz
2DP-284A8-A0-00

Rögzítőkeret 30 literes városi 
hátsó dobozhoz
2DP-284AB-00-00

Formatervezett komfort ülés
2DP-F47C0-00-00

Markolatfűtő, 120
YME-F2960-00-00

GPS-tartó
2DP-F34A0-00-00

Kézvédő
2DP-F85F0-00-00

Gázkar kit 
B74-F6240-00-00

Nyeregtakaró robogóhoz
5GJ-W0702-00-00

Aluminium szeleptakaró
90338-W1016-BL

Lábtámasz
2DP-F74M0-00-00

NMAX lábtakaró
2DP-FAPR0-00-00

Konzoltáska
4B5-W0750-00-00

Aluminium szeleptakaró 
90338-W1018-BU

NMAX 155 / 125 Tartozékok



 

A korai megérkezés 
szépsége.



 

Mennyit ér neked egy óra az idődből? Az idő a legértékesebb árucikkünk. Mégis 
minden nap rengeteg időt vesztegetünk el, miközben ingázunk az otthonunk és a 
munkahely vagy az iskola között.

Áldozz egy percet a Xenter 125-re, és tekintsd meg, hogyan tehetsz minden 
utazást élvezetesebbé, és hogyan takaríthatsz meg még több időt nap mint nap. 
Kellemes meglepetésként fog érni, ha megtudod, mennyivel jobbá teheti az 
életedet ez a stílusos nagykerekű robogó.

A kifinomult Xenter 125-öt arra terveztük, hogy a jó gázreakciójú és gazdaságos, 
125 cm³-es, négyütemű, EU4-kompatibilis motornak, valamint a természetes 
üléshelyzetnek köszönhetően a lehető legkönnyebben haladhass a forgalomban. 
Takaríts meg időt... ...és tapasztald meg a korai megérkezés szépségét!

Divatos városi robogó
Nagyméretű kerekei zökkenőmentes utazást 
garantálnak egyenetlen útfelszín esetén is, ezért 
a Xenter 125 tökéletesen alkalmazkodik a városi 
életmódhoz. Ezzel az elegáns kialakítású, divatos 
városi ingázójárművel átveheted az uralmat a 
sűrű mindennapok felett. Az erőteljes kettős 
fényszórókkal és LED-es hátsó lámpával felszerelt 
Xenter 125-ben a kortárs stílus és a hétköznapi 
gyakorlatiasság egyesül.

Továbbfejlesztett Monocross hátsó 
felfüggesztés
A Yamaha felsőkategóriás TMAX robogójánál 
bevált kivitelezést újragondolva a 
továbbfejlesztett Monocross egyoldali 
rugóstagos hátsó felfüggesztés fantasztikusan 
egyenletes utazást biztosít még a hepehupás 
városi utakon is. Könnyedén mozgó teleszkópos 
első villájával és nagy, 16 colos kerekeivel a 
Xenter 125-öt arra terveztük, hogy minden 
alkalommal egyenletes és magabiztos mozgást 
tegyen lehetővé.

Nagy, 16 colos, 5 küllős kerekek
Az elegáns külső figyelembe vétele mellett a 
Xenter 125 könnyű, 16 col átmérőjű kerekeit 
arra terveztük, hogy egyenetlen útfelszín esetén 
is kényelmes és stabil utazást biztosítson. 
Könnyűfémből készült, 5 küllős kerekei 100 
mm profilszélességű első abronccsal és 
120 mm profilszélességű hátsó abronccsal 
együtt gondoskodnak a kiváló úttartásról és 
kopásállóságról.

Kényelmes, tágas és praktikus
Az igazán lapos lábtartó és a szinte lapos első 
panel pihentető vezetési pozícióról gondoskodik, 
míg a jól tapadó üléshuzattal ellátott 
csúcsminőségű varrott ülés még kényelmesebb 
utazást garantál. A tágas ülés alatti sisaktároló 
doboz, valamint a kesztyűtartó, a táskatartó 
akasztó és a hátsó csomagtartó jóvoltából 
rengeteg a tárolóhely.

Hunter Green
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A stílusos D’elight robogót úgy terveztük, hogy minden utat könnyebbé, 
gyorsabbá – és jóval gazdaságosabbá tegyen.

Ezt a gazdaságos városi robogót a kompakt kialakítása és a rendkívül könnyű 
felépítése teszi igazán élvezetessé – és a plusz teljesítménnyel kombinált 
alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás érdekében a D’elight robogót hatékony Blue 
Core 125 cm³-es léghűtéses motorunk hajtja.

Az alacsony és nagy ülés pihentető vezetési pozíciót tesz lehetővé – és elég hely 
van benne egy zárt bukósisak, egy irattáska vagy a hétvégi utazáshoz szükséges 
csomagok számára. A D’elight visszafogott, belvárosi stílusával és finom, európai 
jellegű kialakításával a prémium minőséget kategóriaelső ár-érték aránnyal ötvözi.

Egyenletes és kiegyensúlyozott 
fékteljesítmény
A D’elight a rendkívül kedvező vételárat teljes 
felszereltséggel ötvözi, amelynek többek között 
része egy 180 mm-es első tárcsafék és egy hátsó 
dobfék is, amelyek remek fékerőt nyújtanak. 
Az egyesített fékrendszer (UBS) automatikusan 
kiegyenlíti a fékezéseket, így egyenletesebb 
fékezést biztosít.

Tágas ülés, kényelmes vezetési pozíció
A D’elight kompakt vázát úgy terveztük, hogy 
rendkívül kényelmes és tágas ülőhelyet nyújtson 
a motoros és az utas számára is. A hosszú ülés 
mindössze 785 mm magas, így a lábak könnyen 
elérik a talajt – a nagy és lapos lábtartó pedig 
lehetővé teszi, hogy a lehető legpihentetőbb 
vezetési pozíciót vedd fel.

Könnyű, mozgékony és könnyen 
irányítható
Amikor zsúfolt városi utcákon vezetsz, értékelni 
fogod a D’elight mozgékonyságát és jól reagáló 
kezelését, amelyek minden utat élvezetesebbé 
tesznek. Ez a kompakt városi robogó mindössze 
99 kg, így rendkívül könnyű irányítani – és a karcsú 
külső és a kis tömeg azt is jelentik, hogy könnyebb 
vele parkolóhelyet találni, mint valaha.

Bőséges tárolókapacitás
A D’elight rendkívül praktikus és funkcionális: a 
kényelmes kettős ülés alatt egy nagy, 36 literes 
tárolórekesz található, amelyet úgy terveztünk, 
hogy beleférjen egy zárt bukósisak, egy irattáska 
vagy a bevásárlószatyor. A még nagyobb 
kényelem érdekében a motoros előtti lábvédőn 
egy bilincses akasztó is található, amely ideális 
kisebb bevásárlószatyrok tárolására.

Velvet Green
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Motorozz szabadon. 
Motorozz könnyedén..



 

Már több mint 60 éve építünk megbízható városi motorokat. Minden nap hozzád 
hasonló emberek százezrei bízzák magukat Yamahájukra a városi forgatagban. 
Most pedig bemutatjuk az YBR125 modellt felváltó, épp oly megbízható YS125 
modellt.

Az YS125 kiemelkedő üzemanyag-fogyasztása és új kinézete téged is garantáltan 
lenyűgöz. Amint egyszer megtapasztalod a kényelmes üléshelyzetet, tudni fogod, 
hogy ez a könnyű városi motorkerékpár okos és stílusos választás. Az osztályon 
felüli felfüggesztésnek és a 18 colos kerekeknek köszönhetően az egyenletes 
kezelhetőség és a könnyű kormányozhatóság a motor alapvető tulajdonságai közé 
tartoznak, míg a 14 literes üzemanyagtartály révén két tankolás között igen nagy 
távolságokat tehetsz meg.

Yamaha YS125. Motorozz szabadon. Motorozz könnyedén.

Egyszerű kezelhetőség
Akár forgalmas városi utakon, akár kis 
mellékutcákban közlekedsz, az YS125 könnyű 
váza és osztályon felüli felfüggesztése minden 
utazást könnyebbé és élvezetesebbé tesz. A 18 
colos kerekek mozgékonyságot és stabilitást 
biztosítanak – a 2.75-18-as első és a 100/80-18-as 
hátsó abroncs pedig kényelmes, biztos úttartást 
garantál.

Újragondolt és sportos kinézet
Az YS125 modellel a munkába járás szórakozássá 
válik. Ez a könnyű városi motor újragondolt 
és sportos kinézetével új színt visz az Urban 
Mobility termékcsaládba. Az újratervezett 
fényszóróval, kompakt fényszóró-burkolattal, 
valamint sportos légterelőkkel és felfelé ívelő, 
fekete kipufogódobbal rendelkező YS125 
a gazdaságosság, a praktikum és a vonzó 
megjelenés ideális keveréke.

Függőleges üléshelyzet
Az YS125 ergonomikus kialakítása biztosítja, 
hogy magasságtól és súlytól függetlenül minden 
motoros azonnal kényelmesen érezhesse magát, 
amint felül erre a könnyű városi motorra. A 795 
mm-es ülésmagasság természetes és függőleges 
üléshelyzetet tesz lehetővé, így a munkába vezető 
út sokkal könnyebb és élvezetesebb – az utas 
komfortjáról pedig egy kényelmes kapaszkodó 
gondoskodik.

Nagy kapacitású üzemanyagtartály
A 125 ccm-es, 4 ütemű motor rendkívül 
gazdaságos üzemanyag-fogyasztást biztosít – a 
Yamaha név pedig kiemelkedő megbízhatóságot 
és tartósságot garantál az alapfelszereltség 
részeként.  Az YS125 nagy kapacitású, 14 literes 
üzemanyagtartálya révén két tankolás között akár 
300 kilométert is megtehetsz, így egyszerűbben, 
gyorsabban és gazdaságosabban motorozhatsz.
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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.

Markolatfűtő, 120
YME-F2960-00-00

Tartóelemek magas szélvédőhöz
52S-283L0-00-00

Magas szélvédő, Xenter
52S-283J0-50-10

Közepes méretű szélvédő, Xenter
52S-283J0-00-00

Lábtakaró, Xenter
52S-XEAPR-00-00

39 literes városi hátsó doboz
52S-F84A8-00-00

30 literes városi hátsó doboz
2DP-284A8-A0-00

Aluminium szeleptakaró
90338-W1016-BL

39 literes városi hátsó doboz
52S-F84A8-00-00

30 literes városi hátsó doboz
2DP-284A8-A0-00

Univerzális rögzítőlemez hátsó 
dobozhoz, City
37P-F84X0-00-00

Hátsó csomagtartó rács:
BW5-F48D0-00-00

Aluminium szeleptakaró
90338-W1016-BL

Aluminium szeleptakaró
90338-W1018-BU

LED-es első irányjelzők
YME-FLB2F-10-00

Sportszélvédő
04P-F83J0-00-00

Yamaha tankvédő
39P-W0790-10-00

LED-es irányjelzők
YME-H0789-00-10

LED-es hátsó irányjelzők 30 literes városi hátsó doboz
2DP-284A8-A0-00

Hátsó csomagtartó
04P-F48D0-00-00

Aluminium szeleptakaró
90338-W1016-BL

Xenter 125 Tartozékok D’elight Tartozékok YS125 Tartozékok



 

A perceket visszaszámolva vártál erre a pillanatra. Végre itt az idő, hogy kigurulj az 
utcára, és oda menj, ahová csak akarsz. Az Aerox 4 készen áll, hogy megnyissa egy 
teljesen új világ kapuit. Most minden lehetséges.

Húzd meg a gázkart, és élvezd az erőteljes négyütemű, EU4-kompatibilis motor 
által biztosított gyorsulást, kiemelkedő gazdaságosság mellett. A csöves váz és 
a hidraulikus villa sportos kezelhetőséget és pontos kanyarvételt tesz lehetővé 
– míg a könnyű, ötküllős alumínium kerekekre szerelt erőteljes, 190 mm-es 
tárcsafékek gyors és könnyű megállást eredményeznek.

Szupersport stílusú, áramvonalas külsejével minden bizonnyal ez a valaha készült 
legmenőbb 50 cm³-es robogó. Az élet egy verseny. Gyerünk, nyerd meg!

Aerodinamikus, szupersport stílusú 
karosszéria
A Yamaha egyike a világ vezető motorkerékpár-
gyártóinak a kiváló műszaki jellemzőkkel 
rendelkező modellek kategóriájában - az Aerox 4 
versenystílusú karosszériáját pedig a lenyűgöző 
YZF-R1 ihlette. Az aerodinamikus elülső burkolat, 
a magas hátsó rész és az R1-stílusú hátsó lámpa 
egyaránt hozzájárul, hogy az Aerox 4 legyen 
az egyik legdinamikusabb megjelenésű 50 
köbcentiméteres robogó az utakon.

Sportos kezelhetőség és pontos 
kanyarvétel
Ha kiváló kezelhetőségre és pontos kanyarodásra 
vágysz, az Aerox 4 a neked való robogó! Kompakt 
külső kialakítása és könnyű csöves váza pontosan 
azt a merevséget és erőt biztosítja, ami a sportos 
teljesítményhez szükséges. 13 colos kerekeivel és 
hidraulikus teleszkópos első villájával az Aerox 4 
mozgékony kanyarvételre termett.

Sportos és izgalmas, valamint gazdaságos 
és praktikus!
Rendben, tehát szeretnéd megtapasztalni a 
Yamaha legjobb négyütemű motorjának sportos 
és izgalmas karakterét. De ez nem jelenti azt, 
hogy le kell mondanod a praktikus jellemzőkről. 
Az ülés alatt egy bukósisak tárolására alkalmas 
tárolórekeszt találsz, a 6 literes üzemanyagtartály 
pedig több órányi motorozást tesz lehetővé a 
tankolások között.

Könnyű kerekek 190 mm-es 
tárcsafékekkel
Ez a sportos robogó minden részletében kiváló, 
beleértve a könnyű 5 küllős, alumíniumöntvény 
felniket is, amelyek nem csupán nagyszerűen 
mutatnak, de kis súlyukkal a felfüggesztés 
hatékony működését is segítik. A széles 
abroncsok kiváló tapadást biztosítanak a 
kanyarokban, a nagy átmérőjű, 190 mm-es első 
és hátsó tárcsafékek pedig erőteljes fékhatásról 
gondoskodnak.
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Az ügyes városi robogó.



 

A városi életnek sok előnye van. Ha azonban van olyan része, amire senki nem 
vágyik, akkor az a közlekedéssel járó idő és költségek. Itt jön a képbe a Neo’s 4.

Visszafogott külső kialakításával és kényelmes ülésével ez a gazdaságot, 50 cm³-
es, négyütemű robogó stresszmentes közlekedést biztosít. A Neo’s 4 elég kicsi 
ahhoz, hogy átvágj vele a forgalmi dugókon, és mindössze 95 kg-ot nyom, így 
könnyedén parkolhatsz és manőverezhetsz vele.

Lenyűgöző felszereltsége többek között könnyűfém kerekeket, ikerfényszórókat 
és egy kék háttérvilágítású LCD műszerfalat tartalmaz. A nagy méretű ülés 
alatti tárolóhellyel rendelkező okos, stílusos robogóval könnyedén láthatsz és 
látszódhatsz a városban.

Hattérvilágításos LCD műszeregység
A magabiztos vezetés érdekében valószínűleg 
az összes fontos vezetési adatot szeretnéd 
áttekinteni. A Neo’s 4 kék háttérvilágítású digitális 
kijelzőpanelén ezért üzemanyagszint-jelző, 
óra, sebességmérő és figyelmeztető jelzések 
találhatók. Stílusos, teljes körű funkcionalitást 
kínál, és abszolút megbízható, vagyis olyan, mint 
maga a Neo’s 4.

Ügyes városi robogó
Elegánsan ívelő vonalaival a Neo’s 4 olyan 
robogó, amelyre egyetlen másik sem hasonlít. 
Időtlen, egyedi formatervezésének köszönhetően 
mindenhol felhívja magára a figyelmet, bármerre 
is járnak vele. Így akár egyedül, akár utassal 
utazik, a Neo’s 4 az ideális módja a városi 
közlekedésnek.

Kényelem
A Neo’s 4 lenyűgöző kényelmet biztosít a vezető 
és az utas számára! Annak ellenére, hogy ez 
„csupán” egy 50 cm³-es könnyű robogó, az általa 
nyújtott ergonomikus üléshelyzet és a nagy 
ülés miatt úgy érzed majd, mintha egy nagyobb 
modellen ülnél. Utasodról sem feledkeztünk el, az 
ő kényelméről kihajtható lábtartók, lépcsős kettős 
ülés és jó fogású kapaszkodók gondoskodnak.

Stílusos kialakítás
Elegánsan ívelt külső burkolatával és 
ikerfényszórós első részével a visszafogott Neo’s 
4 minden szögből remekül néz ki. A süllyesztett 
első és hátsó irányjelzők kihangsúlyozzák 
a robogó időtálló stílusát, egyértelműen 
jelezve, hogy a Neo’s 4 a világ egyik vezető 
robogómárkájának terméke. Ne engedj az olcsó 
utánzatok csábításának!
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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.

Ülésburkolat, Aerox R
1PH-F47F0-00-00

Oldaltámasz, Aerox R
1PH-F73A0-00-00

Lábtartó lemezek, Aerox R
1PH-F74M0-00-00

Sportszélvédő, Aerox R
1PH-F83J0-00-00

Matt króm sportidom, Aerox R
1PH-F6213-10-00

Matt króm légbeömlő-burkolatok, 
Aerox R
1PH-SETAI-SC-00

Matricakészlet, Aerox R
1PH-SKAER-00-00

Hullámos szélű féktárcsa, Aerox R
1PH-F58E0-00-00

Berúgókar robogóhoz
5WW-W0795-00-00

Csomagtartó rács hátsó dobozhoz, 
Neo’s
5C2-W0736-00-00

WIND SHIELD TUV
5C2-F83J0-10-00

39 literes városi hátsó doboz
52S-F84A8-00-00

Magas szélvédő
5C2-F83J0-00-00

Berúgókar robogóhoz
5WW-W0795-00-00

30 literes hátsó doboz, City
30L-W0754-00-00

30 literes városi hátsó doboz
2DP-284A8-A0-00

Univerzális rögzítőlemez hátsó 
dobozhoz, City
37P-F84X0-00-00

Aerox 4 Tartozékok Neo’s 4 Tartozékok



  

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

Műszaki adatok
Tricity 300 Tricity 155 Tricity 125

Motor
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, SOHC Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, SOHC Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, SOHC

Lökettérfogat 292 cm³ 155cc 125cc

Furat x löket 70,0 x 75,9 mm 58.0 mm x 58.7 mm 52.0 mm x 58.7 mm

Kompresszióviszony 10.9:1 10.5 : 1 11.2 : 1

Maximális teljesítmény 20,6 kW, 7250 ford./p fordulatszámon 11.1 kW @ 8,000 rpm 9.0 kW @ 7,500 rpm

Maximális nyomaték 29,0 Nm, 5750 ford./p fordulatszámon 14.4 Nm @ 6,000 rpm 11.7 Nm @ 7,250 rpm

Kenési rendszer Nedves karter Nedves karter Nedves karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés Üzemanyag-befecskendezés Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI TCI TCI

Indítás Elektromos Elektromos Elektromos

Váltó V-szíjas automata V-szíjas automata V-szíjas automata

Fuel consumption 3,3 l/100 km 2.52l/100km 2.5l/100km

CO2 emission 77 g/km 58g/km 55g/km

Alváz
Első felfüggesztés Teleszkópvilla Teleszkópvilla Teleszkópvilla

Első rugóút 100 mm 90 mm 90 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőegység Lengőegység Lengőegység

Hátsó rugóút 84 mm 90 mm 90 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 267 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm

Hátsó fék Hidraulikus egytárcsás fék, Ø 267 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø230 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø230 mm

Első gumi 120/70-14M/C 55P tömlő nélküli 90/80-14 90/80-14

Hátsó gumi 140/70-14M/C 62P tömlő nélküli 130/70-13 130/70-13

Méretek
Teljes hossz 2250 mm 1,980 mm 1,980 mm

Teljes szélesség 815 mm 750 mm 750 mm

Teljes magasság 1470 mm 1,210 mm 1,210 mm

Ülésmagasság 795 mm 780 mm 780 mm

Tengelytáv 1595 mm 1,350 mm 1,350 mm

Minimális hasmagasság 130 mm 125 mm 125 mm

Nedves tömeg 239 kg 165kgABS 164kg (ABS)

Üzemanyagtank kapacitása 13 l 7.2liter 7.2liter



 

NMAX 155 NMAX 125 Xenter 125

Motor
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, SOHC Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, SOHC Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, SOHC

Lökettérfogat 155cc 125cc 125cc

Furat x löket 58.0 mm x 58.7 mm 52.0 mm x 58.7 mm 52.0 mm x 58.7 mm

Kompresszióviszony 10.5 : 1 11.2 : 1 11.0 : 1

Maximális teljesítmény 11.1 kW @ 8,000 rpm 9.0 kW @ 7,500 rpm 9.2 kW @ 7,500 rpm

Maximális nyomaték 14.4 Nm @ 6,000 rpm 11.7 Nm @ 7,250 rpm 11.9 Nm @ 7,250 rpm

Kenési rendszer Nedves karter Nedves karter Nedves karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés Üzemanyag-befecskendezés Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI TCI TCI

Indítás Elektromos Elektromos Elektromos

Váltó V-szíjas automata V-szíjas automata V-szíjas automata

Fuel consumption 2.4l/100km 2.3l/100km 2.8l/100km

CO2 emission 54g/km 52g/km 64g/km

Alváz
Első felfüggesztés Teleszkópvilla Teleszkópvilla Teleszkópvilla

Első rugóút 100 mm 100 mm 100 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőegység Lengőegység Lengőkaros

Hátsó rugóút 90 mm 90 mm 92 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø230 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø230 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø267 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø230 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø230 mm Dobfék, Ø150 mm

Első gumi 110/70-13 110/70-13 100/80-16

Hátsó gumi 130/70-13 130/70-13 120/80-16

Méretek
Teljes hossz 1,955 mm 1,955 mm 1,990 mm

Teljes szélesség 740 mm 740 mm 690 mm

Teljes magasság 1,115 mm 1,115 mm 1,135 mm

Ülésmagasság 765 mm 765 mm 785 mm

Tengelytáv 1,350 mm 1,350 mm 1,385 mm

Minimális hasmagasság 135 mm 135 mm 140 mm

Nedves tömeg 127kg 127kg 142kg

Üzemanyagtank kapacitása 6.6liter 6.6liter 8L



 

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

Műszaki adatok
D’elight YS125 Aerox 4

Motor
Motor típusa Egyhengeres, 4 ütemű, Léghűtéses, 2 szelepes, SOHC 4 ütemű, Léghűtéses, 2 szelepes, SOHC Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC

Lökettérfogat 125cc 125cc 49.45cc

Furat x löket 52.4 mm x 57.9 mm 52.4 mm x 57.9 mm 38.0 mm x 43.5 mm

Kompresszióviszony 11.0 : 1 10.0 : 1 12.0 : 1

Maximális teljesítmény 6.2 kW @ 6,750 rpm 7.8 kW @ 7,500 rpm 2.2 kW @ 7,250 rpm

Maximális nyomaték 9.8 Nm @ 5,250 rpm 10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 rpm 3.3 Nm @ 4,500 rpm

Kenési rendszer Nedves karter Nedves karter Nedves karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés Üzemanyag-befecskendezés Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI TCI TCI

Indítás Elektromos Elektromos Elektromos és berúgós

Váltó V-szíjas automata Állandó áttételű V-szíjas automata

Fuel consumption 1.9l/100km 2.0l/100km 2.2l/100km

CO2 emission 43g/km 46g/km 51g/km

Alváz
Első felfüggesztés Teleszkópvilla Teleszkópvilla Teleszkópvilla

Első rugóút 81 mm 120 mm 80 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőegység Lengőkaros Hidraulikus lengőegység

Hátsó rugóút 68 mm 112 mm 64 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø180 mm Egyszeres tárcsafék, Ø245 mm Egyszeres tárcsafék, Ø190 mm

Hátsó fék Dobfék, Ø152 mm Dobfék, Ø130 mm Egyszeres tárcsafék, Ø190 mm

Első gumi 90/90-12 2.75-18-42P 120/70-13

Hátsó gumi 100/90-10 100/80-18-59P 130/60-13

Méretek
Teljes hossz 1,805 mm 2,005 mm 1,870 mm

Teljes szélesség 685 mm 735 mm 705 mm

Teljes magasság 1,145 mm 1,050 mm 1,155 mm

Ülésmagasság 800 mm 795 mm 817 mm

Tengelytáv 1,275 mm 1,320 mm 1,275 mm

Minimális hasmagasság 125 mm 150 mm 118 mm

Nedves tömeg 99kg 129kg 97kg

Üzemanyagtank kapacitása 5.5L 14liter 6.0liter



 

Neo’s 4

Motor
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű

Lökettérfogat 49cc

Furat x löket 38.0 mm x 43.6 mm

Kompresszióviszony 12.0 : 1

Maximális teljesítmény 2.30 kW @ 7,000 rpm

Maximális nyomaték 3.15 Nm @ 7,000 rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos és berúgós

Váltó V-szíjas automata

Fuel consumption 2.2l/100km

CO2 emission 50g/km

Alváz
Első felfüggesztés Teleszkópvilla

Első rugóút 70 mm

Hátsó felfüggesztés Hidraulikus lengőegység

Hátsó rugóút 60 mm

Első fék Egyszeres tárcsafék, Ø190 mm

Hátsó fék Dobfék, Ø110 mm

Első gumi 120/70-12

Hátsó gumi 130/70-12

Méretek
Teljes hossz 1,840 mm

Teljes szélesség 663 mm

Teljes magasság 1,125 mm

Ülésmagasság 790 mm

Tengelytáv 1,275 mm

Minimális hasmagasság 154 mm

Nedves tömeg 95kg

Üzemanyagtank kapacitása 5.4liter



Get it on

 

Készítsd el álmaid 
gyűjteményét az ingyenes 
MyGarage alkalmazással

A MyGarage alkalmazás a legegyszerűbb 
módja álmaid Yamaha motorkerékpár-
gyűjteményének elkészítéséhez – ráadásul 
teljesen ingyen! 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 egy új szintre!

Exkluzív, díjmentes Yamaha fejlesztés minden 
motoros számára – akármilyen márkájú 
motorkerékpárral vagy robogóval rendelkezel 
– az új MyRide alkalmazás lehetővé teszi 
minden motorozás nyomon követését és a 
részletes információk tárolását.

Az új Yamaha MyRide alkalmazással a 
motorosok mindent rögzíthetnek a dőlési 
szögtől, gyorsulástól és sebességtől kezdve az 
emelkedésig és a fékerőig, még lenyűgözőbbé 
téve minden utat.

Azon kívül, hogy a motorosok így áttekinthetik 
és elemezhetik saját motorozásukat, meg 
is oszthatják személyes GPS adatcsere-
formátum (GPX) fájljaikat* más MyRide 
felhasználókkal is. A motorosok ezenkívül az 
összes kipróbált és tesztelt motorkerékpár 
részleteit tárolhatják, és számos új útvonalat 
próbálhatnak ki más MyRide felhasználók GPX 
fájljainak letöltésével.

*A GPX egy olyan fájlformátum, amely GPS adatokat szolgáltat 
olyan szoftveralkalmazásokra, mint a navigációs és GPS 
készülékek. Használható útvonalpontok, nyomvonalak és 
útvonalak azonosítására.



 

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 biztosítás

A Yamaha Motor biztosításkifejezetten Yamaha 
tulajdonosok számára lett kialakítva, és egyszerűbbé 
teszi a Yamaha járműved biztosításának teljes 
folyamatát.

A kiváló minőségű termékek választéka a Yamaha 
minden területét lefedi, és magas szintű védelmet 
nyújt versenyképes áron, ami által nyugodtan, nagyobb 
élvezettel, gondtalanul motorozhatsz.

A Yamaha Motor biztosítással egy exkluzív rendszer 
előnyeit élvezheted, és első osztályú szolgáltatásra 
számíthatsz odaadó csapatunktól. *

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. *

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 finanszírozás

A Yamaha pénzügyi szolgáltatások választékát kínálja, 
hogy még elérhetőbbé tegye a Yamaha megszerzését. 
A Yamaha Motor finanszírozás a körülményeidnek és 
életstílusodnak megfelelően testreszabható, ezáltal 
maximális rugalmasságot kínál neked. *

* 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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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


