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Légy részese az R-világnak

Mindennek megvan az ideje és helye. És ha úgy érzed, 
hogy sebességre van szükséged, a Yamaha versenyzői 
R-sorozat szupersport motorkerékpárjai mindig 
készen állnak az intenzív adrenalindús élményre az 
utcán vagy a versenypályán.   
 
Vadonatúj M1-ihlette felépítésével az új YZF-R1 
az eddigi leginkább lenyűgöző specifikációval 
érkezik. Az új generációs LED-es fényszórók és a 
LED-es helyzetjelző lámpák erősítik a tiszteletet 
parancsoló megjelenését – és a kifinomult új 
elektronikus vezérlések, valamint a továbbfejlesztett 
felfüggesztés és jól tapadó RS11 gumiabroncsok 

biztosítják, hogy teljes magabiztossággal 
keményebben versenyezhess. De ha ez nem elég, 
az YZF-R1M felszereltségével a következő szintre 
léphetsz. A továbbfejlesztett Öhlins elektronikus 
versenyfelfüggesztés (ERS) az új NPX gázvillákkal, 
valamint az ultra-könnyű karbon burkolat és a 
kategóriájában legkifinomultabb elektronika lehetővé 
teszi, hogy ezzel az összpontosított versenymotorral 
magasabbra tehesd a lécet. 
 
A Yamaha YZF-R6 mindig diktálta az iramot a 600-as 
szupersport osztályban. Elég, ha megnézed a legújabb 
World SSP verseny eredményeit, és azok mindent 

elárulnak, amit tudnod kell. Egész egyszerűen ez a 
csúcstechnológiás 600-as egyeduralkodója volt mind 
a vezetői, mind a gyártói világbajnokságnak, ami 
aláhúzza kategóriaelső teljesítményét.  
 
A fordított villával felszerelt és az M1 által 
ihletett felépítéssel rendelkező YZF-R3 az A2-
es jogosítvánnyal rendelkező vezetők számára 
teszi megélhetővé az R-sorozatú Yamaháknál 
tapasztalható izgalmat és a szenvedélyt. És ha a 
szupersport világában indulsz, a kiváló YZF-R125 
igazi nagymotoros érzetet biztosít könnyű 
mozgékonysággal.



Az R történelme. A te 
jövőd.
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Erre a pillanatra vársz, amióta csak elkezdtél 
motorozni. Az új YZF-R1M-mel most biztos 
lehetsz benne, hogy a Yamaha által valaha 
készített legfejlettebb sorozatgyártású 
versenymotorod lehet a tied. Vess csak 
egyetlen pillantást az új, aerodinamikus, az 
M1 által inspirált karbon felépítésre, és rögtön 
látni fogod, hogy ezt a versenycélokra készült 
motorkerékpárt úgy rakták össze, mint eddig 
semmi mást.

Legyen szó a hipermodern, új NPX antikavitációs 
villákkal felszerelt Öhlins elektronikus 
versenyfelfüggesztésről (ERS), az új fékvezérlési 
rendszerről (BC) vagy az új három üzemmódot 
kínáló motorfékvezérlő rendszerről (EBM), az 
YZF-R1M készen áll, hogy még távolabbra told ki 
a határokat.

A hihetetlen részletességben, vezeték nélkül 
állítható elektronikus vezérlési technológiáinak 
köszönhetően pedig biztos lehetsz benne, hogy 
minden úgy fog működni, ahogy szeretnéd.

Profi motoros ellenőrzött körülmények között ábrázolva



Öhlins elektronikus versenyfelfüggesztés 
(ERS)
Az Öhlins elektronikus versenyfelfüggesztés (ERS) 
a legkifinomultabb felfüggesztési rendszer, mely 
valaha sorozatgyártású Yamaha motorkerékpárra 
került. Fejlett szoftverei lehetővé teszik a 
hatékony kanyarodást, fékezést és gyorsítást, 
felhasználóbarát kezelőfelülete pedig felgyorsítja 
a felfüggesztés átállítását, így könnyedén 
alkalmazkodik a különböző pálya- és útfelület-
körülményekhez.

Pehelykönnyű karbon hátsórész
Az YZF-R1M karosszériája és első sárvédője 
karbonból, kerekei és hátsó váza magnéziumból, 
az alsó áramvonalas burkolat pedig titánból 
készült az optimális súlyelosztás és a 
versenyekhez ideális alacsony tömeg érdekében. 
A legújabb modellhez ezenfelül új, karbon 
hátsórész jár, amely hangsúlyozza a verseny-
motorkerékpár kiemelkedően magas minőségét.

Új, az M1 által ihletett karbon burkolat
Az YZF-R1M lenyűgöző „gyári kivitel” stílusú 
megjelenését a Yamaha M1 MotoGP-
versenymotor inspirálta. Az új, agresszív fejidom 
és a szélvédő szűkítik az elülső területet, így 
növelik a teljesítményt, míg az új, integrált 
áramvonalas burkolat szinte belefolyik az 
üzemanyagtartályokba, így a vezető jobban 
ráfeküdhet a motorra, ami több mint 5%-os 
javulást jelent az aerodinamikai teljesítmény 
terén.

Új Öhlins NPX antikavitációs gázvillák
A legújabb YZF-R1M az Öhlins új NPX gázvilláinak 
köszönhetően pontosabb visszajelzést és 
konzisztensebb csillapítási teljesítményt kínál. 
A villák keréktengely-rögzítőiben elhelyezett 
kis méretű gázkamrák 0,6 Mpa belső nyomást 
fejtenek ki, így csökkentik a kavitációt a 
húzócsillapításnál. Így a csillapítórendszer 
hatékonyabban tud működni, Ön pedig jobban 
érzi és uralhatja a gépet.

Gravírozott lapka a sorozatszámmal
Az YZF-R1M esetében a tulajdonosi büszkeség az 
alapfelszereltség része, hiszen ez a Yamaha által 
valaha épített legexkluzívabb sorozatgyártású 
motor! A motorkerékpár különleges státuszának 
kiemelésére minden darabon elhelyeztünk egy 
gravírozott lapkát, amelyről leolvasható az egyedi 
sorozatszám.

998 cm³-es keresztsíkú motor
Az M1 MotoGP-kerékpárnál használt technológiák 
alapján kifejlesztett 998 cm³-es motor új, Bosch 
gyártmányú befecskendezőkkel felszerelt 
légbeömlő rendszert kapott, amely szélesebb 
fecskendezési szögének köszönhetően jóval 
hatékonyabban működik. Az új kialakítású egykarú 
himbáknak és az új bütyökorrnak köszönhetően 
az EU5 előírásainak megfelelő keresztsíkú 
motor kiváló fordulatszám-teljesítményt nyújt, 
a hatékonyságért pedig az átalakított kenési 
rendszer felel.

Új motorfékvezérlő rendszer (EBM)
A pályán a minél pontosabb irányítás az 
elsődleges szempont, ezért az YZF-R1M új 
motorfékvezérlő rendszere (EBM) lehetővé teszi 
az aktuális versenykörülményeknek leginkább 
megfelelő motorfékerő beállítását. A különböző 
érzékelőkből származó adatokat használó 
motorfékvezérlés a fojtószelep, a gyújtásidőzítés 
és a befecskendezett üzemanyag-mennyiségének 
igazításával három különböző motorfékezési 
módot kínál.

Új fékvezérlési (BC) rendszer
A versenypályán minden szituációban a lehető 
legprecízebben kell uralnia a motort, hogy 
minél jobb köridőt futhasson. Az YZF-R1M két 
üzemmódban használható új fékvezérlési (BC) 
rendszere különböző adatok (például a dőlési 
szög és a csúszási gyorsulás) elemzése alapján 
azonnal modulálja a hidraulikus fék nyomását, így 
segít megakadályozni a kerekek blokkolását, és 
megkönnyíti a gyorsabb köridő elérését.
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Yamaha Racing Experience

A Yamaha Racing Experience (YRE) a 
legexkluzívabb Yamaha esemény csak YZF-
R1M tulajdonosoknak. Európa leghíresebb 
versenypályáin 2020 tavaszán zajló versenyen 
életre szóló élményt nyújt a Yamaha WSBK 
motorosokkal és az ikonikus Yamaha Racing 
vendégekkel való találkozás – aki szakmai 
tanácsokat is adnak, és természetesen veled 
együtt élvezik a YZF-R1M motorokat!  

A teljes program egy egyedülálló esemény 
Yamaha Racing hangulatban, amelyen számos 
előadás is lesz különböző témákban, beleértve 
a gumiabroncsokat, a felfüggesztést és 
az elektronika beállítását – mélyreható 
ismereteket adva át ahhoz, hogy felfedezhesd 
a YZF-R1M összes lehetőségét, és a következő 
szintre lépj.  

A részletek megismeréséhez látogass el erre 
oldalra: https://yre.yamaha-motor.eu/





Az R története. A te 
jövőd.
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A kompromisszumok nélkül fejlesztett, a 
legkifinomultabb motor- és alváztechnológiával 
épített új YZF-R1 a Yamaha legjobb szupersport 
motorkerékpárja.

Az M1-ből származó, agresszív megjelenésű 
új fejidom által fémjelzett, aerodinamikusabb 
felépítés kimagasló teljesítményt tesz lehetővé. 
A motor tiszteletet parancsoló megjelenéséhez 
az új generációs LED-es fényszórók és az 
átalakított LED-es helyzetjelző lámpák is 
hozzájárulnak – az új fékvezérlési (BC) és 
motorfékvezérlési (EBM) rendszerek pedig teljes 
mértékben a kezedbe adják az irányítást.

A hét, állítható, elektronikus motorossegítő 
rendszer beállításához az YRC rendszeren 
keresztül mindössze néhány másodpercre 
van szükség. Az YZF-R1 a továbbfejlesztett 
futóművel, a kifinomult EU5 motorral és a 
prémium RS11 gumiabroncsokkal sosem látott 
magasságba teszi a lécet.

€ XXXX,XX

Profi motoros ellenőrzött körülmények között ábrázolva



Aerodinamikus, az M1-re emlékeztető 
felépítés
Az YZF-R1 az M1 által inspirált új fejidomnak és 
a teljesen integrált áramvonalas burkolatnak 
köszönhetően minden korábbinál vonzóbb, 
agresszívabb, versenymotorokra emlékeztető 
profilt kapott. Ez a könnyű felépítés nem 
csak jobb ráfekvést nyújt, de 5%-kal növeli 
az aerodinamikai hatékonyságot, így nagy 
sebességen is jobban teljesít.

Új fékvezérlési (BC) rendszer
A technológia egyre inkább átalakítja a motorozás 
élményét. A fejlődésből az YZF-R1 sem marad 
ki: az új modellben nem kevesebb, mint hét 
elektronikus vezérlőrendszer kapott helyet. A 
két üzemmódban használható új fékvezérlési 
(BC) rendszer különböző adatok (például a dőlési 
szög és a csúszási gyorsulás) elemzése alapján 
modulálja a hidraulikus fék nyomását, így segít 
megakadályozni a kerekek blokkolását.

Tökéletesített felfüggesztési 
teljesítmény
A legújabb modellben továbbfejlesztett, az új 
laminált csillapítószelepekkel felszerelt 43 mm-es 
Kayaba villák kaptak helyet. Ez az újrakalibrált 
hátsólengéscsillapító-beállításokkal együtt olyan 
érzést kelt, mintha a vezető közvetlenül érezné az 
út felületét, így az YZF-R1 motor szinte az emberi 
test kiterjesztéseként funkcionál.

Nagy hatékonyságú, keresztsíkú motor
Az YZF-R1 998 cm³-es keresztsíkú főtengelyes 
motorjának egyik legfontosabb jellemzője a 
270-180-90-180 fokos gyújtási sorrend, amely 
garantálja az erőteljes, lineáris nyomatékleadást. 
Az új, rendkívül hatékony légbeömlő rendszernek, 
valamint az új kialakítású egykarú himbáknak 
köszönhetően ez a versenyekre tervezett 
kifinomult motor kiváló fordulatszám-
teljesítményt nyújt, ráadásul megfelel az EU5 
előírásainak.

Új motorfékvezérlő rendszer (EBM)
A versenypályán a minél pontosabb 
irányítás az elsődleges szempont, ezért az új 
motorfékvezérlő rendszer (EBM) lehetővé teszi 
a motor fékerejének beállítását. A különböző 
érzékelőkből származó adatokat használó 
motorfékvezérlés a fojtószelep, a gyújtásidőzítés 
és a befecskendezett üzemanyag-mennyiségének 
igazításával három különböző motorfékezési 
módot kínál a különböző motorozási 
helyzetekhez.

Optimalizált rajtelektronikai rendszer 
(LCS)
A különböző érzékelők adatai alapján az YZF-R1 
rajtelektronikai rendszere (LCS) a versenyrajtnál 
is a kezedbe adja az irányítást. Az LCS1 mód 
mostantól 9000 ford./perc elérésekor, 41 fokos 
fojtószelepnyitással aktiválódik, így még gyorsabb 
elrugaszkodást tesz lehetővé.

Új ride-by-wire APSG fojtószelep
A Yamaha chipvezérlésű fojtószelepét (YCC-T) 
egy új, hipermodern, elfordítható gázkarrendszer 
hozza működésbe, amely még tökéletesebbé teszi 
a motoros és a gép közötti összhangot. A rugót, 
csúszóelemet és fogaskereket tartalmazó új 
ride-by-wire APSG (gázpozíció-érzékelő markolat) 
természetes és egyenletes érzetet kínál, 
csökkenti a motor súlyát, és azonnali gázreakciót 
ad.

Új generációs LED-es fényszórók
Az M1 által inspirált új fejidomon átalakított 
LED-es fényszórók kaptak helyet, amelyek 
hozzájárulnak a legújabb modell fenyegető 
megjelenéséhez. Az YZF-R1 agresszív új 
arcát emellett új helyzetjelző lámpák díszítik, 
amelyek még inkább felhívják a figyelmet a 
motorra, és hangsúlyozzák, hogy ez a modell a 
versenypályáról származik.
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A fent látható teljesítménynövelő/versenytartozékok az YZF-R1/YZF-R1M modellekhez kaphatók. A tartozékok teljes listájának
megtekintéséhez keresd fel a helyi Yamaha márkakereskedőt, és kérd meg, hogy a legmegfelelőbb tartozékokat ajánlja Yamaha
motorodra! A teljes tartozéklista megtekinthető a www. yamaha-motor.eu/eu/accessories honlapon is.

YZF-R1M / YZF-R1 Tartozékok

Hátsó lánckerékvédő

Mart utaslábtartók

Lábtartóburkolat

Kuplungkar

Mart vezetőlábtartók

Sprint szélvédő

Állítható, mart pedálok

Fékkar

Endurance szélvédő

Versenyburkolat kit

Oldalsó tapadófólia kit

Bukógombák

Tankpad

YZF-R1 Sportcsomag
Ha egy magasabb szintre szeretnéd emelni YZF-R1 motorodat, akkor a Yamaha Sportcsomag
körültekintően kiválasztott tartozékaira van szükséged. Az egy titán hangtompítót, egy füstszínű
endurance szélvédőt, egy tankpadot, egy rendszámtartót és LED-es első és hátsó irányjelzőket
tartalmazó Sportcsomag még élesebb érzetet és még agresszívabb külsőt kölcsönöz az YZF-R1
modellnek. Ezek a csúcsminőségű, eredeti tartozékok elérhetők a Yamaha márkakereskedésekben,
ahol fel is szerelik azokat motorkerékpárodra.



YZF-R1M / YZF-R1 Tartozékok

Rendszámtartó

Mart motorolaj-betöltő csavar

Bal oldali, mart forgattyúsház
burkolat

Mart első fékkarvédő

Versenyállvány

Első fékkar távirányító kit

Mart láncfeszességállító

Első tengelyvédő kit

Mart kuplungkarvédő

Mart hátsó állvány kampók

Jobb oldali, mart forgattyúsház
burkolat

Láncvédő

Hátsó tengelyvédő kit

Hátsó ülésburkolat

A fent látható teljesítménynövelő/versenytartozékok az YZF-R1/YZF-R1M modellekhez kaphatók. A tartozékok teljes listájának
megtekintéséhez keresd fel a helyi Yamaha márkakereskedőt, és kérd meg, hogy a legmegfelelőbb tartozékokat ajánlja Yamaha
motorodra! A teljes tartozéklista megtekinthető a www. yamaha-motor.eu/eu/accessories honlapon is.

R sorozat első versenyállvány



Tiszteld az R-világot.
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Radikális R-sorozat kialakítás
Az R-sorozat legújabb formaterve szerint 
fejlesztett YZF-R6 az agresszív arculata 
rejtett, süllyesztett fényszórókkal és a kettős 
LED-helyzetjelzőkkel erősít rá az R-sorozatú 
termékcsalád radikális külsejére. Éles formái és a 
vízszintesen hullámzó vonalvezetése jól jelzi, hogy 
a Yamaha 600-as szupersport csúcsmodell ereiben 
a verseny tiszta DNS-e lüktet.

YZF-R1 típusú első villa
Az első R6 modell bemutatása óta ez az 
extrém szupersport modell egyre magasabbra 
és magasabbra helyezi a lécet a lendületes 
kezelhetőség és a könnyű súly eredményezte 
irányíthatóság terén. A 600-as nyerő 
tendenciájának fenntartása érdekében a gépet 
teljesen állítható, YZF-R1 típusú, konkrétan az 
R-6-ra hangolt 43 mm-es villával szereltük fel, 
amely az utcán és a versenypályán egyaránt kiváló 
kezelhetőséget biztosít.

Fejlett elektronikus vezérlőrendszerek
Számos különböző fejlett elektronikus 
rendszerével az YZF-R6 a Yamaha eddigi 
legkifinomultabb 600-as szupersport-
motorkerékpárja. A 6 állású kipörgésgátló 
rendszerrel (TCS), a tengelykapcsoló nélküli 
váltást nyújtó gyorsváltó rendszerrel (QSS) és a 
D-Mode motorteljesítmény-állítóval az YZF-R6 
hihetetlenül jó irányíthatóságot biztosít.

Aerodinamikailag hatékony karosszéria
A hatásosan aerodinamikus karosszéria az 
YZF-R6 egyik olyan tulajdonsága, amelynek 
köszönhetően a modell az utóbbi években 
dominált a szupersport világbajnokságon. Az 
R-sorozat termékcsalád bevált formatervére 
épülő dinamikus külsejű elülső burkolat és a 
versenyzéshez fejlesztett szélvédő kiemeli 
az R-sorozat DNS-ét, és hozzájárul a kiváló 
teljesítményhez.

Icon Blue

Midnight Black 

YZF-R6
€ XXXX,XX

Az YZF-R6 egy valódi legenda az utcán – a Szupersport világbajnokságon elért 
kiváló eredményei alapján pedig a versenypályán is igazi győztes. Amint felülsz 
erre a MotoGP technológiás versenygépre, azonnal a Yamaha világába jutsz. R 
világ!

Aerodinamikus külső kialakítása és agresszív kinézete révén a Yamaha R 
sorozatának minden jellegzetességét magán hordozó YZF-R6 600-as szupersport 
csúcsgép.

A kimagasló minőségű, 43 mm-es fordított első villák révén biztosabb az irányítást 
és több a visszajelzés – miközben az alacsony üzemanyagtartály- és a kezelőkar-
elhelyezés folytán a pilóta igazán ergonomikus testhelyzetbe kerül, ami 
kényelmes motorozást és a pontos irányíthatóságot tesz lehetővé. Válaszolj a 
hívásra, és lépj be az R világába.

Profi motoros ellenőrzött körülmények között ábrázolva



Mart vezetőlábtartók

Verseny burkolat kit

Tech Black fekete hátsóülés
burkolat

Kék, mart fékkar

Mart utaslábtartók

Állítható, mart pedálok

Hűtőburkolat

Titán, mart fékkar

Ezüst hátsóülés burkolat

Rendszámtartó

Első fékkar távirányító kit

Fékkarvédő

A fent látható teljesítménynövelő/versenytartozékok az YZF-R6 modellekhez kaphatók. A tartozékok teljes listájának megtekintéséhez
keresd fel a helyi Yamaha márkakereskedőt, és kérd meg, hogy a legmegfelelőbb tartozékokat ajánlja Yamaha motorodra! A teljes
tartozéklista megtekinthető a www. yamaha-motor.eu/eu/accessories honlapon is.

YZF-R6 Tartozékok

YZF-R6 Sport Pack
Ha egy magasabb szintre szeretnéd emelni YZF-R6 motorodat, akkor a Yamaha Sportcsomag
körültekintően kiválasztott tartozékaira van szükséged. Az egy titán hangtompítót, egy füstszínű
szélvédőt, egy tankpadot, egy rendszámtartót és LED-es első és hátsó irányjelzőket tartalmazó
Sportcsomag még élesebb érzetet és még agresszívabb külsőt kölcsönöz az YZF-R6 modellnek. Ezek
a csúcsminőségű, eredeti tartozékok elérhetők a Yamaha márkakereskedésekben, ahol fel is szerelik
azokat motorkerékpárodra.



YZF-R6 Tartozékok

Kék, mart kuplungkar

Hátsó lánckerékvédő

Jobb oldali, mart forgattyúsház-
védő

Titán hátsó tengelyvédő kit

Első tengelyvédő kit

Titán, mart kuplungkar

Mart motorolaj-betöltő csavar

Bal oldali, mart forgattyúsház-
védő

Kék hátsó tengelyvédő kit

Tanksapkavédő fólia

Mart kuplungkarvédő

Mart hátsó főfékhenger burkolat

Sprint szélvédő

Mart hátsó állvány kampók

Tankpad

A fent látható teljesítménynövelő/versenytartozékok az YZF-R6 modellekhez kaphatók. A tartozékok teljes listájának megtekintéséhez 
keresd fel a helyi Yamaha márkakereskedőt, és kérd meg, hogy a legmegfelelőbb tartozékokat ajánlja Yamaha motorodra! A teljes 
tartozéklista megtekinthető a www. yamaha-motor.eu/eu/accessories honlapon is.



Radikális YZR-M1 MotoGP® által inspirált 
megjelenés
A MotoGP® YZR-M1 versenymotorja által 
inspirált radikális megjelenés és a hatásos 
ergonómia miatt a 2019-es YZF-R3 a az eddig 
gyártott elődeihez képest a legdinamikusabb 
és leginkább aerodinamikus. A középre 
helyezett M1-YZF-stílusú légbeömlő a kompakt 
szupersport motorkerékpárt vérbeli versenysport 
megjelenéssel ruházza fel, az általánosan magas 
minőségi színvonal és az 50/50 arányú súlyeloszlás 
miatt az YZF-R3az izgalmas élményben részesít az 
utcán és a versenypályán egyaránt.

Könnyű, A2-es jogosítvánnyal vezethető 
szupersport motorkerékpár
Lehetsz A2 jogosítvánnyal rendelkező vezető, 
vagy valaki, aki a könnyűsúlyú szupersport 
motorkerékpárok csúcsát keresi, az YZF-R3 
éppen olyan technológiát, teljesítményt és 
stílust kínál, amilyenre vágysz. Ugyanarra a 
kompromisszummentes filozófiára épül, mint 
az összes többi R-sorozatú modell, a modell 
versenyzői DNS-e minden körülmények között 
lenyűgöz.

Pörgős, 321 cm3-es erőforrás
11.2:1-es kompressziójával, kettős felül 
fekvő vezérműtengelyével (DOHC) és 
négyszelepes hengerfejével az YZF-R3 motorja 
a magas fordulatú csúcsteljesítmény és a 
hatékonyság jegyében született. A 10.750-
es fordulaton jelentkező 42 lóerős (30,9 kW) 
csúcsteljesítményével a potens erőforrás 
lenyűgöző gyorsulást biztosít, az izgalmakat pedig 
a széles tartományban elérhető nagy teljesítmény 
fokozza.

A YZF-R1 által inspirált agresszív 
orrkialakítás
Bátor frontkialakításával ez a motorkerékpár 
valódi R-sorozatú, agresszív orrkialakítását és 
versenystílusú szélvédőjét pedig az ikonikus 
YZF-R1 inspirálta. A LED-es ikerfényszórók és a 
központi légbeömlők az egymást átfedő légterelő 
idomokkal együtt maximalizálják a motor 
hűtését, amely ezt a modellt az egyik legkiválóbb 
szupersport motorkerékpárrá teszik a 300 
köbcentiméteres A2-es jogosítvány-kategóriában.

Icon Blue

Midnight Black

YZF-R3
€ XXXX,XX

Az R világa még erőteljesebben hív. A magas műszaki színvonalú YZF-R3-as 
a kategóriaelső minőség és a szemrevaló stílus mellett a kiváló teljesítmény 
érdekében a csúcsszegmenshez tartozó funkciók teljes körét felvonultatja, az A2-
es pilóták számára ez a modell a legizgalmasabb.

A könnyű szupersport motorkerékpár radikális megjelenését a MotoGP® 
inspirálta: ettől lesz az utca és a versenypálya legkívánatosabb 300-as gépe. 
A központba helyezett légbeszívó nyílás folytán a dinamikus karosszéria a 
Yamaha YZR-M1 MotoGP® versenymotorra emlékeztet, az agresszív, LED-es 
ikerfényszórók pedig színtiszta R-sorozatú DNS-t közvetítenek.

A kimagasló minőségű, 37 mm-es fordított első villák pontos irányítást és még 
több visszajelzést biztosítanak – és az ergonómiára irányuló több fejlesztői 
erőfeszítés révén a kényelem pontos irányíthatósággal társul. Válaszolj a hívásra, 
és lépj be az R világába.

Profi motoros ellenőrzött körülmények között ábrázolva
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Az R világa még 
erőteljesebben hív.

 



Definiálja újra realitását.

 



Minőségi 125 köbcentiméteres motor 
VVA rendszerrel
Az YZF-R125 motorjában előnyt jelent az 
innovatív változó szelepvezérlés, amely minden 
helyzetben optimalizálja a szelepek helyzetét, 
ezáltal alacsony fordulatszámokon nagy 
nyomatékot, magas fordulaton pedig jelentős 
erőt kínál – ráadásul az üzemanyag-fogyasztás is 
kitűnő. A nagy átmérőjű fojtószelep egyenletes 
és precízen vezérelhető gyorsulást biztosít, a 
kipufogórendszer pedig sportos, emocionális 
hangról gondoskodik.

Könnyű, alumínium lengőkar
A Yamaha R-sorozatú modelljei a lenyűgöző 
megjelenés, a fantasztikus teljesítmény és a 
csúcstechnológia jegyében születnek; a prémium 
125-ös szupersport kategória képviselőjeként az 
YZF-R125 alumínium lengőkart kapott. A lengőkar 
a Yamaha legmodernebb öntési technológiájával 
készül, kompakt kialakítása, alacsony tömege 
és optimalizált merevsége révén pedig még 
sportosabb viselkedést garantál.

Deltabox váz
Az YZF-R125 a kategóriájának egyik legjobban 
kezelhető modelljeként simán és könnyen 
vezethető, és a magasabb sebességtartományban 
kimondottan komfortos. A gép Deltabox vázának 
geometriája elöl és hátul is optimális, emellett a 
rövid alumínium lengőkart és a 41 mm-es fordított 
első villát kapott, így alváza a 125-ös szupersport 
kategóriában a lehető legtökéletesebb.

Kiváló égéshatékonyság
A szívótraktus fokozott hatékonysága érdekében 
az YZF-R125 motorjában a szelepek a szívó- és a 
kipufogóoldalon is nagyméretűek, és az égéstér 
kompakt. A csúcstechnikájú VVA rendszerrel, 
valamint a nagyméretű fojtószeleppel és 
a sportos kipufogórendszerrel együtt ez a 
konfiguráció lenyűgöző gyorsulásra képes.

Icon Blue

Tech Black 

A legendás YZF-R1 által inspirált és vegytiszta R-sorozat DNS-sel rendelkező 
YZF-R125 kirobbanó erőtől duzzad, és remekül irányítható.

Az YZF-R125 erőforrása minden idők legszofisztikáltabb 125 köbcentiméteres 
Yamaha motorja. A változó szelepvezérlés, valamint a javított áramlású hengerfej 
által a motor alacsony fordulatszámokon nagy nyomatékot, magas fordulaton 
pedig élénk erőt kínál –sebes gyorsulást, gyors felpörgést, magas végsebességet 
és kiváló üzemanyag-hatékonyságot biztosítva.

Az YZF-R1 által inspirált agresszív karosszéria a dupla LED fényszórókkal erőteljes 
megjelenést szavatol – és az alumínium lengőkarral, valamint a széles, 140-
es hátsó kerékkel kiegészülő kompakt Deltabox váz egyértelműen jelzi, hogy 
az YZF-R125 az igazi könnyűsúlyú szupersport motorkerékpár. Definiálja újra 
realitását.
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YZF-R125

Competition White

 

€ XXXX,XX

Profi motoros ellenőrzött körülmények között ábrázolva



Exkluzív Monster Energy Yamaha MotoGP 
matricázás
Minden Yamaha YZF-R modell vérbeli 
versenytechnikás DNS-t mondhat magának, de 
Monster Energy Yamaha MotoGP stílusával az 
YZF-R125 ezen különkiadása a lehető legközelebb 
visz a valódi MotoGP szellemhez. És az YZR-M1 
stílusú frontrésszel, az R1 által inspirált LED-es 
ikerfényszórókkal és prémium kialakításával 
az YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP 
mindig kész az akcióra.

125 köbcentiméteres motor VVA 
rendszerrel
Az YZF-R125 motorja új, innovatív változó 
szelepvezérlést kapott, amely minden helyzetben 
optimalizálja a szelepek helyzetét, ezáltal 
alacsonyabb fordulatszámokon nagyobb 
nyomatékot, magasabb fordulaton pedig több 
erőt kínálva – ráadásul alacsonyabb fogyasztás 
mellett. A nagy átmérőjű fojtószelep egyenletes 
és precízen vezérelhető gyorsulást biztosít, a 
kipufogórendszer pedig sportos, emocionális 
hangról gondoskodik.

Deltabox váz
Az YZF-R125 köztudottan kategóriájának 
egyik legjobban kezelhető modellje. A 
könnyű kezelhetőséget – továbbá magasabb 
sebességtartományban a fokozott komfortot – a 
továbbfejlesztett, optimalizált első és hátsó 
geometriával rendelkező Deltabox váz szavatolja. 
Az YZF-R125 rövid alumínium lengőkart és 41 
mm-es fordított első villát kapott, vagyis mindene 
adott ahhoz, hogy a tökéletes 125-ös szupersport 
modell lehessen.

A MotoGP által inspirált, YZR-M1 stílusú 
cockpit
Az YZF-R125 minden egyes porcikája az extrém 
sportos motorozási élmény jegyében készült. 
A Yamaha MotoGP versenygépe által inspirált 
versenyhangulatú cockpit meghatározó 
elemei a magas minőségű kormánykorona, a 
minden körülmények között jól látható LED-es 
műszerpult, valamint az átdolgozott fékkarvédők, 
amelyek mind versenypályán, mind pedig közúton 
a lehető legjobb irányíthatóságot szolgálják.

Monster Black 

A Yamaha YZR-M1 versenymotorok által inspirált, színtiszta R-sorozatú DNS-sel 
fejlesztett YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP kategóriájának legmenőbb 
125-öse.

A MotoGP-stílusú Monster Energy matricázás és az agresszív, R1-szerű karosszéria 
ezt a modellt a Yamaha által valaha készített legexkluzívabb 125-össé teszi – a 
kifinomult Deltabox váz, az alumínium lengőkar és a szélesebb, 140-es hátsó 
abroncsok pedig megerősítik a 2019-es YZF-R125 szerepét a könnyűsúlyú 
szupersport motorok között.

Az YZF-R125 motorja szofisztikált változó szelepvezérléssel, valamint fokozott 
áramlású hengerfejjel alacsony fordulatszámokon nagyobb nyomatékot, magas 
fordulaton pedig több erőt kínál – jobb gyorsulást, gyorsabb felpörgést, magasabb 
végsebességet és jobb hatékonyságot biztosítva.

YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition

 

€ XXXX,XX



Lépjen magasabb 
szintre!
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Karbon hangtompító

Láncvédő

Bukógombák

Rendszámtartó

Tankpad

Endurance szélvédő

Titán/kék tartozék vezetőlábtartók

Titán/kék, mart olajbetöltő csavar

Titán/kék tartozék utaslábtartók

Ülésburkolat

Füstszínű Endurance szélvédő

Tankpad

Mart vezetőlábtartók

Rendszámtartó

Akra rendszer

YZF-R3 Tartozékok

A fent látható teljesítménynövelő/versenytartozékok az YZF-R3/YZF-R125 modellekhez kaphatók. A tartozékok teljes listájának
megtekintéséhez keresd fel a helyi Yamaha márkakereskedőt, és kérd meg, hogy a legmegfelelőbb tartozékokat ajánlja Yamaha motorodra!
A teljes tartozéklista megtekinthető a www. yamaha-motor.eu/eu/accessories honlapon is.

YZF-R3 Sport Pack
Ha egy magasabb szintre szeretnéd emelni YZF-R3 motorodat, akkor a Yamaha Sportcsomag
körültekintően kiválasztott tartozékaira van szükséged. Az egy endurance szélvédőt, egy 
tankpadot, egy rendszámtartót, oldalsó bukógombákat, LED-es első és hátsó irányjelzőket, és
felnimatricákat tartalmazó Sportcsomag még élesebb érzetet és még agresszívabb külsőt
kölcsönöz az YZF-R3 modellnek. Ezek a csúcsminőségű, eredeti tartozékok elérhetők a Yamaha
márkakereskedésekben, ahol fel is szerelik azokat motorkerékpárodra.

YZF-R125 Sport Pack
Ha egy magasabb szintre szeretnéd emelni YZF-R3 motorodat, akkor a Yamaha Sportcsomag
körültekintően kiválasztott tartozékaira van szükséged. Az egy füstszínű endurance szélvédőt, egy 
sport tankpadot, egy rendszámtartót, oldalsó bukógombákat, LED-es első és hátsó irányjelzőket, 
és felnimatricákat tartalmazó Sportcsomag még élesebb érzetet és még agresszívabb
külsőt kölcsönöz az YZF-R125 modellnek. Ezek a csúcsminőségű, eredeti tartozékok elérhetők a 
Yamaha márkakereskedésekben, ahol fel is szerelik azokat motorkerékpárodra.

YZF-R125 Tartozékok



Yamaha verseny depo szőnyeg Sport tanktáska

Hátsó versenyállvány

Yamaha cserélhető bites T-kulcs 
készlet

Hátsó Plus LED irányjelzők

Felnimatricák

Yamaha rugó kiszerelő

Beltéri motortakaró Racsnis hevederek

Akkumulátortöltő visszajelző

Hátsóülés-táska

Első versenyállvány Yamaha olajtölcsér

Első Plus LED irányjelzők Markolatfűtés

Biztonsági kábelfogó

Kültéri motortakaró YEC-50 akkumulátortöltő

YEC akkumulátortöltő visszajelző

Tanktáska rögzítő adapter City tanktáska

Metrikus szerszámkészlet

LED irányjelzők Lengőkar orsók

Biztonsági kábel Csatos hevederek

YEC-9 akkumulátortöltő YEC visszajelző panel

Általános tartozékok és garázsfelszerelések

A fent látható tartozékok a Supersport modellekhez kaphatók. A tartozékok teljes listájának megtekintéséhez keresd fel a helyi Yamaha márkakereskedőt, és kérd meg, hogy a legmegfelelőbb tartozékokat ajánlja Yamaha motorodra! A teljes tartozéklista megtekinthető a www. 
yamaha-motor.eu/eu/accessories honlapon is.



Műszaki adatok

A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak a nemzeti szabályzásoknak és előírásoknak megfelelően.

YZF-R1M YZF-R1 YZF-R6

Motor

Motor típusa folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC, 4 hengeres folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC, 4 hengeres folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC, előre döntött, 
párhuzamos, 4 hengeres

Lökettérfogat 998 cm³ 998 cm³ 599cc

Furat x löket 79,0 mm × 50,9 mm 79,0 × 50,9 mm 67.0 mm x 42.5 mm

Kompresszióviszony 13.0 : 1 13.0:1 13.1 : 1

Maximális teljesítmény 147,1 kW (200,0 LE) 13 500-as fordulatszám mellett 147,1 kW (200,0 LE) 13 500-as fordulatszám mellett 87.1kW (118.4LE) @ 14,500 rpm

Maximális nyomaték 113,3 Nm (11,6 kg-m) 11,500-as fordulatszám mellett 113,3 Nm (11,6 kg-m) 11 500-as fordulatszám mellett 61.7Nm (6.3kg-m) @ 10,500 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

Fuel consumption 7.2l/100km 7.2l/100km 6.6l/100km

CO2 emission 168g/km 168g/km 154 g/km

Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés Elektronikus üzemanyag-befecskendezés Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz Gyémánt Gyémánt Gyémánt

Villaszög 24º 24° 24º

Utánfutás 102 mm 102 mm 97mm

Első felfüggesztés Teleszkópvilla Teleszkópvilla Teleszkópvillák, Ø43mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros Lengőkaros Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Első rugóút 120 mm 120 mm 120 mm

Hátsó rugóút 120 mm 120 mm 120 mm

Első fék Kettős hidraulikus tárcsafék Hidraulikus kéttárcsás fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø320 mm

Hátsó fék Hidraulikus egytárcsás fék Hidraulikus egytárcsás fék Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm

Első gumi 120/70 ZR17M/C (58W) tömlő nélküli 120/70ZR17M/C (58W), tömlő nélküli 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless

Hátsó gumi 200/55 ZR17M/C (78W) tömlő nélküli 190/55ZR17M/C (75W), tömlő nélküli 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Méretek

Teljes hossz 2055 mm 2055 mm 2,040 mm

Teljes szélesség 690 mm 690 mm 695 mm

Teljes magasság 1165 mm 1165 mm 1,150 mm

Ülésmagasság 860 mm 855 mm 850 mm

Tengelytáv 1405 mm 1405 mm 1,375 mm

Minimális hasmagasság 130 mm 130 mm 130 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 202 kg 201 kg 190 kg

Üzemanyagtank kapacitása 17 liter 17 liter 17liter

Olajtank kapacitása 4,9 liter 4,9 liter 3.4liter



YZF-R3 YZF-R125 YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition

Motor

Motor típusa folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC, 2 hengeres folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4 szelepes folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 321cc 124.7cc 124.7cc

Furat x löket 68.0 mm x 44.1 mm 52.0 mm x 58.6 mm 52.0 mm x 58.6 mm

Kompresszióviszony 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Maximális teljesítmény 30.9kW (42.0LE) @ 10,750 rpm 11.0kW (15.0LE) @ 9,000 rpm 11.0kW (15.0LE) @ 9,000 rpm

Maximális nyomaték 28.8Nm (2.9kg-m) @ 9,000 rpm 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm

Kenési rendszer Nedves karter Nedves karter Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás Olajban futó, többtárcsás, csavarrugós Olajban futó, többtárcsás, csavarrugós

Gyújtás TCI TCI (digitális) TCI (digitális)

Indítás Elektromos Elektromos Elektromos

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

Kihajtás Láncos Láncos Láncos

Fuel consumption 3.8l/100km 2.13l/100km 2.13l/100km

CO2 emission 89g/km 49g/km 49g/km

Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés Elektronikus üzemanyag-befecskendezés Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz Gyémánt Acél deltabox Acél deltabox

Villaszög 25º 25º 25º

Utánfutás 95mm 89mm 89mm

Első felfüggesztés Teleszkópvillák fordított teleszkópvilla, Ø41mm fordított teleszkópvilla, Ø41mm

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

Első rugóút 130 mm 130 mm 130 mm

Hátsó rugóút 125 mm 114 mm 114 mm

Első fék Hidraulikus tárcsafék, Ø298 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø292 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø292 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm Hidraulikus tárcsafék, Ø220 mm

Első gumi 110/70-17M/C 54H (Tubeless) 100/80-17 M/C 100/80-17 M/C

Hátsó gumi 140/70-17M/C 66H (Tubeless) 140/70-17 M/C 130/70-17 M/C

Méretek

Teljes hossz 2090 mm 1,955 mm 1,955 mm

Teljes szélesség 730 mm 680 mm 680 mm

Teljes magasság 1140 mm 1,065 mm 1,065 mm

Ülésmagasság 780 mm 825 mm 825 mm

Tengelytáv 1380 mm 1,355 mm 1,355 mm

Minimális hasmagasság 160 mm 155 mm 155 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 170 kg 142 kg 142 kg

Üzemanyagtank kapacitása 14.0L 11.5liter 11.5liter

Olajtank kapacitása 2.4L 1.15liter 1.15liter



Paddock Blue kollekció

Akár egy R-sorozatú versenyző vagy, akár 
lelkes Yamaha versenyrajongó – nézd meg a 
legújabb Paddock Blue kollekciót. A legújabb 
csúcstechnológiás sportszövetből készült 
prémium minőségű utcai ruha és motoros 
ruházat úgy lett kialakítva, hogy minden 
helyzetben jól nézz ki és érezd jól magad. A 
2020-ra még nagyobb a választék a Paddock 
Blue pólókból, kapucnis pulóverekből, 
ingpólókból és pulóverekből, melyek egyedi 
stílusban készültek, az R-sorozatra jellemző 
kék és fekete színekkel – többek hátoldalán 
a Yamaha új, egyedi „spine print” kialakítása 
látható. 
Azoknak a férfiaknak és nőknek tervezték, 
akik dinamikus stílusú tökéletes védelmet 
akarnak. Az új fekete softshell motoros 
dzseki CE-jóváhagyással ellátott váll- és 
könyökvédővel, valamint opcionális 
hátvédővel érkezik –, míg az új fekete/kék 
hibrid dzsekik, valamint az új szőtt anyagú 
sportnadrágok és rövidnadrágok ideális 
szabadidőruhák a szupersportrajongók 
számára. Az új, könnyű hátizsákkal, a 
sisaktáskával és a divatos övtáskaválasztékkal 
a Paddock Blue sorozat szinte mindent 
tartalmaz, amire szükséged lehet, hogy 
megmutasd a Yamaha R-világ iránti 
szenvedélyed.



Férfi dzseki
Kapható női kivitelben is

Férfi testmelegítő Férfi Sztreccs nadrág

Férfi Softshell dzseki
Kapható női és gyermek kivitelben is

Férfi Sztreccs sort

Férfi Hybrid dzseki
Kapható női és gyermek kivitelben is

Fentebb a ruhák és tartozékok válogatása látható. A teljes kollekcióért lépj kapcsolatba hivatalos Yamaha márkakereskedőddel, 
vagy látogass el a https://www.yamaha-motor.eu/eu/accessories/apparel oldalra.

Férfi hosszú ujjú póló

Paddock Blue kollekció - Adult & Kids

Férfi sport golf póló Férfi sport póló

Női cipzáras kapucnis pulcsi
Kapható férfi kivitelben is

Női piké póló
Kapható férfi kivitelben is

Női póló
Kapható férfi és gyermek kivitelben is

Gyermek kapucnis pulcsiGyermek fürdőköpeny Gyermek pizsama



 



 

Yamaha bLU cRU

A vállalat megalapításáig visszanyúló gazdag 
versenytörténetében a versenyzés áll 
mindennek a középpontjában, amit a Yamaha 
tesz, és a vállalat mindig igyekszik felnevelni és 
ösztönözni a versenyzők következő generációját 
a Yamaha bLU cRU programján keresztül.  
 
A legmagasabb szint elérése óriási erőfeszítést, 
ügyességet, bátorságot, időt és lelkesedést 
igényel – és csak a legjobb motorosoknak 
sikerül. A következő Valentino Rossivá válni 
minden fiatal versenyző álma, de ez sokkal 
többet jelent, mint hogy egyszerűen a 
leggyorsabb motoros legyél a pályán – minden 
tekintetben a sportra kell figyelni ahhoz, hogy 
sikeres karriert hozz ki belőle.  
 
Ezért hozta létre a Yamaha a bLU cRU 
programot. Az életüket a versenyeken leélő, 
tapasztalt munkatársak által vezetett Yamaha 
bLU cRU azonosítja és segíti a jövő sztárjait 
olyan szakmai környezet kialakításával, amely 
ösztönzi, neveli és fejleszti őket, iránymutatást 
adva karrierjük kulcsfontosságú szakaszában. 
Ha úgy gondolod, hogy megértetted, mit jelent 
ez, látogass el a www.yamaha-racing.com 
oldalra, és nézd meg, hogyan tud a Yamaha bLU 
cRU programja gyorsan a dobogóra juttatni!



Új IXON Yamaha 
egyrészes bőr

A Yamaha szorosan együttműködött az 
IXON-nal az R-sorozatú, motorosok számára 
tervezett kiváló minőségű egyrészes 
bőrruha kifejlesztésében. Prémium 
minőségű tehénbőrből készül a legjobb 
kopásvédelem érdekében. Ez a kék és szürke 
ruha dinamikusan előformázott alakjával a 
legmagasabb szintű kényelmet biztosítja. 
A térdnél, a mellkasnál és a hát alsó részén 
található rugalmas bőr részek teljes 
mozgékonyságot nyújtanak, a szorítópántos 
anatómiai cipzárral a mandzsetta pedig 
szorosan illeszkedik. 
 
Rögzített könyökcsúszkák és kivehető 
térdcsúszkák biztosítják a tökéletes védelmet 
a pályával való érintkezési pontokban, 
az aerodinamikus púp pedig csökkenti a 
légellenállást és a rázkódást. A további 
szilárdság érdekében ez a csúcstechnikai ruha 
aramidszálakkal van rugalmasan megerősítve 
– és a kivehető 100%-ban poliészter bélés 
megkönnyíti az új IXON ruha kifogástalan 
állapotban tartását. 
 
Hogy illeszkedjen az új ruházathoz, a 
Yamaha egy új Race Carbotrack R1 Edition 
kesztyűt is kínál. Prémium marhabőr és nagy 
szakítószilárdságú keramid megerősítések 
kombinációjából készül, és kiemelkedő szintű 
védelmet és érzést biztosít.





 



 

Yamaha hivatalos motoros 
iskolák

Még a legtapasztaltabb motorosok is 
tanulhatnak valami újat, így akár ha évek 
óta motorozol egy Yamaha Supersport 
motorkerékpáron, akár csak most csatlakoztál 
az R világhoz, feltétlenül érdemes megfontolni 
egy hely foglalását a Yamaha egyik hivatalos 
motoros iskolájában. 
 
A Yamaha R-sorozat minden tagja fejlett 
motor- és alváztechnológiával épült, amelyeket 
a gyár YZR-M1 verseny-motorkerékpárjai 
inspiráltak, és nincs jobb hely a lehetőségek 
felfedezéséhez, mint a versenypályán egy 
saját R-sorozatú motorkerékpárral – vagy egy 
bérelhető motorkerékpárral, ha rendelkezésre 
áll. A Yamaha hivatalos motoros iskolákat 
gondosan választotta ki a Yamaha számos 
professzionális motoros iskolák közül egész 
Európában. Mindegyiket egy tapasztalt 
versenyző oktató működteti a kontinens 
legikonikusabb pályáin, amivel remek élményt 
nyújtanak. 
 
Bármilyen készségekkel is rendelkezel 
és bármilyen szinten is motorozol, képes 
leszel új készségekre és technikákra szert 
tenni az oktatói csapattal – a vezetés végén 
kétségtelenül jobb motoros leszel, mint amikor 
megérkeztél.  
 
Fedezz fel még többet a www.yamaha-motor.
eu/riding-schools/ oldalon.



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. 

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



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. 



 

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. 

Soha ne igyon, vagy más módon ne fogyasszon motorolajat!
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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.
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