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 Dołącz do Świata R 

 Tutaj masz czas i miejsce na wszystko. A gdy poczujesz 
potrzebę prędkości, stworzone w oparciu o doświadczenia 
zdobyte na wyścigach, supersportowe motocykle Yamahy 
z serii R są zawsze gotowe do akcji. Od R1M po R125, 
inspirowane modelem M1 maszyny łączą wyrafi nowanie 
z doświadczeniem w wyścigach.

R1 posiada naprawdę imponującą specyfi kację: 
zaawansowane, elektroniczne systemy sterowania, topowy 
silnik Euro 5, zawieszenie naszpikowane nowinkami 
technicznymi i opony RS11 o wysokiej przyczepności, które 
sprawiają, że możesz pewnie prowadzić. Światła przednie 
oraz pozycyjne wykonane w technologii LED podkreślają 

agresywną, dynamiczną stylistykę maszyny. Jeśli uważasz 
że to wciąż za mało, to pamiętaj, że R1M jest wyposażona 
we wszystko co potrzebne, by zabrać Cię na kolejny poziom: 
najnowsze, elektronicznie sterowane wyścigowe zawieszenie 
(ERS) Öhlinsa z nowym, pneumatycznym widelcem NPX, 
a także ultralekkie nadwozie wykonane z włókna węglowego 
oraz wyrafi nowana elektronika sprawiają, że z tym 
motocyklem możesz zagrać o wyższą stawkę.

Yamaha R6 zawsze wyznaczała tempo w klasie Supersport 
600. Wystarczy sprawdzić ostatnie rankingi i wyniki wyścigów 
WorldSSP, aby przekonać się, że ten motocykl jest mistrzem 
na torze. 

Wyposażony w widelec upside-down i nadwozie w stylu M1, 
R3 budzi w kierowcach z prawem jazdy kat. A2 taką samą 
ekscytację i pasję, jaką zapewniają wszystkie motocykle 
Yamahy z serii R.

A jeśli dopiero wkraczasz do świata supersportu, wyjątkowy 
model R125 zapewni Ci odczucia z jazdy typowe dla dużego 
motocykla, przy zachowaniu niezwykłej zwinności. R125, 
inspirowany legendarnym modelem R1 i powstały z czystych 
genów serii R, został zaprojektowany w celu zapewnienia 
natychmiastowej mocy, precyzji i kontroli oraz zgodności 
z nowym standardem Euro 5. 
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 Historia R. Twoja 
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 Całe Twoje motocyklowe życie zmierzało 
do tej chwili. Z modelem R1M masz 
pewność, że jesteś właścicielem najbardziej 
zaawansowanego komercyjnego motocykla 
szosowego Yamahy, jaki dotąd został 
wyprodukowany. Jedno spojrzenie na 
aerodynamiczne nadwozie w stylu M1 
wykonane z włókna węglowego wystarczy, 
by wyzbyć się wątpliwości, że nie ma drugiej 
takiej maszyny.

Najnowocześniejsze wyczynowe zawieszenie 
Öhlins sterowane elektronicznie (ERS) – w tym 
pneumatyczny widelec przeciwkawitacyjny 
Öhlins NPX – a także system kontroli 
hamowania (BC) i 3-trybowy system 
hamowania silnikiem (EBM) sprawiają, 
że model R1M jest w stanie przekraczać 
dotychczas wyznaczone granice.

A niesamowity zestaw zdalnie regulowanych, 
elektronicznych układów sterowania daje 
kierowcy najwyższy stopień pewności 
w trakcie jazdy. 

  

 R1M 

 R
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 Wyczynowe zawieszenie Öhlins 
sterowane elektronicznie (ERS) 
 Zmodernizowane, sterowane elektronicznie 
wyścigowe zawieszenie (ERS) Öhlins jest 
najbardziej zaawansowanym systemem użytym 
kiedykolwiek w produkcji motocykli Yamaha. 
Oprogramowanie to pozwala efektywniej 
wchodzić w zakręty, hamować i przyspieszać, 
a prosty interfejs ułatwia wprowadzanie szybkich 
zmian konfi guracji zawieszenia odpowiednio do 
różnych rodzajów toru i stanu nawierzchni. 

 Lekka sekcja tylna z włókna węglowego 
 Model YZF-R1M ma nadwozie i przedni błotnik 
wykonane z włókna węglowego, felgi i tylną 
ramę z magnezu, a osłonę dolnej owiewki 
z tytanu, co zapewnia mu niską masę wyścigową, 
najlepiej wypośrodkowaną w tej klasie motocykli. 
Najnowszy model jest również wyposażony 
w sekcję tylną z włókna węglowego podkreślającą 
jego najwyższą specyfi kację techniczną. 

 Nadwozie z włókna węglowego w stylu M1 
 Wersja fabryczna modelu YZF-R1M ma radykalny 
wygląd inspirowany motocyklem wyścigowym 
Yamaha M1 MotoGP. Przednia osłona i owiewka 
przednia nadają motocyklowi agresywny 
wygląd, a jednocześnie odchudzają jego przód, 
zapewniając lepsze osiągi. Zintegrowane owiewki 
łagodnie łączą się z bokami zbiornika paliwa, 
pozwalając kierowcy lepiej złożyć się podczas 
jazdy i poprawić wydajność aerodynamiczną 
o ponad 5%. 

Pneumatyczny amortyzator 
przeciwkawitacyjny Öhlins NPX 
 Aby zapewnić lepsze wyczucie nawierzchni 
i spójniejszą charakterystykę tłumienia, najnowszy 
model YZF-R1M jest wyposażony w amortyzator 
pneumatyczny Öhlins NPX. Mały zbiornik 
wyrównawczy w uchwytach mocujących wywiera 
wewnętrzne ciśnienie o wartości 0,6 Mpa, by 
zmniejszyć skok odbicia. Dzięki temu układ 
amortyzacyjny działa efektywniej, zapewniając 
lepsze czucie nawierzchni i panowanie nad 
motocyklem. 

 Grawerowany numer produkcyjny 
 Każdy właściciel modelu YZF-R1M będzie dumny 
ze swojej maszyny – w końcu jest to najbardziej 
ekskluzywny z komercyjnych motocykli Yamahy. 
Żeby zaznaczyć wyjątkowy status tego motocykla, 
ma on specjalną plakietkę z wygrawerowanym 
niepowtarzalnym numerem produkcyjnym. 

 Silnik o pojemności 998 cm3 z wałem 
crossplane
 Stworzony z użyciem technologii M1 MotoGP 
silnik o pojemności 998 cm3 ma system dolotowy 
wyposażony we wtrysk fi rmy Bosch, zapewniający 
szerszy kąt rozprysku zwiększający efektywność. 
Specjalnie zaprojektowane dźwigienki pośrednie 
sterujące pracą zaworów i krzywki wałków rozrządu 
zapewniają wyższe osiągi – podobnie jak zgodny
z normą Euro 5 silnik z wałem korbowym 
crossplane, w którym zastosowano ulepszony 
system smarowania. 

System hamowania silnikiem (EBM) 
 Na torze wyścigowym liczy się przede wszystkim 
kontrola, a system hamowania silnikiem (EBM) 
w modelu YZF-R1M pozwala najlepiej dobrać 
parametry do warunków jazdy. Na podstawie 
danych z różnych czujników EBM reguluje 
otwarcie przepustnicy, czas zapłonu oraz ilość 
wtryskiwanego paliwa, a kierowca może wybrać 
jeden z trzech trybów pracy systemu. 

System kontroli hamowania (BC) 
 Na torze wyścigowym potrzebujesz precyzyjnej 
kontroli w każdej sytuacji, jeśli chcesz pokonywać 
okrążenia w coraz krótszym czasie. YZF-R1M jest 
wyposażona w system kontroli hamowania (BC) 
z dwoma trybami, które analizują dane, takie jak 
kąt nachylenia czy opóźnienie koła, i błyskawicznie 
zmieniają ciśnienie w układzie hamulców 
hydraulicznych, zapobiegając blokowaniu się kół 
i skracając czasy okrążeń. 
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 Yamaha Racing Experience 

 Yamaha Racing Experience (YRE) to 
ekskluzywne wydarzenie zarezerwowane 
wyłącznie dla właścicieli motocykli R1M. 
Impreza, odbywająca się na najsłynniejszych 
torach wyścigowych Europy, to jedyna tego 
typu okazja, gdzie można spotkać ofi cjalnych 
zawodników zespołów Yamahy oraz gości 
specjalnych Yamaha Racing, którzy udzielają 
profesjonalnych porad oraz oczywiście 
wjeżdżają na tor wyścigowy w grupie 
kierowców R1M!

W programie tego wyjątkowego wydarzenia 
odbywającego się w duchu Yamaha Racing 
znajdują się różne warsztaty, obejmujące 
m.in. naukę konfi guracji ustawień systemów 
elektronicznych, zawieszenia i opon. Dzięki 
nim zdobędziesz wiedzę potrzebną do 
wykorzystania potencjału R1M.

Aby uzyskać szczegółowe informacje 
i zapoznać się z aktualnościami, odwiedź 
stronę https://yre.yamaha-motor.eu .
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 Bezkompromisowa konstrukcja wyposażona 
w najnowocześniejszy silnik i podwozie – model 
R1 to najlepszy supersportowy motocykl 
Yamahy.

Bardziej aerodynamiczne nadwozie z nową 
agresywną owiewką w stylu M1 zapewnia 
najlepsze osiągi. Światła przednie LED nowej 
generacji i odnowione światła pozycyjne LED 
dodatkowo podkreślają groźną linię motocykla – 
a nowe systemy kontroli hamowania BC (Brake
Control) i hamowania silnikiem EBC (Engine
Brake Management) dają kierowcy całkowite 
panowanie nad maszyną.

Każdą z siedmiu elektronicznych funkcji 
wspomagania jazdy można w kilka sekund 
ustawić za pomocą systemu YRC. Udoskonalony 
układ zawieszenia, wyrafi nowany silnik Euro 5 
i opony RS11 klasy premium sprawiają, że model 
R1 wyznacza nowy, wyższy standard. 

  

 R1 

 R
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 Opływowe nadwozie w stylu M1 
YZF-R1 ma najbardziej agresywną linię 
z dotychczasowych modeli dzięki stylistyce 
zaczerpniętej z modelu M1 i w pełni 
zintegrowanej owiewce, które nadają maszynie 
rasowy, wyścigowy profi l. Motocykl jest lekki 
i pozwala kierowcy ciaśniej złożyć się do 
maszyny podczas jazdy, zapewniając wydajność 
aerodynamiczną wyższą o ponad 5%, a co za tym 
idzie wyższe prędkości. 

 System kontroli hamowania (BC) 
 Technologia zmienia oblicze sportów 
motorowych, a najnowsza YZF-R1 ma aż siedem 
elektronicznych systemów kontroli. Maszyna jest 
wyposażona w system kontroli hamowania (BC) 
z dwoma trybami, które analizują dane takie jak 
kąt nachylenia czy opóźnienie koła i błyskawicznie 
zmieniają ciśnienie w układzie hamulców 
hydraulicznych, zapobiegając blokowaniu się kół 
i skracając czasy okrążeń. 

 Poprawiona wydajność zawieszenia 
 Najnowszy model jest wyposażony w ulepszony 
widelec Kayaba 43 mm z nowymi laminowanymi 
zaworami amortyzującymi. Wraz z udoskonaloną 
konfi guracją tylnego amortyzatora daje to 
poczucie bezpośredniego kontaktu z podłożem, 
a motocykl YZF-R1 staje się niemal przedłużeniem 
ciała kierowcy. 

Wysokowydajny silnik z wałem korbowym 
crossplane 
 Najważniejszy w modelu YZF-R1 jest jego silnik 
o pojemności 998 cm3 z wałem korbowym 
crossplane i asymetryczną kolejnością zapłonu 
(270° – 180° – 90° – 180°), który zapewnia 
imponujący moment obrotowy o liniowej 
charakterystyce przyrostu. Ta wyścigowa 
jednostka, z wysokowydajnym systemem 
dolotowym ze specjalnie zaprojektowanymi 
dźwigienkami pośrednimi sterującymi pracą 
zaworów, zapewnia doskonałe osiągi i jest zgodna 
z normą Euro 5. 

System hamowania silnikiem (EBM) 
 Na torze liczy się przede wszystkim kontrola, 
a system hamowania silnikiem (EBM) pozwala 
dostosować siłę hamowania do warunków jazdy. 
Na podstawie danych z różnych czujników EBM 
reguluje otwarcie przepustnicy, czas zapłonu oraz 
ilość wtryskiwanego paliwa, a kierowca może 
wybrać jeden z trzech trybów pracy systemu. 

 Zoptymalizowany system kontroli startu 
(LCS) 
 Używając danych z rozmaitych czujników, system 
kontroli startu (LCS) w motocyklu YZF-R1 
poprawia panowanie nad maszyną na samym 
początku wyścigu. Aby zapewnić jeszcze szybszy 
start, tryb LCS1 został zmodyfi kowany i uruchamia się 
przy 9000 obr./min z przepustnicą otwartą do 41°. 

Przepustnica ride-by-wire APSG 
 System elektronicznego sterowania przepustnicą 
(YCC-T) marki Yamaha uruchamiany jest za 
pomocą, zaawansowanego systemu w manetce, 
który daje kierowcy doskonałe panowanie nad 
maszyną. System ride-by-wire APSG (Accelerator 
Position Sensor Grip) redukuje wagę i zapewnia 
natychmiastową reakcję przepustnicy. 

 Refl ektory LED nowej generacji 
Przednia owiewka w stylu M1 ma 
przeprojektowane refl ektory LED, które 
nadają maszynie jeszcze groźniejszy wygląd. 
Agresywny, zmieniony przód YZF-R1 ma również 
charakterystyczne światła pozycyjne, które 
wyróżniają ją w ruchu ulicznym, jednocześnie 
podkreślając czysto wyścigowy rodowód. 
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 Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z ofi cjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej. 

 Tytanowa końcówka tłumika typu 
slip-on 
 90798-30120-00 

 Zestaw wkładów Öhlins NIX 30 
 FGK-23900-00-00 

 Przedni widelec FGRT 200 
 FGR-T2100-00-00 

 Amortyzator skrętu do R1/MT10 
 SD0-47000-00-00 

 Zestaw podnóżków z regulacją 
 2CR-FRSET-20-00 

 Zestaw zaślepek wyścigowych 
 2CR-FRCVK-20-00 

 Mocowanie tablicy rejestracyjnej 
 2CR-FLPH0-10-00 

 Osłona łańcucha 
 2CR-FCHNC-00-00 

 Aluminiowa osłona prawej strony 
skrzyni korbowej 
 2CR-FRCCP-10-00 

 Aluminiowe haki podnośnika pod 
tylne koło 
 2CR-F71A0-00-00 

 Wyścigowy podnośnik pod tylne 
koło 
 2CR-FRRST-10-00 

  Wyścigowy podnośnik pod 
przednie koło  
 2CR-FFRST-00-00 

 Aluminiowa osłona lewej strony 
skrzyni korbowej 
 2CR-FCRCP-00-00 

Osłona chłodnicy 
 B67-FRADC-10-00 

 Osłony boczne 
 B3L-F11D0-V0-00 

 Osłona tylnego koła zębatego 
 BN6-FSFIN-00-00 

 Zestaw naklejek antypoślizgowych 
na zbiornik paliwa 
 2CR-FGRIP-00-00 

 Tank pad „Carbon” 
 2CR-FTPAD-10-00 

 Osłona dźwigni hamulca 
przedniego 
 BN6-FFBRP-00-00 

Dźwignia sprzęgła 
 BN6-FCLLV-00-01 

 Dźwignia hamulca 
 2CR-FFBRL-20-01 

 Aluminiowe podnóżki dla kierowcy 
 2CR-FRPEG-00-00 

 Zestaw osłon zabezpieczających 
przednią oś 
 2CR-FFAXP-00-00 

 Sportowa torba na zbiornik paliwa 
 YME-FTBAG-SP-00 

  Akcesoria  R1M / R1
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 Model R6 RACE, wzorowany na jednym z najbardziej udanych motocykli jakie 
kiedykolwiek startowały w WorldSSP, jest najlepszą maszyną torową dla 
entuzjastów wyścigów i zawodników klasy Supersport startujących w imprezach
na szczeblu krajowym.

Po rekordowym sezonie 2020 na modelu R6, Andrea Locatelli dołączył do grona 
mistrzów WorldSSP na swoim legendarnym motocyklu, który nadal jest najlepszym 
wyborem wśród maszyn klasy Supersport, a także dla miłośników jazdy torowej. 

Model R6 jest teraz przeznaczony wyłącznie do jazdy po torze, dlatego otrzymał 
nazwę R6 RACE. Zapewnia on natychmiastową moc, precyzyjnie się prowadzi 
i pozwala ostro wchodzić w zakręty, co gwarantuje wielkie emocje! Jest napędzany 
lekkim, czterocylindrowym, chłodzonym cieczą silnikiem DOHC o pojemności 
599 cm³, zawieszonym na aluminiowej ramie Deltabox, uzupełnionej o ramę 
pomocniczą wykonaną ze stopu magnezu. Przedni widelec o wysokiej specyfi kacji 
i tylne zawieszenie KYB zapewniają maksymalne osiągi na prostej i w zakrętach. 

 Bezkompromisowa stylistyka serii R 
 Motocykl R6 RACE bazujący na najnowszej linii R 
ma agresywną sylwetkę, nadającą maszynie
charakterystyczny wygląd. Ostre linie nadwozia
i płynnie przebiegające linie boczne zdradzają, 
że ta Yamaha klasy Supersport z silnikiem 
o pojemności 600 cm³ ma prawdziwie wyścigowe 
geny serii R. 

 Znany z modelu R1 przedni widelec 
 Od momentu wprowadzenia na rynek pierwszego 
modelu R6, ten ekstremalny motocykl klasy 
supersport cały czas wyznacza standardy 
zwrotności i lekkości prowadzenia. Aby mieć 
pewność, że nadal będzie przewodził w swojej 
klasie motocykli z silnikami o pojemności 600 cm³, 
R6 RACE został wyposażony w pochodzący z R1, 
w pełni regulowany i dostosowany do specyfi kacji 
modelu, przedni widelec o średnicy goleni 43 mm, 
zapewniający doskonałe prowadzenie.

 Przednie hamulce w specyfi kacji R1 
 Oprócz zaawansowanego, przedniego widelca 
o średnicy goleni 43 mm, motocykl R6 RACE ma 
dwie tarcze hamulcowe o średnicy 320 mm
z radialnymi, 4-tłoczkowymi zaciskami.
Ta zaawansowana i wiodąca w swojej klasie 
konstrukcja, bazująca na tej samej specyfi kacji 
układu jak w modelu R1, zapewnia wyjątkową siłę 
hamowania. 

4-cylindrowy, rzędowy, 4-zaworowy
silnik DOHC
 Chłodzony cieczą silnik DOHC o pojemności
599 cm³ z tytanowymi zaworami zapewnia 
idealną równowagę między mocą a wydajnością. 
Stopień kompresji 13,1:1 oraz lekkie, kute tłoki 
dają wysoką, liniowo oddawaną moc, co znacznie 
poprawia ogólne wrażenia z jazdy. Motocykl 
został również dodatkowo „odchudzony” dzięki 
pięknie zaprojektowanym pokrywom silnika, 
wykonanym ze stopu magnezu. 

 Model R6 RACE będzie dostępny tylko w wersji wyścigowej, bez homologacji do jazdy po drogach publicznych i do użytku na zamkniętych torach, terenach prywatnych i podczas określonych wydarzeń, gdzie 
udział niezarejestrowanych pojazdów jest dozwolony. Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców, 
lokalnych praw i środowiska. Zamieszczone zdjęcia przedstawiają profesjonalnych kierowców, poruszających się po zamkniętych torach. Model przedstawiony na zdjęciach może być wyposażony w oryginalne 
akcesoria fi rmy Yamaha i innych marek, które są przeznaczone wyłącznie do użytku na torze wyścigowym. Szczegółowe informacje na temat tego modelu są dostępne u Autoryzowanych Dealerów Yamaha.
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Motocykl przedstawiony na tym zdjęciu jest wyposażony w oryginalne akcesoria Yamaha i ma spersonalizowaną grafi kę, inną niż R6 RACE.

 Zestaw R6 GYTR 

 Zestaw R6 GYTR podnosi osiągi R6 RACE 
o poziom wyżej, przygotowując ją do wyścigu 
za pomocą licznych funkcji zwiększających 
wydajność pracy, w zgodzie z ekskluzywnym, 
wyścigowym wykończeniem. Zestaw zawiera 
pakiet elektroniki GYTR z lekką wiązką przewodów 
i programowalnym modułem ECU, dzięki czemu 
motocykl można skonfi gurować pod kątem 
optymalnych osiągów silnika.

Zestaw zaślepek systemu AIS (Air Intake System) 
pozwala R6 RACE na dostęp do świeżego 
powietrza dostarczanego bezpośrednio przez 
duży wlot, co przyczynia się do zwiększenia 
mocy wyjściowej. A dla zapewnienia właściwego 
przepływu, opracowano specjalny układ 
wydechowy Akrapovic Titanium, który pozwala 
uzyskać maksymalną moc silnika i znacznie 
ograniczyć masę całkowitą motocykla.

Łatwa w montażu owiewka wyścigowa WSS 
zmniejsza opór powietrza, poprawia prędkość na 
prostych i ułatwia prowadzenie. Zestaw zawiera 
również inne części wymagane przepisami FIM, 
takie jak osłona dźwigni hamulca przedniego 
i osłona tylnej zębatki, natomiast akcesoryjne 
haki do podnośnika ułatwiają w paddocku 
zdejmowanie tylnego koła.

Oprócz wszystkich części dostępnych w zestawie 
R6 GYTR, dostępne są również inne podzespoły 
GYTR i Öhlins do dalszej personalizacji Yamahy
R6 RACE. 



 

 Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z ofi cjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej. 

 Tytanowa końcówka tłumika 
 90798-30211-00 

 Tłumik typu slip-on w stylu 
MotoGP 
 90798-30210-00 

 Tylny amortyzator Öhlins TTX GP
 YA4-69000-00-00 

 Zestaw wkładów NIX 30 do R6/R1/
MT-10 
 FGK-23500-00-00 

 Zestaw wkładów zawieszenia 
FKR102 
 FKR-10200-00-00 

 Zestaw amortyzatora skrętu 
 SD0-55000-00-00 

 Zestaw regulowanych podnóżków  
i dźwigni
 BN6-FRSET-00-00 

 Zestaw osłon wyścigowych 
 BN6-FRCVK-00-00 

 Aluminiowa osłona prawej 
pokrywy silnika 
 BN6-FRCCP-10-00 

 Tank Pad 
 BN6-FTPAD-00-00 

 Nakładka na tylne siedzenie 
 BN6-247F0-00-00 

 Aluminiowa dźwignia hamulca 
przedniego 
 BN6-FFBRL-00-00 

 Aluminiowa osłona lewej pokrywy 
silnika 
 BN6-FCRCP-00-00 

Osłony ramy
 BN6-F11D0-V0-00 

 Szyba typu Sprint 
 BN6-261C0-00-00 

Aluminiowa dźwignia sprzęgła 
 BN6-FCLLV-00-01 

 Zestaw osłon zabezpieczających 
tylną oś 
 BN6-FRAXP-00-00 

 Osłona tylnego koła zębatego 
 BN6-FSFIN-00-00 

 Rolki do podnośnika tylnego koła 
 YMD-20025-60-00 

 Aluminiowe haki podnośnika 
tylnego koła
 2CR-F71A0-00-00 

 Wyścigowy podnośnik pod 
przednie koło 
 2CR-FFRST-00-00 

 Wyścigowy podnośnik pod tylne 
koło  
 2CR-FRRST-10-00 

 Układ regulacji dźwigni przedniego 
hamulca 
 2CR-FRMCT-10-00 

 Zestaw osłon zabezpieczających 
przednią oś 
 2CR-FFAXP-00-00 

  Akcesoria  R6  RACE
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 Świat R wzywa. Bogactwo zaawansowanych funkcji zapewniających wyjątkowe 
osiągi, wysoka jakość oraz przyciągająca wzrok stylistyka nadwozia sprawiają, że 
R3 jest najbardziej ekscytującym modelem dla każdego posiadacza prawa jazdy 
kategorii A2.

Ten lekki motocykl typu supersport ma bezkompromisowy wygląd inspirowany 
maszynami MotoGP, co czyni go najbardziej pożądanym modelem z silnikiem 
o pojemności 300 cm³ sprawdzającymi się zarówno na ulicy, jak i na torze.

Smukłe nadwozie z centralnym wlotem powietrza przypomina wyglądem motocykl 
Yamaha YZR-M1 klasy MotoGP, a agresywne, dwa światła przednie LED podkreślają 
czyste geny serii R.

Wysokiej klasy przedni widelec typu upside-down o średnicy lag 37 mm umożliwia 
precyzyjne wyczucie pracy przedniego zawieszenia. Dużo pracy włożono też 
w poprawę ergonomii i zapewnienie kierowcy komfortu. Odpowiedz na wezwanie 
i wejdź do świata R. 

 Rewolucyjny wygląd inspirowany 
modelem YZR-M1 MotoGP 
 Bezkompromisowe nadwozie i przemyślana 
ergonomia inspirowane modelem YZR-M1 
MotoGP sprawiają, że jest to najsmuklejszy 
i najbardziej aerodynamiczny model R3, jaki 
kiedykolwiek stworzyliśmy. Centralny wlot 
powietrza w stylu M1 nadaje temu motocyklowi 
segmentu supersport czysto wyścigowy wygląd, 
a wysoka specyfi kacja ogólna i idealny rozkład 
masy 50/50 sprawiają, że R3 wywoła dreszczyk 
emocji zarówno na ulicy, jak i na torze. 

 Lekki motocykl typu supersport na prawo 
jazdy kategorii A2 
 Jeżeli masz prawo jazdy kategorii A2 lub 
szukasz wyjątkowego i lekkiego motocykla typu 
supersport, R3 oferuje odpowiednią technologię, 
osiągi i styl, które spełnią Twoje wymagania. 
Został opracowany w oparciu o tę samą 
bezkompromisową fi lozofi ę, która inspirowała 
każdy model serii R, a jego wyścigowe DNA 
zapewnia mocne wrażenia. 

 Wysokoobrotowy silnik o pojemności
321 cm³ 
 Stopień sprężania 11,2:1, dwa wałki rozrządu 
(DOHC) i czterozaworowa głowica silnika 
– motocykl R3 zaprojektowano pod kątem 
szybkiego „wkręcania się” na wyższe obroty 
i dużej mocy przy wysokiej prędkości obrotowej. 
Maksymalna moc wynosząca 30,9 kW/42 KM 
przy 10750 obr./min powodują, że ten wydajny 
silnik zapewnia niesamowite przyspieszenie 
i ekscytującą jazdę oraz wysoką moc.

 Agresywny wygląd inspirowany
modelem R1 
 Dzięki wydatnej przedniej owiewce ten motocykl 
to doskonałe uzupełnienie serii R.
Ma agresywny wygląd i wyścigową szybę 
przednią inspirowaną kultowym modelem R1. 
Dwa światła LED i centralny wlot powietrza 
uzupełnia wielowarstwowy układ owiewek, 
maksymalizujący przepływ powietrza chłodzącego 
silnik – to najbardziej wyjątkowy model segmentu 
supersport o pojemności 300 cm³ dla posiadaczy 
prawa jazdy kategorii A2. 

  

 Icon Blue 

 Midnight Black       

 R3 
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 Świat R wzywa. 
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 Zdefi niuj na nowo swoją 
rzeczywistość. 
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 Jak każdy motocykl klasy premium z serii R, model R125 nawiązuje bezpośrednio do 
fabrycznego motocykla wyścigowego YZR-M1, który regularnie dominuje na podium
w cyklu mistrzostw świata MotoGP. Te same wyścigowe geny, które dają zawodnikom Yamahy 
przewagę na torze, sprawiają że R125 tak świetnie radzi sobie pod każdym względem na 
cywilnych drogach.

Najlepszy motocykl w klasie supersport 125 cm³ jest napędzany 4-zaworowym silnikiem 
spełniającym normę Euro 5. Wyposażono go w specjalny układ zmiennych faz rozrządu, który 
zapewnia wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika oraz ekscytującą moc na 
wysokich obrotach. W efekcie maszyna świetnie przyspiesza, jest dynamiczna przy niskich 
prędkościach, osiąga wysoką prędkość maksymalną oraz jest wydajna w każdych warunkach.

W celu zapewnienia precyzji prowadzenia i jak najlepszej przyczepności, kompaktową 
ramę Deltabox połączono z widelcem upside-down o średnicy goleni 41 mm oraz lekkim, 
aluminiowym wahaczem z bardzo szeroką, 140-milimetrową tylną oponą. Supernowoczesne 
zawieszenie i hamulce o dużej średnicy tarcz są bardzo skuteczne, dając kierowcy maksimum 
kontroli nad maszyną. Aerodynamiczne nadwozie na wzór modelu R1 oraz dwa światła LED 
nadają sylwetce modny wygląd, podkreślając status modelu R125 jako najlepszego, lekkiego 
motocykla w segmencie Supersport. Żadnych kompromisów. Witamy w świecie R. 

 Zaawansowany silnik o pojemności
125 cm³ zgodny z normą Euro 5, z układem 
zmiennych faz rozrządu 
 Silnik najnowszego modelu R125 spełnia normę 
emisji spalin Euro 5. Zastosowano w nim układ 
zmiennych faz rozrządu optymalizujący położenie 
zaworów w celu zapewnienia wysokiego 
momentu obrotowego przy niskich obrotach 
i dużej mocy na wysokich obrotach, a także 
znakomitej wydajności. Przepustnica o dużej 
średnicy zapewnia płynną i kontrolowaną reakcję 
na ruch manetki gazu, a układ wydechowy 
wytwarza sportowy dźwięk. 

 Lekki, aluminiowy wahacz 
 Motocykle serii R Yamahy są projektowane w celu 
zapewnienia topowego stylu, osiągów oraz 
techniki. Model R125, w celu podkreślenia jego 
pozycji jako najdoskonalszego przedstawiciela 
segmentu Supersport o pojemności 125 cm³, 
wyposażono w lekki, aluminiowy wahacz. 
Komponent ten, wyprodukowany z wykorzystaniem 
zaawansowanej technologii odlewania, jest lekki 
i zoptymalizowany pod kątem sztywności w celu 
zapewnienia sportowych właściwości jezdnych. 

 Rama Deltabox 
 R125 jest jednym z najlepiej jeżdżących motocykli 
w swojej kategorii za sprawą lekkiego i płynnego 
prowadzenia oraz wyśmienitego komfortu przy 
wysokich prędkościach. Rama Deltabox nadaje 
optymalną geometrię przodu i tyłu. Zamocowano 
do niej aluminiowy wahacz i odwrócony widelec 
o średnicy goleni 41 mm, co w rezultacie 
przekłada się na bardzo zaawansowane 
zawieszenie w klasie motocykli z segmentu 
Supersport o pojemności 125 cm³. 

 Znakomita efektywność spalania 
 W celu zapewnienia wysokiej wydajności 
układu dolotowego, silnik modelu R125 został 
wyposażony w duże zawory dolotowe i wylotowe 
oraz zwartą komorę spalania. Połączenie 
zaawansowanego technicznie układu zmiennych 
faz rozrządu, dużej przepustnicy i sportowego 
układu wydechowego istotnie zmniejsza zużycie 
paliwa oraz zawartość szkodliwych substancji 
w spalinach. 

  

 Icon Blue  

 Tech Black      

 R
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 Pakiety sportowe R3  / R125

 Szyba typu endurance 
 BS7-F83J0-00-00 

 Aluminiowa nakrętka zaworu 
z wzorem radełkowanym 
 90338-W1016-BL 

Karbonowa osłona tłumika
 90798-32905-00 

 Aluminiowy korek wlewu oleju 
 1WS-F1536-10-00 

Pakiet sportowy R3

 Jeśli chcesz, aby Twoja R3 efektownie się 
wyróżniała, postaw na pakiet sportowy, 
zawierający wyselekcjonowane akcesoria 
Yamahy, takie jak: szyba endurance, uchwyt 
tablicy rejestracyjnej, tank pad, osłony boczne, 
przednie i tylne kierunkowskazy LED oraz 
naklejki na obręcze kół sprawią, że Twoja R3 
będzie wyglądać jeszcze agresywniej. Zestaw 
wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów 
nabędziesz teraz u swojego Dealera Yamahy, 
który chętnie zamontuje je na Twoim 
motocyklu.  

 Pakiet sportowy R125 

 Pakiet sportowy pozwoli nadać Twojej maszynie 
wyjątkowy wygląd. Znajdujące się w pakiecie 
sportowym akcesoria, takie jak: przyciemniana 
szyba endurance, osłony boczne, uchwyt tablicy 
rejestracyjnej, sportowy tank pad, przednie 
i tylne kierunkowskazy LED oraz naklejki na 
obręcze kół, sprawią, że Twoja R125 będzie 
wyglądać jeszcze agresywniej i zyska na 
funkcjonalności.  

  Akcesoria  R3 
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 Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z ofi cjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej. 

Uchwyt tablicy rejestracyjnej 
YZF-R3 
 BS7-FLPH0-00-00 

Tank pad 
 BS7-FTPAD-00-00 

 Osłony boczne 
 BS7-F11D0-00-00 

 Tylny amortyzator Öhlins STX 46 
 YA4-67000-00-00 

 Osłona łańcucha 
 BS7-FCHPR-00-00 

 Sportowa torba na zbiornik paliwa 
 YME-FTBAG-SP-00 

 Nakładka na tylne siedzenie 
 1WD-F47F0-00-00 

 Torba na tylne siedzenie 
 YME-REARB-AG-00 

Podnóżki kierowcy 
 1WS-F2741-00-00 

Podnóżki pasażera 
 1WS-F2743-00-00 

 Nakładka na podstawę bocznej 
stopki 
 B04-FSTEX-00-00 

Kierunkowskazy tylne LED Plus
YME-FLB2R-10-00

Szyba  z podwójnym profi lem
 BK6-F83J0-00-00 

 Uchwyt tablicy rejestracyjnej 
 B5G-F16E0-10-00 

 Tank Pad 
 BK6-FTNKP-00-00 

 Osłony boczne 
 BK6-F11D0-00-00 

 Podgrzewane manetki 120 
 YME-F2960-10-00 

 Aluminiowe podnóżki kierowcy 
 BK6-FRPEG-00-00 

 Nakładka na tylne siedzenie 
 BK6-F47F0-00-00 

 Kierunkowskazy LED 
 YME-H0789-20-10 

Kierunkowskazy przednie LED Plus
 YME-FLB2F-10-00 

 Naklejka na obręcze
 YME-FLRIM-00-00 

 Naklejki na obręcze kół 17” 
 YME-RMSTK-00-01 

 Mata robocza Yamaha Racing 
 YME-ENVIR-HQ-01 

 Akcesoria   R125 
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 Dane techniczne 

 R1M R1 R6  RACE (bez homologacji)

Silnik

Typ silnika
4-cylindrowy, rzędowy, 4-zaworowy, DOHC, chłodzony cieczą, 

4-suwowy
4-cylindrowy, rzędowy, 4-zaworowy, DOHC, chłodzony cieczą, 

4-suwowy
4-cylindrowy, rzędowy, 4-zaworowy, DOHC, chłodzony cieczą, 

4-suwowy

Pojemność 998 cm3 998 cm3 599 cm3

Średnica x skok tłoka 79,0 mm x 50,9 mm 79,0 mm x 50,9 mm 67,0 mm x 42,5 mm

Stopień sprężania 13,0 : 1 13,0 : 1 13,1 : 1

Moc maksymalna 147,1 kW (200 KM) przy 13 500  obr./min 147,1 kW (200 KM) przy 13 500 obr./min 87,1 kW (118,4 KM) przy 14 500 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 113,3 Nm (11,6 kg-m) przy 11 500  obr./min 113,3 Nm (11,6 kg-m) przy 11 500 obr./min 61,7 Nm (6,3 kg-m)  przy 10 500 obr./min

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zapłonu TCI (cyfrowy) TCI (cyfrowy) TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch

Spalanie 7,2 l/100 km 7,2 l/100 km 6,6 l/100 km

Emisja CO2 168 g/km 168 g/km 154 g/km

Podwozie

Rama Aluminiowa, Deltabox Aluminiowa, Deltabox Aluminiowa, Deltabox

Skok przedniego zawieszenia 120 mm 120 mm 120 mm

Kąt wyprzedzania główki ramy 24º 24º 24º

Wyprzedzenie koła 102 mm 102 mm 97 mm

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy, Ø 43 mm Widelec teleskopowy, Ø 43 mm Widelec teleskopowy, Ø 43 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok tylnego zawieszenia 120 mm 120 mm 120 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 320 mm Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 320 mm Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 320 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm

Opona przednia 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W)

Opona tylna 200/55 ZR17M/C (78W) 190/55 ZR17M/C (75W) 180/55 ZR17M/C (73W)

Wymiary

Długość całkowita 2 055 mm 2 055 mm 2 040 mm

Szerokość całkowita 690 mm 690 mm 695 mm

Wysokość całkowita 1 165 mm 1 165mm 1 150 mm

Wysokość kanapy 860 mm 855 mm 850 mm

Rozstaw kół 1 405 mm 1 405 mm 1 375 mm

Minimalny prześwit 130 mm 130 mm 130 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

202 kg 201 kg 190 kg

Pojemność zbiornika paliwa 17 litrów 17 litrów 17 litrów

Pojemność zbiornika oleju 4,9 litra 4,9 litra 3,4 litra
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R3 R125 

2-cylindrowy, rzędowy, 4-zaworowy, DOHC, chłodzony cieczą, 
4-suwowy

1-cylindrowy, rzędowy, 4-zaworowy, SOHC, chłodzony cieczą, 
4-suwowy

321 cm3 124,7 cm3

68,0 mm x 44,1 mm 52,0 mm x 58,6 mm

11,2 : 1 11,2 : 1

30,9 kW (42 KM) przy 10 750 obr./min 11 kW (15 KM) przy 9 000 obr./min

28,8 Nm (2,9 kg-m) przy 9 000 obr./min 11,5 Nm (1,16 kg-m) przy 8 000 obr./min

Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe, ze sprężyną śrubową

TCI TCI (cyfrowy)

Elektryczny Elektryczny

Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa

Łańcuch Łańcuch

3,8 l/100 km 2,13 l/100 km

89 g/km 49 g/km

Stalowa Stalowa

130 mm 130 mm

25º 25º

95 mm 89 mm

Widelec teleskopowy typu upside-down Widelec teleskopowy typu upside-down, Ø 41 mm

Wahacz Wahacz

125 mm 114 mm

Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 298 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 292 mm

Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm

110/70-17M/C 54H 100/80-17 M/C

140/70-17M/C 66H 140/70-17 M/C

2 090 mm 1 955 mm

730 mm 680 mm

1 140 mm 1 065 mm

780 mm 825 mm

1 380 mm 1 355 mm

160 mm 155 mm

170 kg 142 kg

14 litrów 11,5 litra

2,4 litra 1,15 litra
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 Jednoczęściowy 
kombinezon skórzany 
IXON Yamaha 

 Ten wysokiej jakości, jednoczęściowy 
kombinezon skórzany, przeznaczony dla 
kierowców motocykli serii R, jest efektem 
ścisłej współpracy Yamahy z fi rmą IXON. 
Niebiesko-szary kombinezon, wykonany 
z najwyższej jakości, odpornej na przetarcia 
skóry bydlęcej, ma dynamiczny krój i zapewnia 
najwyższy poziom komfortu. Wykonane ze 
skóry elastyczne wstawki na kolanach, klatce 
piersiowej i na wysokości lędźwi zapewniają 
pełną swobodę, a wyprofi lowane, zapinane na 
suwak rękawy z regulacją obwodu mankietu 
umożliwiają lepsze dopasowanie.

Przymocowane na stałe slajdery na łokciach 
i wymienne slajdery na kolanach gwarantują 
najwyższą ochronę w miejscach kontaktu 
z nawierzchnią toru, zaś aerodynamiczny 
garb zmniejsza opór i zawirowania powietrza. 
W celu zwiększenia wytrzymałości, 
kombinezon został wzmocniony stretchem 
z włóknami aramidowymi, a wymienna 
podszewka (w 100%) poliestrowa ułatwia 
utrzymanie go w doskonałym stanie.

Jako dopełnienie do tego kombinezonu, 
Yamaha oferuje nowe rękawice Race 
Carbotrack z serii R1. Połączenie skóry 
bydlęcej z trwałymi wzmocnieniami Keramide 
zapewnia wysoki poziom ochrony i doskonałe 
wyczucie podczas prowadzenia. 

  

 Kolekcja Paddock Blue 

 Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą 
motocykla z serii R, czy zagorzałym fanem 
Yamahy w wyścigach, powinieneś poznać 
naszą najnowszą kolekcję Paddock Blue. 
Wysokiej jakości odzież na co dzień i do jazdy 
motocyklem, wyprodukowana z najnowszych 
tkanin, została zaprojektowana tak, by dobrze 
wyglądać i zapewniać komfort w każdej 
sytuacji. W kolekcji znajdziesz ogromny wybór 
T-shirtów, bluz, koszulek polo i bluz Paddock 
Blue w charakterystycznych niebiesko-czarnych, 
wyścigowych kolorach. Dostępne są także 
tkane spodnie i szorty noszone przez zespoły 
wyścigowe.

Ofertę akcesoriów Paddock Blue uzupełniają 
nowe, lekkie plecaki, torba na kask oraz modne 
saszetki typu nerka. W kolekcji znajdziesz 
wszystko, czego potrzebujesz, by pokazać w pełni 
swoje zamiłowanie do motocykli Yamahy z serii R.

Pełna kolekcja dostępna jest na stronie:
www.yamaha-motor.pl.
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 Męska kurtka
 B20-FJ101-E1-0L 

 Męski softshell 
 B20-FJ102-E1-0L 

 Męska bluza z kapturem 
 B20-FT116-E1-0L 

 Męski bezrękawnik  
 B20-FJ105-E1-0L 

 Męskie spodnie ze stretchu 
 B20-FP100-B0-0L 

 Męska koszulka z długim rękawem 
 B20-FT112-E1-0L 

 Damski softshell 
 B20-FJ202-E1-0M 

 Damska koszulka polo 
 B20-FT209-E1-0M 

 Damski T-shirt  
 B20-FT202-E1-0M 

 Hybrydowa kurtka dziecięca
 B20-FJ405-E1-12 

 Dziecięca bluza z kapturem
 B20-FT408-E1-12 

 Dziecięca piżama  
 B20-FZ400-E1-12 

 Paddock Blue 

29



  

 Skorzystaj z aplikacji 
MyGarage i zbuduj 
wymarzony motocykl 
Yamaha 

 MyGarage to najlepszy sposób na stworzenie 
własnej, wymarzonej kolekcji jednośladów 
Yamahy – i to całkowicie bezpłatnie! 
Wystarczy pobrać aplikację, by móc zacząć 
personalizować swoje motocykle. 

W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
i usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy oraz oceniać 
efekt końcowy, oglądając motocykl z dowolnej 
strony w formacie 3D. Kolekcję swoich 
wymarzonych motocykli możesz zapisać 
w wirtualnym garażu, a następnie udostępniać 
je znajomym z całego świata. Każdy wirtualny 
projekt motocykla marzeń możesz też 
przesłać do dealera Yamaha, który przygotuje 
zamówienie.
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Nowa aplikacja MyRide, stworzona przez 
Yamahę i dostępna bezpłatnie dla każdego 
kierowcy, niezależnie od marki posiadanego 
motocykla lub skutera, pozwala na śledzenie 
i przechowywanie szczegółowych informacji 
na temat każdego przejazdu jednośladem. 

Dzięki aplikacji Yamaha MyRide można 
rejestrować wszystkie szczegóły swojej jazdy
– od kąta pochylenia, przez przyspieszenie 
i prędkość, aż po siłę hamowania,
a każda podróż stanie się jeszcze bardziej 
satysfakcjonująca. 

Zapisuj, przechowuj i analizuj własną jazdę, 
ale też wymieniaj się swoimi plikami GPS 
Exchange (GPX)* z innym użytkownikami 
aplikacji MyRide, korzystając z ich tras 
i doświadczenia. 

* GPX to format pliku opracowany w celu dostarczenia danych GPS 
do aplikacji, takich jak nawigatory lub aplikacje korzystające z GPS. 
Może być używany do opisania punktów trasy, szlaków i tras.
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Poznaj ofertę YOU

YOU to kompleksowe usługi klasy premium, 
które ułatwiają zakup motocykla lub skutera 
Yamaha i utrzymanie go w idealnym stanie. 
Staramy się, aby każdy kontakt klienta 
z produktami Yamaha przynosił maksimum 
satysfakcji – zarówno samo nabycie sprzętu, jak 
i jego późniejsze posiadanie i obsługa. 

Zapoznaj się ofertą usług YOU, a przekonasz się, 
że połączy Cię z nami znacznie więcej niż tylko 
fakt zakupu motocykla. Zadbamy o to, aby nasze 
relacje były długotrwałe i niezwykle pozytywne.

Ubezpieczenie Yamaha Motor 

Usługi ubezpieczeniowe Yamaha Motor 
zostały opracowane specjalnie na potrzeby 
posiadaczy maszyn marki Yamaha, aby 
uprościć proces ich ubezpieczania.

Oferta wysokiej jakości produktów 
ubezpieczeniowych pokrywa wszystkie 
aspekty posiadania motocykla Yamahy 
i gwarantuje wysoki poziom ochrony przy 
zachowaniu konkurencyjnych stawek. 
Zapewnia to spokój ducha i czyni jazdę 
jeszcze przyjemniejszą. 

Gwarancja Yamaha Motor Factory 

Dokonując zakupu nowej Yamahy, 
otrzymujesz najwyższą jakość i niezawodność, 
które są u nas standardem. Dodatkowo 
zyskujesz całkowitą pewność, że w przypadku 
wystąpienia mało prawdopodobnej 
i nieoczekiwanej usterki, pełna gwarancja 
Yamaha Motor Factory pokryje wszystkie 
koszty części i robocizny.

Oferta Yamaha Motor Finance 

Yamaha oferuje szeroki wybór usług 
fi nansowych, które jeszcze bardziej ułatwiają 
zakup naszych motocykli. Usługi Yamaha 
Motor Finance mogą być indywidualnie 
konfi gurowane, dzięki czemu z łatwością 
dopasujesz je do swoich potrzeb i stylu życia. 
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 Zdecyduj mądrze. Wybierz 
oryginalne produkty. 

 Aby uzyskać optymalne osiągi 
i długoterminową niezawodność, zalecamy 
stosowanie oryginalnych części Yamaha. 
Wysokiej jakości części zamienne spełniają 
surowe normy bezpieczeństwa, idealnie 
pasują i cechują się fabryczną trwałością, co 
gwarantuje bezstresową eksploatację.

Serwisowanie pojazdów w autoryzowanym 
serwisie Yamahy gwarantuje wykonanie 
wszystkich czynności przez wykwalifi kowany 
personel z użyciem oryginalnych części 
i produktów Yamalube.

Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych 
szkoleniach organizowanych przez Yamaha 
Technical Academy, które zapewniają im 
wiedzę i doświadczenie na wysokim poziomie. 
Daje to gwarancję utrzymania Twojej Yamahy 
w fabrycznym stanie technicznym. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje, zwróć się do 
lokalnego dealera Yamahy lub odwiedź naszą 
stronę internetową. 



Płynny komponent silnika

Yamaha docenia to, że klienci są dumni 
z posiadanych pojazdów. W uznaniu ich 
lojalności opracowała asortyment produktów 
Yamalube do smarowania i pielęgnacji 
jednośladów. 

Według inżynierów Yamahy olej to płynny 
element silnika, który stanowi jedną z jego 
najważniejszych części. Wybór produktów 
Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Używając wyłącznie środków smarnych 
i konserwacyjnych Yamalube, możesz mieć 
pewność, że silnik uzyska najwyższe osiągi 
i będzie tak wytrzymały i niezawodny, jak 
tego oczekujesz od Yamahy. W ofercie 
marki znajduje się również linia kosmetyków 
motocyklowych, które umożliwiają utrzymanie 
posiadanego jednośladu w nienagannym 
stanie. Informacje o zalecanych produktach 
Yamalube dla swojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej: www.yamaha-motor.pl.

Nigdy nie pij oleju silnikowego.
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 Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę 
bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej broszurze 

przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach. Specyfi kacje i wygląd 
produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj 

informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być modyfi kowane w zależności od wymogów oraz 
warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy. 

 www.yamaha-motor.pl  Obserwuj nas na: 

 Dealer 
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