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3Zdjęcie przedstawia profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze.

Zwycięski tuning

Uprawiasz jedną z najtrudniejszych dyscyplin 
sportowych, jakie kiedykolwiek wymyślono. 
Musisz wspinać się na najwyższe szczyty 
sprawności fizycznej i psychicznej, które 
definiują tylko prawdziwych mistrzów. 
Z motocyklem Yamahy dotrzesz tam krok 
po kroku przez wszystkie szczeble kariery 
zawodnika.

Oferta motocykli off-roadowych Yamahy na 
2020 rok, na czele z lżejszym i mocniejszym 
nowym modelem YZ450F, wyposażonym 
w najbardziej zaawansowaną technologię 
w swojej klasie, da Ci największe szanse 
na zwycięstwo. Nowe modele – 4-suwowy 
YZ250F i 2-suwowy YZ250 – z nowymi 
wzorami graficznymi zapewniają moc 
i technologie niezbędne do wygrywania, 

a najnowsze 2-suwowe modele YZ65, YZ85 
i YZ125 powstały z myślą o młodych duchem 
kierowcach w każdym wieku, dla których 
liczy się tylko zwycięstwo. A dla przyszłych 
mistrzów mamy motocykle dziecięce z serii 
PW i TTR.

ZWYCIĘSTWO
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Zwycięski tuning.
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YZ450F

Zdjęcie przedstawia profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze.

Racing Blue

Ultrakompaktowy, nowy silnik 
o pojemności 450 cm3

Głowica o wysokim stopniu sprężania, wytrzymały 
kuty tłok i agresywne profile krzywek sprawiają, 
że kompaktowy, nowy silnik o pojemności 
450 cm3, zapewnia najlepszą równowagę 
między osiągami wyścigowymi, a znakomitą 
sterownością. Dostarcza więcej mocy dokładnie 
tam, gdzie jej potrzebujesz – nowy model 
YZ450F na rok 2020 zabierze Cię na sam szczyt.

Mniejsza waga, większa moc i lepsze prowadzenie. Nowy YZ450F podnosi 
poprzeczkę pod każdym względem. Jest oczywistym wyborem dla każdego, kto 
chce wygrywać na torze, mając przy tym całkowitą kontrolę nad motocyklem.

Zupełnie nowy silnik jest wyposażony w lżejszy cylinder, który zapewnia największe 
szanse na wygraną dzięki głowicy o wysokim stopniu sprężania, kutemu tłokowi 
i agresywnym profilom krzywek. Z kolei aplikacja Power Tuner do cyfrowego 
tuningu YZ450F pozwala wprowadzać zmiany w mapach silnika podczas jazdy po 
torze i zyskać realną przewagę w każdych warunkach jazdy.

Nowa aluminiowa rama typu Bilateral Beam jest wyposażona w grubsze rury 
dolne i cieńsze elementy główne, by motocykl był lżejszy i lepiej się prowadził, 
a najlepszy na rynku widelec typu sprężynowego oraz tylne zawieszenie 
z wahaczem zapewniają wyjątkową równowagę.

Łatwe wybieranie map 
Po wstępnym wczytaniu do YZ450F własnych 
map silnika poprzez aplikację Power Tuner 
można wybierać preferowane mapy za 
pomocą przełącznika na kierownicy. Ta funkcja 
zapewni Ci całkowitą kontrolę, pozwalając 
błyskawicznie zmienić mapy np. z super-
agresywnej dostosowanej do torów szybkich 
i suchych na taką, która lepiej sprawdzi się na 
torze błotnistym lub bardziej technicznym.

Yamaha GYTR Power Tuner
Gdy trzeba wyregulować motocykl na torze, nic 
nie może się równać z rewolucyjnym rozwiązaniem 
Yamaha GYTR Power Tuner. Wystarczy pobrać 
aplikację na urządzenie i można bezprzewodowo 
dostosować skład mieszanki paliwa oraz czas 
zapłonu do warunków panujących na torze. Ten 
innowacyjny system daje również dostęp do 
cennych danych o pracy i konserwacji silnika.

Lżejszy odwrócony cylinder 
YZ450 na ramie zapewniającej optymalne 
wypośrodkowanie masy ma charakterystycznie 
odwrócony cylinder, który w modelu 2020 
jest jeszcze lżejszy i bardziej kompaktowy. 
W połączeniu z wydajną odwróconą 
głowicą, długim i prostym wlotem oraz 
tłokiem zwiększającym kompresję cylindra, 
ta zaawansowana konstrukcja zapewni Ci 
wyścigowe osiągi w każdych warunkach.
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Dostosuj maszynę. 
Ścigaj się. Zwyciężaj.
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YZ250F

Zdjęcie przedstawia profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze.

Racing Blue

Odwrócona głowica silnika 
Chłodzony cieczą, 4-zaworowy silnik DOHC 
o pojemności 250 cm3 z odwróconą głowicą 
ma wtrysk paliwa i umiejscowiony z przodu, 
prosty układ dolotowy o symetrycznych 
portach dolotowych i wydechowych. Tłok 
zwiększający kompresję cylindra zapewnia 
wyjątkową charakterystykę pracy silnika. 
Teraz doskonale oddaje on moc w górnym 
zakresie obrotów, a lżejszy odwrócony cylinder 
poprawia centralizację masy YZ250F.

Wyposażony w unikalną technologię podnoszącą wydajność YZ250F 
z elektrycznym rozrusznikiem jest najmocniejszym i najbardziej zaawansowanym 
technologicznie 4-suwowym motocyklem motocrossowym z silnikiem 
o pojemności 250 cm3, jaki kiedykolwiek opuścił fabryki Yamahy.

Innowacyjny silnik z odwróconą głowicą zapewnia znakomitą kontrolę nad 
maszyną, dając przewagę od startu aż do mety, a wyjątkowa aplikacja Power 
Tuner pozwala na bezprzewodowe zmienianie ustawień motocykla na torze 
i dopasowanie jego charakterystyki do panujących warunków.

Kompaktowa rama nośna i scentralizowany rozkład masy zapewniają wyjątkową 
zwrotność, a najlepszy w swojej kategorii widelec sprężynowy oraz tylne 
zawieszenie z wahaczem, zapewniają niedoścignioną wydajność i poczucie 
najwyższej jakości. Dostosuj maszynę. Ścigaj się. Zwyciężaj.

Aluminiowa rama typu Bilateral Beam 
Kompaktowa i lekka aluminiowa rama 
typu Bilateral Beam połączona z unikalną 
konstrukcją centralizującą masę sprawia, że 
YZ250F jest jednym z najlepiej prowadzących 
się motocykli w swojej klasie. Rama 
zapewnia wystarczającą wytrzymałość 
i jednocześnie odpowiednią równowagę 
między właściwościami amortyzującymi, 
sztywnością i poczuciem przyczepności.

Przełącznik map na kierownicy 
Aby umożliwić natychmiastową zmianę map, na 
kierownicy zamontowano przełącznik pozwalający 
jednym naciśnięciem wybrać jeden z dwóch 
zaprogramowanych trybów pracy silnika. Ułatwia 
to dostosowanie YZ250F do toru lub pogody 
w trakcie jazdy za pomocą wczytanych map.

Wyjątkowa aplikacja Power Tuner 
Podobnie jak flagowy YZ450F, również YZ250F 
jest wyposażony w moduł sterujący komunikacją 
(CCU) oraz pokładowy system łączności. Aplikacja 
Power Tuner pozwala na bezprzewodową 
regulację składu mieszanki i modyfikowanie 
map zapłonu, co pozwala dopasować parametry 
silnika do warunków panujących na torze. 
Dodatkowo umożliwia ona rejestrację danych 
z wyścigów oraz monitorowanie szeregu 
różnych informacji z zakresu konserwacji, 
diagnostyki, czasu pracy i nie tylko.
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Aplikacja 
Yamaha Power Tuner

Nowy, potężniejszy silnik i pełna łączność 
bezprzewodowa sprawiają, że nowy YZ450F to 
najbardziej zaawansowany motocykl MX, jaki 
kiedykolwiek stworzyliśmy. Specjalna aplikacja 
Power Tuner marki Yamaha pozwala podczas 
jazdy zmieniać ustawienia pracy silnika 
w modelach YZ450F i YZ250F za pomocą 
smartfonu. A kiedy warunki jazdy zmieniają 
się w trakcie wyścigu, można łatwo zmienić 
ustawienia silnika za pomocą przełącznika na 
kierownicy motocykla.
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Miejsce na podium 
w pakiecie
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YZ250

Zdjęcie przedstawia profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze.

Agresywne nadwozie i efektowne grafiki
2-suwowa Yamaha YZ250 zachwyca nowoczesnym 
nadwoziem i świeżym wyglądem. Błotniki 
i osłony widelca zapewniają agresywny 
wygląd, a boczne osłony i pokrycie siedzenia 
podkreślają nowoczesność. Nowe grafiki 
sprawiają, że motocykl przypomina maszyny 
używane przez fabryczny zespół wyścigowy.

Jeśli obserwujesz scenę motocykli terenowych od dłuższego czasu, z pewnością 
znasz imponujące osiągnięcia modelu YZ250. Ta sprawdzona maszyna zdobyła w 
ostatnich latach niemal każdy liczący się tytuł w wyścigach motocross i supercross.

Doskonałe osiągi silnika i lekka, aluminiowa rama sprawiają, że Yamaha YZ250 
przyciąga lojalną rzeszę zwolenników, którzy dorastali i doskonalili technikę 
jazdy na motocyklach 2-suwowych. Model ten zwraca też uwagę nowej generacji 
młodszych kierowców, którzy od wyścigów wolą czystą przyjemność z terenowej 
jazdy.

Nowoczesna stylistyka nawiązuje do motocykli używanych przez fabryczny zespół 
wyścigowy, a zaawansowany widelec i tylne zawieszenie pochodzące z modelu 
YZ-F sprawiają, że Yamaha YZ250 jest gotowa do zwycięstw!

Szerokie podnóżki
W 2-suwowym modelu YZ250 zastosowano szereg 
rozwiązań, które z powodzeniem są stosowane 
w najnowszych czterosuwowych modelach 
YZ-F. Szersze podnóżki zapewniają dodatkowe 
podparcie, a tym samym lepszą kontrolę podczas 
agresywnej jazdy, natomiast mechanizm regulacji 
sprzęgła umożliwia łatwą regulację luzu linki 
bez konieczności stosowania narzędzi.

Nowe tylne zawieszenie typu Monocross
Yamaha YZ250 jest wyposażona w tylne 
zawieszenie typu Monocross, składające 
się z wahacza, amortyzatora oraz systemu 
dźwigni stosowanego w 4-suwowych 
motocyklach YZ-F. Układ ten zapewnia 
doskonałe tłumienie i świetną przyczepność 
– kluczowe cechy do zdystansowania 
konkurentów na prostej startowej.

Widelec upside-down 48 mm typu YZ-F
Widelec upside-down z lagami o średnicy 48 mm
charakteryzuje się konstrukcją podobną 
do widelców stosowanych w 4-suwowych 
motocyklach YZ-F. Jest wyposażony w niezależny 
układ pneumatyczno-hydrauliczny, który blokuje 
dostęp powietrza do wkładu, zapewniając bardziej 
stabilne tłumienie. Dzięki specjalnym ustawieniom 
widelca przejętym z modelu YZ250, zapewnia 
on lekkie i zwinne prowadzenie motocykla.

Racing Blue
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Zwrotność. Zdolności. 
Zwycięstwo.
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YZ125

Zdjęcie przedstawia profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze.

Agresywne nadwozie i efektowne 
elementy graficzne 
2-suwowa Yamaha YZ125 zachwyca 
nowoczesnym nadwoziem i efektownymi 
elementami graficznymi. Błotniki i osłony 
widelca podkreślają agresywny wygląd 
maszyny, a boczne osłony i pokrycie siedzenia 
nadają jej nowoczesny, lekki wygląd.

Aby osiągnąć sukces w motocrossie, trzeba spędzić mnóstwo godzin na torze. 
Zatem jeśli poważnie myślisz o prawdziwej karierze, będziesz musiał wykazać się 
umiejętnościami, sprawnością i determinacją. Niezbędny będzie też odpowiedni 
motocykl.

Tu właśnie wkracza najnowsza Yamaha YZ125. Dzięki połączeniu wysokiej mocy 
z niezwykle precyzyjnie zestrojonym zawieszeniem, ta lekka, 2-suwowa maszyna 
o pojemności 125 cm3 jest urodzonym zwycięzcą.

Ten legendarny motocykl crossowy z wyczynowym przednim i tylnym 
zawieszeniem oferuje niezrównaną przyczepność i umożliwia pokonywanie 
zakrętów z maksymalną prędkością. Nowoczesne nadwozie o agresywnej stylistyce 
nadaje maszynie wygląd motocykla używanego przez fabryczny zespół wyścigowy. 
Ta maszyna tylko czeka na kierowcę takiego jak Ty.

Szerokie podnóżki i mechanizm 
regulacji sprzęgła 
Do nowego 2-suwowego modelu YZ125 
wprowadzono szereg nowych rozwiązań, 
które zostały z powodzeniem zastosowane 
w najnowszych 4-suwowych motocyklach 
YZ-F. Szersze podnóżki zapewniają dodatkowe 
podparcie, a tym samym lepszą kontrolę 
podczas agresywnej jazdy, natomiast mechanizm 
regulacji sprzęgła umożliwia łatwą regulację 
luzu linki bez konieczności użycia narzędzi.

Tylne zawieszenie typu Monocross 
Poza nowym widelcem model YZ125 jest 
wyposażony w tylne zawieszenie typu Monocross, 
składające się ze zmodernizowanego wahacza, 
amortyzatora i systemu dźwigni stosowanego 
w 4-suwowych motocyklach YZ-F. Układ 
zapewnia doskonałe tłumienie i przyczepność 
– kluczowe cechy do zdystansowania 
konkurentów na prostej startowej.

Widelec upside-down z lagami 
o średnicy 48 mm 
Widelec upside-down z lagami o średnicy 48 mm 
charakteryzuje się podobną konstrukcją 
do widelców stosowanych w 4-suwowych 
motocyklach YZ-F. Jest wyposażony w niezależny 
układ pneumatyczno-hydrauliczny, który blokuje 
dostęp powietrza do kartridża, zapewniając 
bardziej stabilne tłumienie. W nowym widelcu 
zastosowano specjalne ustawienia przeznaczone 
dla modelu YZ125, aby zapewnić jeszcze 
większą lekkość i zwinność prowadzenia.

Racing Blue



 

14

Zwycięstwo nie 
przychodzi samo.
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YZ85/LW

Zdjęcie przedstawia profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze.

Nowy, mocny silnik 85 cm3 
z systemem YPVS 
W nowym, chłodzonym cieczą silniku 85 
cm3 znalazł się system Yamaha Power Valve 
System (YPVS), który poprawia osiągi jednostki 
napędowej i wykorzystanie momentu 
obrotowego. Wyższy stopień sprężania 
i 6-stopniowa skrzynia z krótkimi przełożeniami 
sprawiają, że YZ85 to prawdziwy sprinter 
o wyjątkowym przyspieszeniu i zwycięskiej mocy.

YZ85 to już legenda młodzieżowej sceny motocrossowej. Od tego motocykla 
karierę zaczynało wielu motocrossowców, którzy należą dziś do czołówki i święcą 
triumfy w tej dyscyplinie. Nowa Yamaha YZ85 oferuje jeszcze lepsze osiągi, dzięki 
którym marzenia młodych zawodników mogą się urzeczywistnić.

Chłodzony cieczą, 2-suwowy silnik o pojemności 85 cm3 z systemem Yamaha 
Power Valve System (YPVS) jeszcze chętniej oddaje moc i pozwala uzyskać realną 
przewagę nad rywalami.

W YZ85 jest wszystko, czego potrzeba, aby wspiąć się na sportowe szczyty 
– od widelca z pełnym zakresem regulacji po hamulce tarczowe typu wave z przodu 
i z tyłu oraz możliwość regulowania elementów decydujących o ergonomii.

Nowe tarcze typu wave i wytrzymałe 
przewody hamulcowe 
YZ85 ma nowe tarcze hamulcowe typu wave 
o średnicy 220 mm z przodu i 190 mm z tyłu, 
które nie tylko mniej się grzeją, ale też lepiej się 
oczyszczają i zapewniają wyższą skuteczność 
hamowania. YZ85 ma także nowe przewody 
hamulcowe o mniejszej rozszerzalności. 
Poprawiają one wyczucie i zwiększają 
precyzję dozowania siły hamowania. Ponadto 
przedni przewód został poprowadzony 
tak, aby ułatwić obsługę maszyny.

Zaprojektowany na nowo widelec KYB® 
typu upside-down o średnicy 36 mm 
W widelcu zastosowano specjalnie obrabiane, 
cieniowane lagi zewnętrzne, dopasowane 
do sztywności ramy. 36-milimetrowe lagi 
wewnętrzne optymalnie tłumią wstrząsy. 
Dodano też w pełni regulowane wkłady i tuleje 
o obniżonym tarciu, dzięki czemu YZ85 ma 
najbardziej wyrafinowany układ przedniego 
zawieszenia, jaki kiedykolwiek trafił do motocykla 
crossowego z serii YZ. To supernowoczesne 
zawieszenie wyposażone w nowe osłony widelca 
poradzi sobie w najbardziej wymagającym terenie.

Zawór membranowy z tworzywa 
i udoskonalony wydech
Zaawansowany układ dolotowy i wydechowy 
zgodnie współpracują z nowym systemem 
YPVS, co pozwala uzyskać znakomite osiągi już 
w chwili startu. Dzięki zaworowi membranowemu 
z tworzywa i nowej komorze rozprężnej moc jest 
zawsze pod kontrolą, a motocykl na każde żądanie 
rwie się do przodu. Konkurenci będą bez szans!

Racing Blue
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Zapraszamy do 
strefYZwycięstwa.
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Zdjęcie przedstawia profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze.

Płynnie dostarczana i łatwa 
w opanowaniu moc 
Nowy, chłodzony cieczą silnik o pojemności 
65 cm3 jest jedną z najnowocześniejszych 
jednostek napędowych w swojej klasie. 
Decyduje o tym membranowy zawór w układzie 
dolotowym, dzięki któremu reakcja na otwarcie 
przepustnicy jest błyskawiczna. Niezwykle ważną 
technologią jest wywodzący się z zastosowań 
wyczynowych układ YPVS (Yamaha Power Valve 
System). Zapewnia on łagodną charakterystykę 
momentu obrotowego i mocy, co czyni YZ65 
idealnym wyborem dla młodych zawodników.

Yamaha zdobyła swoje pierwsze motocrossowe mistrzostwo świata, zanim 
większość obecnych, młodych zawodników przyszła na świat. Zawsze wierzyliśmy 
w budowanie crossowych motocykli dla każdego – od dzieci, po zaprawionych 
profesjonalistów.

Inspirowana flagowym modelem YZ450F, nowa Yamaha YZ65 o wyczynowym 
charakterze jest doskonałym sprzętem dla każdego młodego kierowcy, który 
myśli poważnie o wyścigach motocrossowych. Dzięki zupełnie nowemu silnikowi 
i podwoziu ten zaawansowany technologicznie, dwusuwowy motocykl dostarcza 
łatwą w opanowaniu moc oraz stabilność, która daje jeszcze większą pewność 
prowadzenia.

Inspirowane modelem YZ450F nadwozie, stylowe felgi w kolorze Yamaha Blue 
oraz ergonomiczna pozycja kierowcy to cechy, dzięki którym YZ65 MY 2019 jest 
właściwym wyborem dla przyszłych mistrzów motocrossu.

Pewność na łukach 
Przedni widelec KYB typu upside-down z lagami 
o średnicy 36 mm podkreśla wyścigowe geny, 
które można znaleźć w pozostałych modelach 
linii YZ. Jego doskonała sztywność umożliwia 
stabilne i pewne pokonywanie zakrętów, 
a długi skok widelca pozwala radzić sobie 
z największymi nierównościami terenu.

Lekko pracująca, 6-stopniowa 
skrzynia biegów 
6-stopniowa skrzynia biegów oferuje starannie 
dobrane zakresy przełożeń, które opracowano 
przede wszystkim z myślą o osiąganiu 
krótszych czasów okrążeń dzięki pełnemu 
wykorzystaniu potencjału silnika o pojemności 
65 cm3. Z kolei tarcze i sprężyny sprzęgła zostały 
zaprojektowane przez inżynierów Yamahy 
tak, by obsługa dźwigni nie wymagała siły.

Niska masa i stabilność 
Yamaha YZ65 jest wyposażona w nową, częściowo 
podwójną, stalową ramę kołyskową i aluminiowy 
stelaż pomocniczy z tyłu. Te rozwiązania 
sprawiają, że motocykl jest lekki, zwinny 
i wyjątkowo pewnie się prowadzi. Aby sprostać 
nawet najbardziej wymagającym nierównościom, 
motocykl wyposażono w widelec KYB typu 
upside-down z lagami o średnicy 36 mm,
aluminiowy wahacz oraz solidne, tylne 
zawieszenie Monocross. Wybór tej 
konstrukcji przekłada się na świetną 
stabilność, a w konsekwencji owocuje 
powtarzalnymi czasami okrążeń.

Racing Blue
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Program Yamaha bLU cRU

Żaden inny producent nie wybiega tak daleko 
w przyszłość motocrossu co Yamaha, a nasz 
specjalny program bLU cRU ma wspierać 
i kształtować najmłodszych kierowców, by 
kiedyś stali się mistrzami. Organizowany od 
2015 r. puchar bLU cRU jest uznawany za 
jedną z najważniejszych imprez kształtujących 
przyszłych mistrzów, a seria na rok 2020 
obejmie trzy oddzielne klasy dla kierowców 
modeli YZ65, YZ85 i YZ125. 

Oprócz zapewniania młodym kierowcom 
z każdej kategorii kontrolowanego 
i profesjonalnego środowiska, w którym 
mogą rozwijać niezbędne umiejętności, 
zawody bLU cRU stanowią też szansę dla 
kierowców maszyn klasy 125 na wywalczenie 
miejsca w oficjalnym zespole Yamaha EMX125 
w kolejnym sezonie i zrobienie pierwszych 
kroków w świecie profesjonalnego ścigania.
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Produkty GYTR® 
zwiększające osiągi

Jeśli chcesz zyskać jeszcze większą 
przewagę na torze, wybierz produkty 
GYTR® zwiększające osiągi. Genuine Yamaha 
Technology Racing to specjalistyczny dział 
produkujący części Yamahy, który ściśle 
współpracuje z zespołami fabrycznymi 
i kierowcami testowymi, by tworzyć elementy 
podnoszące wydajność naszych maszyn.

Oferta części i pełnych zestawów wyścigowych 
jest dostępna do wszystkich modeli. 
Z produktami GYTR® poprawiającymi osiągi 
uwolnisz pełny potencjał swojej Yamahy 
i wskoczysz na podium.



 

22 Prezentowane powyżej akcesoria stanowią jedynie część oferty dedykowanej motocyklom z gamy YZ. W celu poznania pełnej listy dostępnych akcesoriów prosimy o kontakt z lokalnym dealerem marki Yamaha lub wizytę na stronie www.yamaha-motor.pl.

Replika koła MXGP 
przód (1,6 x 21”)

Replika koła MXGP 
tył (2,15 x 19”)

Koło zamachowe

Tytanowy tłumik slip-on Ciężkie koło zamachowe GYTR®

Pokrywa alternatora GYTR® Gąbka kanapy

Kolektor wydechowy 
ze stali nierdzewnej

Kompletny tłok GYTR® 
zwiększający kompresję

Pełna tarcza tylnego 
hamulca BRAKING® 

Pokrowiec siedzenia 
Factory Racing

Składane dźwignie 
sprzęgła i hamulca GYTR®; 
sprzedawane osobno

Osłona silnika MX GYTR®

Wysokoprzepływowy filtr 
powietrza Twin Air®

Tłumik GYTR®

Osłony chłodnicy GYTR® Kosz sprzęgłowy GYTR®

Zatyczka airboxa Dyfuzor GYTR®

Osłony chłodnicy GYTR® Tarcza dociskowa sprzęgła GYTR®

Osłona silnika GYTR® Kosz wewnętrzny sprzęgła GYTR®

Tytanowy tłumik slip-on Osłona tylnej tarczy 
hamulcowej GYTR®

Tuningowa głowica GYTR® Aluminiowe osłony chłodnicy

Kolektor wydechowy 
ze stali nierdzewnej

Prowadnica łańcucha GYTR®

Maszyna startowa

Akcesoria

YZ450F YZ250F YZ250

Wyścigowe wałki rozrządu GYTR®, 
tylko do tuningowej głowicy GYTR®



23Prezentowane powyżej akcesoria stanowią jedynie część oferty dedykowanej motocyklom z gamy YZ. W celu poznania pełnej listy dostępnych akcesoriów prosimy o kontakt z lokalnym dealerem marki Yamaha lub wizytę na stronie www.yamaha-motor.pl. 

Tłumik GYTR® Wysokoprzepływowy 
filtr powietrza

Tulejki dystansowe koła Pokrowiec siedzenia 
Factory Racing

Dyfuzor GYTR® Zatyczka airboxa

Pokrywa sprzęgła GYTR® Zapasowe naklejki osłony 
silnika GYTR®

Dźwignia sprzęgła GYTR® Osłona silnika MX GYTR®

Karbonowa osłona 
alternatora GYTR®

Tłumik GYTR®

Zawór membranowy VFORCE® Kosz sprzęgła GYTR®

Ciężkie koło zamachowe GYTR® Dyfuzor GYTR®

Zapasowe listki do 
membrany VFORCE®

Tarcza dociskowa sprzęgła GYTR®

Powiększony zbiornik paliwa Kosz wewnętrzny sprzęgła GYTR®

Zestaw łożysk przedniego koła Dźwignie sprzęgła i hamulca GYTR®

Pokrywa sprzęgła GYTR® Pokrowiec siedzenia 
Factory Racing

Zestaw łożysk tylnego koła Osłona silnika MX GYTR®

Kompletny zestaw sprzęgła GYTR® Zestaw plastików

Zestaw anodowanych  
na niebiesko elementów GYTR®

Akcesoria

YZ125 YZ85 YZ65
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Maszyny inspiro-
wane zwycięskimi 

technologiami.



Racing Blue
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TT-R110E

4-suwowy silnik o pojemności 110 cm3 
z półautomatyczną skrzynią biegów 
Mocny i niezawodny 4-suwowy silnik 
o pojemności 110 cm3 został zaprojektowany 
z myślą o płynnej pracy i wydajności. Dzięki 
temu ten średnich rozmiarów motocykl 
zapewnia świetną zabawę młodym kierowcom. 
Półautomatyczna, 4-biegowa skrzynia sprawia, 
że TT-R110E to doskonały wybór zarówno dla 
początkujących, jak i doświadczonych kierowców.

Wiodąca na rynku seria TT-R obejmuje stylowy model TT-R110E, skierowany zarówno 
do początkujących kierowców, jak i tych, którzy przesiadają się z mniejszego modelu 
TT-R50E.

Radykalne, crossowe nadwozie w kolorze niebieskim zostało zainspirowane 
odnoszącymi sukcesy w zawodach MXGP motocyklami Yamaha serii YZ. Przednie 
i tylne zawieszenie o dużym skoku ułatwia kierowanie motocyklem i zwiększa 
komfort jazdy.

Zarówno początkujący, jak i doświadczeni kierowcy terenowi będą zadowoleni 
z doskonałych osiągów 4-suwowego silnika o pojemności 110 cm3 oraz 
półautomatycznej, 4-biegowej skrzyni bez dźwigni sprzęgła.

Surowe, lekkie nadwozie w stylu 
motocykli crossowych 
Już na pierwszy rzut oka widać, że ekstremalne 
krzywizny nadwozia 4-suwowego modelu 
TT-R110E były wzorowane na odnoszących 
sukcesy w zawodach MXGP motocyklach 
rajdowych Yamahy z serii YZ. Błotniki i panele 
zbiornika paliwa w słynnym rajdowym 
kolorze Yamahy są wykonane z lekkiego, 
niezwykle wytrzymałego polipropylenu.

Płynnie pracujące, bębnowe 
hamulce i terenowe opony 
Niezawodną siłę hamowania zapewniają przednie 
i tylne hamulce bębnowe. Ich prosta konstrukcja 
ułatwia obsługę. Opony ze specjalnym 
bieżnikiem sprawiają, że ten średnich rozmiarów 
motocykl dla młodych kierowców doskonale 
sprawdza się w terenie. 365-milimetrowe 
(14-calowe) przednie koło i 305-milimetrowe 
(12-calowe) tylne ułatwiają jazdę po wybojach.

Przednie i tylne zawieszenie 
o dużym skoku 
TT-R110E jest wyposażony w mocne zawieszenie 
przeznaczone do komfortowej i stabilnej 
jazdy w terenie. Przedni skok mocnego 
widelca teleskopowego wynosi 115 mm, 
natomiast tylne zawieszenie typu monocross 
z pojedynczym amortyzatorem zapewnia 
110 mm płynnego, stopniowego skoku.

Zdjęcie przedstawia profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze.
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Zaawansowana, 
4-suwowa maszyna 

dla dzieci.



Racing Blue

 

27

T
T-

R
11

0E

TT-R50E

4-suwowy silnik o pojemności 50 cm3 
z półautomatyczną skrzynią biegów 
Przyjazny dla kierowcy, mały TT-R50E jest 
wyposażony w elektrycznie uruchamiany, 
4-suwowy silnik o pojemności 50 cm3. 
3-biegowa skrzynia z automatycznym sprzęgłem 
sprawia, że jest to jedna z najprostszych 
i najprzyjemniejszych w obsłudze maszyn. 
Dodatkowo, ponieważ motocykl nie może 
zostać uruchomiony bez kluczyka, rodzice 
mają pełną kontrolę nad jego użytkowaniem.

Yamaha TT-R50E to spełnienie marzeń każdego dziecka.

Każdy element tego przyjaznego dla kierowcy motocykla został zaprojektowany 
z myślą o zapewnieniu jak najlepszej zabawy dzieciom w wieku od 4 do 7 lat. Dla 
ułatwienia obsługi, 4-suwowy, uruchamiany elektrycznie silnik o pojemności 50 cm3 
został wyposażony w 3-biegową, półautomatyczną skrzynię. W celu zapewnienia 
rodzicom większej kontroli, model TT-R50E może być uruchomiony tylko po włożeniu 
kluczyka zapłonu do stacyjki.

Mocne nadwozie zostało zainspirowane odnoszącymi sukcesy w zawodach MX 
motocyklami Yamahy. Duży skok zawieszenia i terenowe opony sprawiają, że TT-R50E 
zapewni całej rodzinie wiele godzin dobrej zabawy.

Nadwozie w niebieskich barwach 
zainspirowane motocyklami YZ 
Charakterystyczne nadwozie i siedzenie modelu 
TT-R50E zostało zainspirowane większymi 
motocyklami Yamahy, odnoszącymi sukcesy 
w zawodach MX. Surowy przedni i tylny błotnik 
są produkowane z wytrzymałego polipropylenu 
o dużej elastyczności i odporności na uderzenia, 
a zbiornik paliwa o pojemności 3,1 l ogranicza 
częstotliwość kolejnych tankowań.

Hamulce bębnowe i terenowe opony 
TT-R50E wyposażony jest w wydajne 
hamulce bębnowe, które charakteryzują 
się płynnym i niezawodnym działaniem. 
Umożliwia to początkującym kierowcom 
rozwój umiejętności jazdy. By zapewnić 
temu automatycznemu mini motocyklowi 
wystarczającą przyczepności w terenie, jego koła 
mają średnicę 2,5 cala oraz terenowy bieżnik.

Komfortowe zawieszenie przednie 
i tylne o dużym skoku 
Podobnie jak w przypadku terenowych 
motocykli Yamahy o większej pojemności, 
TT-R50E został wyposażony w przednie 
i tylne zawieszenie o dużym skoku. 
Podwozie TT-R50E o dużym skoku zawieszenia, 
96 mm z przodu i 71 mm z tyłu, zapewnia komfort 
i stabilność w trudnym, wyboistym terenie.

Zdjęcie przedstawia profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze.
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Tu zaczyna  
się przygoda  

w terenie.
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PW50

W pełni automatyczny, 2-suwowy 
silnik o pojemności 50 cm3 
Lekki, 2-suwowy, chłodzony powietrzem silnik 
50 cm3 motocykla PW50 został zaprojektowany 
z myślą o początkujących kierowcach. 
Dynamiczna, w pełni automatyczna skrzynia 
biegów pracuje płynnie, a dzięki przyjaznej 
technologii „twist and go” motocykl jest łatwy 
w obsłudze. Dodatkowo, prosty ogranicznik 
umożliwia rodzicom dostosowanie maksymalnej 
prędkości do poziomu umiejętności dziecka.

Yamaha jest niekwestionowanym liderem w branży mini motocykli dla dzieci. 2-suwowy 
model PW50 o pojemności 50 cm3 jest niezwykle przyjazny dla kierowcy, dlatego nie 
dziwi jego wyjątkowa popularność wśród dzieci i rodziców. Wśród funkcji bezpieczeństwa 
znajdziesz regulowaną przepustnicę, pozwalającą rodzicom ograniczyć maksymalną 
prędkość w celu dostosowania osiągów do umiejętności kierowcy. Z kolei zabudowany 
wał wymaga minimum obsługi. Nie trzeba też martwić się o zmianę biegów – dynamiczny, 
2-suwowy silnik 50 cm3 wykorzystuje w pełni automatyczną skrzynię biegów. Motocykl jest 
wyposażony w system „twist and go” – wystarczy przekręcić manetkę, aby maszyna ruszyła.

Ważący zaledwie 39 kg, kompaktowy mini motocykl to nieograniczona zabawa i możliwość 
rozwoju umiejętności dziecka.

Solidne, 3-szprychowe koła 
Pomimo niewielkiego ciężaru wynoszącego 
zaledwie 39 kg, solidna konstrukcja motocykla 
pozwala cieszyć się nim przez wiele lat. 
3-szprychowe, 10-calowe stalowe koła są 
wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu. Dodatkową 
przyczepność PW50 zapewniają dwuipółcalowe 
opony z bieżnikiem z dużymi kostkami.

Nisko osadzone siedzenie 
i przyjazny układ kierowniczy 
Siedzenie osadzone na wysokości zaledwie 485 
mm w pozycji wygodnej do jazdy sprawia, że 
młodzi kierowcy szybko przyzwyczajają się do 
PW50. Dla ułatwienia początkującym nauki jazdy, 
kierownica ma układ podobny do rowerowej: 
dźwignia tylnego hamulca jest obsługiwana 
lewą ręką, a przedniego prawą. Wystarczy 
otworzyć przepustnicę, aby zaczęła się zabawa.

Napęd z wałem wymaga minimum obsługi 
Niemal każdy szczegół niesamowitego mini 
motocykla PW50 został zaprojektowany z myślą 
o łatwej obsłudze i ekonomicznej eksploatacji. 
W pełni zabudowany wał napędowy pracuje 
czysto i cicho, a cała konstrukcja wymaga 
minimum obsługi co sprawia, że motocykl ten 
jest oczywistym wyborem dla początkujących 
kierowców i oszczędnych rodziców.

Zdjęcie przedstawia profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze.
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Blokada Hole Shot Nakrętka trzymaka oponOsłony dłoni off-road Szczypce do drutu zabezpieczającegoOdpowietrzniki widelca Opaski na manetki Yamaha Racing

Uchwyt przewodu hamulcowego Korek do wydechu YamahaNapinacz tylnej osi. Dostępne: 
niebieski i czarny

Lejek do olejuŁącznik dźwigni tylnego hamulca Drut zabezpieczający Yamaha 

Tuleje tylnego koła Zestaw narzędzi do czyszczenia dysz 
gaźnika

Poszycie kanapy Zestaw łyżek do oponTrwała tylna tarcza hamulcowa Ściągacz do demontażu sprężyn

Pokrywa filtra powietrza na czas mycia Gąbka pod osłonę silnika Filtr powietrza Twin Air o dużym 
przepływie 

Oryginalny zestaw uszczelniaczy 
przedniego zawieszenia 

Filtr paliwa off-road Mata robocza Yamaha Racing

Osłony chłodnic Zestaw kluczy nasadowychOsłona tylnej tarczy hamulcowej Mata robocza off-roadOsłona łańcucha Pasy transportowe zaciskane

Akcesoria off-roadowe

Prezentowane powyżej akcesoria stanowią jedynie część oferty dedykowanej motocyklom z gamy YZ. W celu poznania pełnej listy dostępnych akcesoriów prosimy o kontakt z lokalnym dealerem marki Yamaha lub wizytę na stronie www.yamaha-motor.pl.
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Ładowarka do akumulatorów Li-Ion

Zestaw narzędzi

Tulejki dystansowe koła

Korek wlewu paliwa

Osłony dłoni off-road

Uchwyt przewodu hamulcowego

Odpowietrzniki widelca

Pokrywa przedniej 
pompy hamulcowej

Łącznik mechanizmu 
tylnego hamulca

Pasy transportowe z napinaczami

Gąbka pod osłonę silnika

Regulatory tylnej osi

Licznik motogodzin

Siatka przeciwbłotna na chłodnicę

Pokrywa tylnej pompy hamulcowej

Akcesoria ogólne i garażowe

Prezentowane powyżej akcesoria stanowią jedynie część oferty dedykowanej motocyklom z gamy YZ. W celu poznania pełnej listy 
dostępnych akcesoriów prosimy o kontakt z lokalnym dealerem marki Yamaha lub wizytę na stronie www.yamaha-motor.pl.
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Kolekcja odzieży MX

Imponujący nowy styl inspirowany klasycznymi 
wzorami Yamaha MX z przeszłości. Kolekcja 
odzieży Yamaha MX na rok 2020 zawiera 
nowe bluzy, spodnie, bezrękawniki i czapki 
dla dorosłych oraz pasującą do nich linię dla 
dzieci obejmującą bluzę, spodnie, rękawiczki 
i czapkę. 

Wykonane z trwałych i lekkich materiałów 
nowe wentylowane spodnie MX są 
wyposażone w rozciągane panele 
w kluczowych miejscach zapewniające 
mobilność, a dzięki specjalnemu krojowi 
nogawek 3D i nowemu systemowi sprzączki 
paska można je wygodnie nosić przez cały 
dzień. W połączeniu z nowymi rozciąganymi 
i oddychającymi bluzami, w nowej kolekcji 
odzieży Yamaha MX poczujesz się jak kierowca 
ze stajni fabrycznej.



 

35

Bluza off-road

Czapka off-road

Bluza off-road

Czapka off-road

Bezrękawnik off-road

Rękawice off-road

Spodnie off-road dla dzieci

Rękawice off-road

Spodnie off-road

Prezentowana powyżej odzież stanowi jedynie część dostępnej oferty. W celu poznania pełnej kolekcji odzieży i akcesoriów prosimy 
o kontakt z lokalnym dealerem marki Yamaha lub wizytę na stronie www.yamaha-motor.pl.

Spodnie off-road dla małych dzieci

Kolekcja ubrań off-road dla dorosłych

Kolekcja ubrań off-road dla dzieci
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Silnik

Typ silnika 1-cylindrowy , 4-zaworowy, DOHC, chłodzony cieczą, 4-suwowy 1-cylindrowy , 4-zaworowy, DOHC, chłodzony cieczą, 4-suwowy
1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 2-suwowy, z zaworem 

wydechowym YPVS

Pojemność 449 cm3 250 cm3 249 cm3

Średnica x skok tłoka 97,0 mm x 60,8 mm 77,0 mm x 53,6 mm 66,4 mm x 72,0 mm

Stopień sprężania 12,8 : 1 13,8:1 8,9 ~ 10,6 : 1

Moc maksymalna – – –

Maksymalny moment obrotowy – – –

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mieszanka paliwa z olejem

Sprzęgło Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Gaźnik Keihin PWK38

Układ zapłonowy TCI TCI CDI

Rozrusznik Elektryczny Elektryczny Nożny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch

Podwozie

Rama Aluminiowa, półpodwójna kołyska Aluminiowa, półpodwójna kołyska Aluminiowa, półpodwójna kołyska

Skok przedniego zawieszenia 310 mm 309,8 mm 300 mm

Kąt wyprzedzania główki ramy 27º 27,1º 26º

Wyprzedzenie koła 121 mm 119 mm 109 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz z układem dźwigni Wahacz z układem dźwigni Wahacz z układem dźwigni

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy typu upside-down Widelec teleskopowy typu upside-down Widelec teleskopowy typu upside-down

Skok tylnego zawieszenia 317 mm 315 mm 315 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 270 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 270 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 250 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm

Opona przednia 80/100-21 51M 80/100-21 51M 80/100-21 51M

Opona tylna 110/90-19 62M 100/90-19 57M 110/90-19 62M

Wymiary

Długość całkowita 2 185 mm 2 175 mm 2 147 mm

Szerokość całkowita 825 mm 825 mm 827 mm

Wysokość całkowita 1 285 mm 1 285 mm 1 299 mm

Wysokość kanapy 965 mm 970 mm 976 mm

Rozstaw osi 1 485 mm 1 475 mm 1 446 mm

Minimalny prześwit 335 mm 335 mm 367 mm

Masa w stanie gotowym do jazdy (wliczając 
wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)

112 kg 106 kg 103 kg

Pojemność zbiornika paliwa 6,2 litra 6,2 litra 8,0 litrów

Pojemność zbiornika oleju 0,95 litra 0,95 litra 0,8 litra

YZ450F YZ250F YZ250

Dane techniczne
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Silnik

Typ silnika 1-cylindrowy , 4-zaworowy, DOHC, chłodzony cieczą, 4-suwowy 1-cylindrowy , 4-zaworowy, DOHC, chłodzony cieczą, 4-suwowy
1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 2-suwowy, z zaworem 

wydechowym YPVS

Pojemność 449 cm3 250 cm3 249 cm3

Średnica x skok tłoka 97,0 mm x 60,8 mm 77,0 mm x 53,6 mm 66,4 mm x 72,0 mm

Stopień sprężania 12,8 : 1 13,8:1 8,9 ~ 10,6 : 1

Moc maksymalna – – –

Maksymalny moment obrotowy – – –

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mieszanka paliwa z olejem

Sprzęgło Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Gaźnik Keihin PWK38

Układ zapłonowy TCI TCI CDI

Rozrusznik Elektryczny Elektryczny Nożny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch

Podwozie

Rama Aluminiowa, półpodwójna kołyska Aluminiowa, półpodwójna kołyska Aluminiowa, półpodwójna kołyska

Skok przedniego zawieszenia 310 mm 309,8 mm 300 mm

Kąt wyprzedzania główki ramy 27º 27,1º 26º

Wyprzedzenie koła 121 mm 119 mm 109 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz z układem dźwigni Wahacz z układem dźwigni Wahacz z układem dźwigni

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy typu upside-down Widelec teleskopowy typu upside-down Widelec teleskopowy typu upside-down

Skok tylnego zawieszenia 317 mm 315 mm 315 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 270 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 270 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 250 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm

Opona przednia 80/100-21 51M 80/100-21 51M 80/100-21 51M

Opona tylna 110/90-19 62M 100/90-19 57M 110/90-19 62M

Wymiary

Długość całkowita 2 185 mm 2 175 mm 2 147 mm

Szerokość całkowita 825 mm 825 mm 827 mm

Wysokość całkowita 1 285 mm 1 285 mm 1 299 mm

Wysokość kanapy 965 mm 970 mm 976 mm

Rozstaw osi 1 485 mm 1 475 mm 1 446 mm

Minimalny prześwit 335 mm 335 mm 367 mm

Masa w stanie gotowym do jazdy (wliczając 
wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)

112 kg 106 kg 103 kg

Pojemność zbiornika paliwa 6,2 litra 6,2 litra 8,0 litrów

Pojemność zbiornika oleju 0,95 litra 0,95 litra 0,8 litra

YZ450F YZ250F YZ250 YZ125 YZ85/LW YZ65

Silnik

Typ silnika
1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 2-suwowy, z zaworem wydechowym 

YPVS
1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 2-suwowy, zawór membranowy

1-cylindrowy, chłodzony cieczą,  zawór membranowy z systemem 
YPVS, 2-suwowy

Pojemność 125 cm3 85 cm3 65 cm3

Średnica x skok tłoka 54,0 mm x 54,5 mm 47,5 mm x 47,8 mm 43,5 mm x 43,6 mm

Stopień sprężania 8,6 ~ 10,7 : 1 8,1 : 1 8,1 : 1

Moc maksymalna – – –

Maksymalny moment obrotowy – – –

Układ smarowania Mieszanka paliwa z olejem Mieszanka paliwa z olejem Mieszanka paliwa z olejem

Sprzęgło Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zasilania Gaźnik Mikuni TMX38 Gaźnik Keihin PWK28 Gaźnik Keihin PWK28

Układ zapłonowy CDI CDI CDI

Rozrusznik Nożny Nożny Nożny

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

Podwozie

Rama Aluminiowa, półpodwójna kołyska Stalowa Stalowa

Skok przedniego zawieszenia 300 mm 275 mm 215 mm

Kąt wyprzedzania główki ramy 26º 26º 26,25º

Wyprzedzenie koła 109 mm 99 mm 63,5 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz z układem dźwigni Wahacz z układem dźwigni Wahacz z układem dźwigni

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy typu upside-down Widelec teleskopowy typu upside-down Widelec teleskopowy typu upside-down

Skok tylnego zawieszenia 315 mm 287 mm 270 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 270 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 198 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 190 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 190 mm

Opona przednia 80/100-21 51M 70/100-19 42M 60/100-14 Maxxis Maxxcross SI

Opona tylna 100/90-19 57M 90/100-16 52M 80/100-12 Maxxis Maxxcross SI

Wymiary

Długość całkowita 2 137 mm 1 900 mm 1 615 mm

Szerokość całkowita 825 mm 760 mm 760 mm

Wysokość całkowita 1 295 mm 1 155 mm 1 000 mm

Wysokość kanapy 975 mm 904 mm 755 mm

Rozstaw osi 1 445 mm 1 285 mm 1 140 mm

Minimalny prześwit 363 mm 360 mm 265 mm

Masa w stanie gotowym do jazdy (wliczając 
wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)

94 kg 73 kg 61 kg

Pojemność zbiornika paliwa 8,0 litrów 5,0 litrów 3,5 litra

Pojemność zbiornika oleju 0,7 litra 0,55 litra 0,55 litra



 

38

Silnik

Typ silnika
1-cylindrowy, 2-zaworowy, SOHC, chłodzony powietrzem, 

4-suwowy
1-cylindrowy, 2-zaworowy, SOHC, chłodzony powietrzem, 4-suwowy 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, 2-suwowy, z zaworem

Pojemność 110 cm3 49,5 cm3 49 cm3

Średnica x skok tłoka 51,0 mm x 54,0 mm 36,0 mm x 48,6 mm 40,0 mm x 39,2 mm

Stopień sprężania 9,3 : 1 9,5 : 1 6,0 : 1

Moc maksymalna – – –

Maksymalny moment obrotowy – – –

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Dozownik oleju

Sprzęgło Mokre, wielotarczowe, odśrodkowe, automatyczne Mokre, wielotarczowe, odśrodkowe, automatyczne Mokre, odśrodkowe, automatyczne

Układ zasilania Gaźnik Mikuni VM16 Gaźnik Mikuni VM11 Gaźnik Mikuni VM12

Układ zapłonowy CDI CDI CDI

Rozrusznik Elektryczny i nożny Elektryczny Nożny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 4-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 3-biegowa Automatyczna

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Wał

Podwozie

Rama Rama z rur stalowych Rama z rur stalowych Rama z rur stalowych

Skok przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy

Kąt wyprzedzania główki ramy 115 mm 96 mm 60 mm

Wyprzedzenie koła 26º 25,5º 30 25º

Układ tylnego zawieszenia 60 mm 34 mm 50 mm

Układ przedniego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok tylnego zawieszenia 110 mm 71 mm 50 mm

Hamulec przedni Bębnowy, Ø 95 mm Bębnowy, Ø 80 mm Bębnowy 

Hamulec tylny Bębnowy, Ø 110 mm Bębnowy, Ø 80 mm Bębnowy 

Opona przednia 2,50-14 4PR 2,50-10 4PR 2,50-10 4PR

Opona tylna 3,00-12 4PR 2,50-10 4PR 2,50-10 4PR

Wymiary

Długość całkowita 1 565 mm 1 305 mm 1 245 mm

Szerokość całkowita 680 mm 595 mm 610 mm

Wysokość całkowita 920 mm 795 mm 705 mm

Wysokość kanapy 670 mm 555 mm 485 mm

Rozstaw osi 1 080 mm 925 mm 855 mm

Minimalny prześwit 180 mm 135 mm 95 mm

Masa w stanie gotowym do jazdy (wliczając 
wypełnione zbiorniki oleju i paliwa)

72 kg 57 kg 39 kg

Pojemność zbiornika paliwa 3,8 litra 3,1 litra 2,0 litry

Pojemność zbiornika oleju 1,0 litr 1,0 litr 0,35 litra

TT-R110E TT-R50E PW50

Dane techniczne
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TT-R110E TT-R50E PW50
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MX Pro Tour

Otwarta impreza MX Pro Tour dla 
dorosłych i młodzieży to szansa na to, 
by lepiej poznać motocykle 
off-roadowe Yamahy i przekonać się, 
który najbardziej Ci pasuje. Oprócz 
możliwości przetestowania nowych 
modeli każdy może porozmawiać 
z zawodowymi kierowcami MX 
o zaletach najnowszych technologii 
Yamahy, w tym silników 4-suwowych 
z odwróconą głowicą czy o aplikacji 
Power Tuner i przy okazji obejrzeć 
najnowsze oryginalne akcesoria, 
produkty GYTR® poprawiające osiągi 
oraz odzież off-road.
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YOU to kompleksowa gama usług klasy 
premium, które jeszcze bardziej ułatwiają 
zakup motocykla Yamaha i utrzymanie go 
w idealnym stanie. Staramy się zapewnić, 
aby doświadczenia dotyczące kontaktu 
z produktami Yamahy były zawsze przyjemne. 
Usługi YOU sprawiają, że zakup każdej Yamahy 
jest bardzo prosty, a osoby posiadające już 
swój motocykl, mogą czerpać korzyści ze 
spokoju ducha, jaki zapewniają produkty 
wysokiej jakości z gamy YOU.

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

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

Serwisowanie pojazdu w autoryzowanym 
serwisie Yamahy gwarantuje, że wszystkie 
czynności przewidziane przez producenta 
zostaną wykonane przez wykwalifikowany 
personel z użyciem oryginalnych części 
i produktów Yamalube.

Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych 
szkoleniach organizowanych przez Yamaha 
Technical Academy, co zapewnia odpowiedni 
poziom wiedzy i doświadczenia. Co to oznacza 
dla Ciebie? Gwarancję utrzymania Twojej 
Yamahy w fabrycznym stanie technicznym. 
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zwróć 
się do lokalnego Dealera marki Yamaha lub 
odwiedź naszą stronę internetową: 
www.yamaha-motor.pl.



 

Nigdy nie pij, ani nie zażywaj w inny sposób oleju silnikowego.

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.
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www.yamaha-motor.pl

Dealer

Podczas jazdy zawsze bądź ubrany w kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę bezpieczną, 
z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zamieszczone zdjęcia przedstawiają profesjonalnych 
kierowców poruszających się w kontrolowanych warunkach. Podane informacje i dane techniczne mają 

charakter ogólny i mogą ulec zmianie bez pisemnej informacji. Niniejsza informacja nie stanowi podstawy 
do roszczeń. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów marki Yamaha.


