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Najlepszy ruch w mieście

Miasto jest satysfakcjonującym i atrakcyjnym 
miejscem do pracy i życia. Byłoby jeszcze lepszym, 
gdyby nie trzeba było zmagać się z codziennymi 
korkami i zatłoczonymi środkami transportu 
publicznego. Nie musi tak być. Yamaha wychodzi 
naprzeciw tym potrzebom, oferując pełną gamę 
skuterów Urban Mobility, które pozwalają na 
swobodne poruszanie się po mieście i przywracają 
równowagę między pracą i życiem.

Na sezon 2020 Yamaha stworzyła najbardziej 
ekscytujący i przystępny model, który otwiera 
świat skuterów przed szerokim gronem kierowców. 
Najnowszy Tricity 300, wyposażony w dwa 
pochylane przednie koła zapewniające większe 
poczucie stabilności i pewności, otwiera nowy 
wymiar mobilności w mieście. Dzięki przemyślanej 
stylizacji, najlepszej specyfikacji i najniższej wadze 
w swojej klasie, ten innowacyjny trójkołowy skuter 
jest najlepszym pojazdem w przestrzeni miejskiej. 
Do prowadzenia go wystarczy samochodowe 

prawo jazdy kategorii B, co zapewnia większej 
liczbie osób możliwość swobodnego poruszania się 
po zatłoczonych ulicach.

W gamie pojazdów Urban Mobility na rok 2020 
znalazł się też lekki i zwinny Tricity 125, którego 
dwa pochylane przednie koła dają zwiększone 
poczucie bezpieczeństwa i stabilności na różnych 
nawierzchniach. Z kolei NMAX 125 charakteryzuje 
się imponującą specyfikacją i sportowym 
wyglądem. 
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Tricity 300 może odmienić Twoje życie. Układ 
z trzema kołami zapewnia zwiększone poczucie 
stabilności i pewności - to najlżejszy i najbardziej 
stylowy model w swojej klasie, a jednocześnie 
najsprytniejszy sposób poruszania się po 
mieście. Dobra wiadomość jest taka, że można 
go prowadzić na samochodowe prawo jazdy 
kategorii B!

Wszystkie elementy tego skutera miejskiego 
klasy premium zostały tak zaprojektowane, 
aby jazda była lekka, łatwa i przyjemna. Dwa 
pochylane koła przednie zapewniają zwiększoną 
przyczepność, pozwalającą płynnie pokonywać 
zakręty, a lekki układ kierowniczy i wąska 
konstrukcja ułatwiają manewrowanie na 
zatłoczonych ulicach.

Za każdym razem, gdy się zatrzymasz, 
automatyczny system blokady przechyłu 
Standing Assist ułatwi Ci postój. A gdy tylko 
zapali się zielone światło, silnik Blue Core 
o pojemności 300 cm3 zareaguje błyskawicznie, 
pozwalając Ci dotrzeć do celu w rekordowo 
krótkim czasie. Stylowe nadwozie i wiodąca 
w klasie specyfikacja sprawiają, że Tricity 300 
jest najlepszym pojazdem do poruszania się po 
mieście. 
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Trójkołowy skuter miejski z DNA Tricity
Modelem Tricity 300 Yamaha otwiera świat 
miejskich skuterów Urban Mobility przed jeszcze 
szerszym gronem użytkowników. Dynamiczna 
stylistyka i wszechstronna wydajność, połączone 
z najlepszą w klasie specyfikacją i przyjazną 
dla użytkownika technologią, sprawiają, że 
nowy, trójkołowy skuter do prowadzenia na 
samochodowe prawo jazdy kategorii B daje 
jeszcze większej liczbie osób szansę swobodnego 
poruszania się po mieście.

Najlżejszy w klasie 
Tricity 300 łączy lekkość i zwinność skutera ze 
zwiększonym poczuciem pewności i stabilności 
wynikającymi z zastosowania trzech kół. Model 
ten jest nie tylko najlżejszy w swojej klasie, ale ma 
też jedną z najwyższych specyfikacji. Wyposażony 
w 13-litrowy zbiornik paliwa oraz aerodynamiczne 
nadwozie i szybę doskonale sprawdzi się na 
dalszych trasach.

Układ utrzymujący pojazd w pozycji 
stojącej Standing Assist
Jazda miejska zwykle wiąże się z częstym 
zatrzymywaniem się, dlatego Yamaha opracowała 
system utrzymywania pojazdu w pozycji stojącej 
Standing Assist, który stabilizuje pojazd podczas 
postoju na światłach lub skrzyżowaniach. 

Oszczędny i mocny silnik Blue Core 
o pojemności 300 cm3

Tricity 300, napędzany wydajnym, a przy tym 
ekonomicznym silnikiem BLUE CORE o pojemności 
300 cm3, wprowadza segment Urban Mobility 
na jeszcze wyższy poziom. Chłodzony cieczą, 
jednocylindrowy, 4-suwowy silnik wytwarza 
dużą moc potrzebną do długodystansowej jazdy 
po autostradzie. Dzięki wysokiemu, płynnie 
przyrastającemu momentowi obrotowemu oraz 
zoptymalizowanej automatycznej skrzyni biegów 
po prostu odkręcasz manetkę i ruszasz.

Duża przestrzeń bagażowa
Dynamiczny Tricity 300 ma nie tylko sportowy 
wygląd, eleganckie nadwozie i najlepszą 
specyfikację w swojej klasie, ale jest też niezwykle 
praktyczny i funkcjonalny. W schowku pod 
kanapą mieszczą się dwa kaski integralne lub 
torba z dokumentami o formacie A4, a zamiast 
standardowego klucza do uruchomienia skutera 
czy otwarcia kanapy posłuży Ci wygodny system 
Smart Key. W przednim panelu znajduje się 
również gniazdo zasilania.

Przeznaczony do prowadzenia na 
samochodowe prawo jazdy
Dzięki homologacji trójkołowej Tricity 300 
jest pierwszym pojazdem Yamahy z silnikiem 
o pojemności 300 cm3, który w Polsce można 
prowadzić na samochodowe prawo jazdy kat. B. 
To znaczne ułatwienie dla kierowców, którzy chcą 
korzystać z wygody skutera bez konieczności 
kończenia kursu i zdawania egzaminu.

Tarcze hamulcowe o dużej średnicy
Trójkołowy Tricity 300 zapewnia zwiększone 
poczucie stabilności oraz pewności na drodze. 
Świetnie sobie radzi na zróżnicowanych 
nawierzchniach i w zmiennych warunkach jazdy. 
Najlepsze w swojej klasie hamulce tarczowe 
o średnicy 267 mm zapewniają dużą siłę 
hamowania, a zintegrowany układ hamulcowy 
Yamahy z systemem ABS daje większą kontrolę na 
mokrej i śliskiej nawierzchni.

Wyświetlacz LCD i wysokiej jakości 
wykończenie
Tricity 300 to pojazd wysokiej klasy, który 
świetnie wygląda i jest doskonale wykończony. 
Wiodąca w klasie specyfikacja obejmuje zestaw 
wskaźników w stylu samochodowym, które 
wyświetlają kluczowe informacje w czytelny 
i łatwy do zrozumienia sposób. Kontrolki wskazują 
działanie systemów ABS, Tilt-Lock Assist, TCS 
oraz temperaturę otoczenia, w tym przydatne 
ostrzeżenie, gdy temperatura spadnie poniżej 3ºC.
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Czy jest ktoś, komu drzwi tramwaju nigdy nie zatrzasnęły się przed nosem lub 
kto nie musiał tłoczyć się w metrze? Musisz wiedzieć, że jest na to sposób. Zostań 
panem własnego czasu, by znów zacząć czerpać przyjemność z tego, co w miejskim 
życiu najlepsze!

Z Yamahą Tricity 125 zorganizujesz miasto tak, jak chcesz. Wygodna pozycja 
pozwoli Ci natychmiast się zrelaksować, a dzięki trzem kołom pewnie pokonasz 
szyny tramwajowe i kostkę brukową.

Dzięki nowemu, wydajnemu silnikowi Blue Core o pojemności 125 cm3, 
zapewniającemu bardzo dobre przyśpieszenie i niezwykle niskie zużycie paliwa, 
oraz montowanym w standardzie układom ABS i UBS, Tricity 125 to najłatwiejszy 
i najprzyjemniejszy sposób na poruszanie się po mieście.

Stylowe nadwozie
Stylowe nadwozie Tricity nadaje temu lekkiemu 
trójkołowcowi dynamiczny i nowoczesny 
wygląd. Płynne linie i smukły profil tworzą 
elegancką i niepowtarzalną formę, podkreślającą 
zwinność tego miejskiego skutera. Sportowa 
szyba i rozszerzane osłony na nogi zapewniają 
dodatkową ochronę przed wiatrem i warunkami 
pogodowymi.

Wygodna, naturalna pozycja podczas 
jazdy
Szeroka, płaska podłoga oraz długie, podwójne 
siedzenie pozwalają zająć zrelaksowaną pozycję. 
Taki układ zapewnia komfort jazdy, a także 
umożliwia szybkie i łatwe wsiadanie na skuter 
i zsiadanie z niego. Pod siedzeniem znajduje się 
obszerny schowek na integralny kask. W przedniej 
części pojazdu umieszczono praktyczny zaczep na 
bagaż.

Technologia Leaning Multi Wheel
Opracowana przez inżynierów Yamahy 
technologia Leaning Multi Wheel zapewnia łatwe 
prowadzenie i daje poczucie bezpieczeństwa 
podczas skręcania. System składa się 
z równoległego układu drążków i dwóch 
niezależnych widelców teleskopowych, które 
umożliwiają pochylanie przednich kół podczas 
skręcania, zapewniając wyjątkowe wrażenia 
z jazdy.

Mocny i oszczędny, 4-suwowy silnik Blue 
Core o pojemności 125 cm3

Najnowszy, 4-suwowy, chłodzony cieczą silnik Blue 
Core o pojemności 125 cm3 zapewnia Tricity dobre 
przyspieszenie i niezwykle niskie zużycie paliwa. 
Silnik Blue Core, generujący moc 9 kW, zapewnia 
lepsze osiągi i zużywa mniej paliwa. Dzięki niemu 
Yamaha Tricity 125 to jeden z najwydajniejszych 
i najoszczędniejszych środków transportu.

Nimbus Grey

Matt Grey Milky White

Tricity 125
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Pokochaj drogę,
którą jedziesz.
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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 oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Górny kufer miejski o pojemności 
39 l
52S-F84A8-00-00

Kolorowe panele pokrywy górnego 
kufra miejskiego o pojemności 39 l
52S-F842M-00-00

Oparcie pasażera do 
kufra o pojemności 39 l 
37P-F84U0-A0-00

Kufer centralny o pojemności 50 l
34B-F84A8-10-00

Poduszka oparcia pasażera
B74-F843F-A0-00

Oparcie pasażera do 
kufra o pojemności 50 l 
37P-F84U0-B0-00

Kolorowe panele pokrywy kufra 
centralnego o pojemności 50 l
34B-F843F-0F-00

Tylny bagażnik
B74-F48D0-00-00

Przegroda schowka pod 
siedzeniem z torbą
B74-F85M0-00-00

Torba na konsolę
B74-F0750-00-00

Zestaw prowadnicy rollgazu
B74-F6240-00-00

Podgrzewane manetki 120
YME-F2960-00-00

Sportowa szyba
2CM-F61C0-00-00

Uchwyt urządzenia GPS
2CM-F34A0-00-00

Zestaw prowadnicy rollgazu
B74-F6240-00-00

Górny kufer miejski o pojemności 
39 l
52S-F84A8-00-00

Tylny bagażnik
2CM-F4841-A0-00

Poduszka oparcia pasażera
1SD-F843F-00-00

Stelaż oparcia pasażera
2CM-F84U0-00-00

Wysoka szyba 
BB8-F83J0-00-00

Koc
2CM-F47L0-00-00

Osłony dłoni
2CM-F85F0-00-00

Podgrzewane manetki 120
YME-F2960-00-00

Pokrowiec na kanapę skutera
5GJ-W0702-00-00

Tricity 300 Akcesoria Tricity 125 Akcesoria
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Sportowa Yamaha NMAX 125 zmieni trudy codziennej jazdy po mieście w miłą 
przygodę.

Ten miejski skuter został zaprojektowany tak, aby zapewniać maksimum 
przyjemności z jazdy. Zaskoczy Cię sportowymi osiągami i bardzo niskim 
zużyciem paliwa. Zwarte nadwozie przekłada się na niezwykłą zwinność podczas 
pokonywania zatłoczonych ulic, nawet jeśli towarzyszy Ci pasażer. Mocny, 
4-suwowy silnik Blue Core o pojemności 125 cm3, spełniający normę emisji spalin 
EU-4, to gwarancja świetnych przyspieszeń i niskiego zużycia paliwa.

Agresywna stylistyka i bogate wyposażenie, włącznie z układem ABS, sprawiają, 
że ten miejski skuter ze sportowym zacięciem wnosi jakość klasy premium do 
segmentu modeli kategorii 125 cm3. Yamaha NMAX: codzienna podróż, która 
odmienia życie.

Chłodzony cieczą silnik o pojemności 
125 cm3

Specjalnie zaprojektowany silnik, spełniający 
wymogi normy Euro4, zapewnia sportowe 
osiągi przy niskim zużyciu paliwa i niskiej 
emisji spalin. Wykorzystanie technologii Blue 
Core, opracowanej przez Yamahę, pozwala 
zminimalizować straty mocy. W rezultacie zwarta, 
4-suwowa jednostka napędowa chłodzona cieczą 
wyróżnia się wysokim momentem obrotowym, 
mocą i wydajnością.

Dynamiczny styl
Utrzymana w sportowym stylu Yamaha 
NMAX zwraca uwagę dynamicznym designem 
i wysoką jakością wykończenia, wnosząc do 
gamy podstawowych modeli modny wygląd. 
Skuter został wyposażony w aerodynamiczne 
nadwozie z elementami wykończeniowymi, 
wykorzystującymi motyw bumerangu. Na uwagę 
zasługuje również dwusoczewkowy reflektor 
i przedni błotnik o ostrej, wyrazistej linii.

Lekka, sportowa konstrukcja
Yamaha NMAX jest wyposażona w niezwykle 
sztywną i lekką ramę rurową, która zapewnia 
sportowe osiągi, wzorową stabilność i dużą 
zwrotność. Tylne zawieszenie z podwójnymi 
amortyzatorami i teleskopowy przedni widelec 
idealnie współpracują z nowoczesną ramą, 
gwarantując wysoki komfort jazdy kierowcy 
i pasażerowi.

Układ zmiennych faz rozrządu gwarantuje 
doskonałe przyspieszenie
To, co wyróżnia silnik Yamahy NMAX na tle innych 
jednostek napędowych, to układ zmiennych faz 
rozrządu (VVA). 4-zaworowa głowica została 
wyposażona w specjalny wałek rozrządu, który 
zapewnia większą wydajność pracy silnika przy 
niskiej i wysokiej prędkości obrotowej. Dzięki 
temu silnik zapewnia większą dynamikę w całym 
zakresie obrotów przy zachowaniu niskiego 
zużycia paliwa.

Matt Grey

Phantom Blue Milky White

NMAX 125
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Idealny skuter
na każdy dzień.
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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 oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Wysoka szyba
2DP-F83J0-20-00

Górny kufer miejski o pojemności 
39 l
52S-F84A8-00-00

Stelaż górnego kufra
2DP-F48D0-00-00

Centralny kufer o pojemności 30 l
2DP-284A8-A0-00

Uchwyt montażowy do 
centralnego kufra o poj. 30 l
2DP-284AB-00-00

Komfortowa kanapa
2DP-F47C0-00-00

Podgrzewane manetki 120
YME-F2960-00-00

Uchwyt urządzenia GPS
2DP-F34A0-00-00

Osłony dłoni
2DP-F85F0-00-00

Zestaw prowadnicy rollgazu
B74-F6240-00-00

Pokrowiec na kanapę skutera
5GJ-W0702-00-00

Nakrętki na zawory powietrza
90338-W1016-BL

Podesty na nogi
2DP-F74M0-00-00

Koc
2DP-FAPR0-00-00

Torba na konsolę
4B5-W0750-00-00

Nakrętki na zawory powietrza
90338-W1018-BU

NMAX 125 Akcesoria
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Jedź łatwo. 
Jedź płynnie.

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 oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów 
znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Diodowe kierunkowskazy przednie 
Plus
YME-FLB2F-10-00

Sportowa szyba
04P-F83J0-00-00

Tankpad – osłona na bak paliwa 
Yamaha
39P-W0790-10-00

Kierunkowskazy LED
YME-H0789-00-10

Diodowe kierunkowskazy tylne 
Plus

Centralny kufer o pojemności 30 l
2DP-284A8-A0-00

Tylny bagażnik
04P-F48D0-00-00

Aluminiowe nakrętki na zawory 
powietrza
90338-W1016-BL

YS125 Akcesoria

16



 

Od ponad 60. lat konstruujemy niezawodne pojazdy miejskie. Każdego dnia setki 
tysięcy ludzi takich jak Ty polega na jednośladach Yamahy, aby poruszać się po 
mieście. Przedstawiamy następcę modelu YBR125, który jest równie niezawodny, 
jak jego poprzednik. Oto Yamaha YS125.

Będziesz zaskoczony oszczędnością motocykla YS125 i nowoczesnością jego 
wyglądu. Wystarczy, że raz siądziesz za kierownicą, a przekonasz się, jak jest 
wygodny, lekki i praktyczny na co dzień. Płynne i łatwe prowadzenie są kluczowymi 
elementami, które udało się uzyskać dzięki miękkiemu zawieszeniu i 18-calowym 
kołom. Natomiast 14-litrowy zbiornik paliwa pozwala cieszyć się jazdą bez 
konieczności częstego tankowania. 

Yamaha YS125. Jedź łatwo. Jedź płynnie.

Dobre właściwości jezdne
Bez względu na to, czy przedzierasz się przez 
zatłoczone ulice, czy poruszasz się bocznymi 
drogami, lekkie podwozie i miękkie zawieszenie 
YS125 ułatwią i uatrakcyjnią każdą Twoją jazdę. 
Odlewane, 18-calowe koła motocykla zapewniają 
zwrotność i stabilność, a przednia opona 
w rozmiarze 2,75-18 i tylna 100/80-18 gwarantują 
wygodę i pewność podczas jazdy.

Nowoczesny i sportowy wygląd
Codzienne podróże staną się przyjemnością 
podczas jazdy na YS125. Dzięki nowoczesnemu 
i sportowemu wyglądowi ten lekki motocykl 
wnosi powiew świeżości do gamy pojazdów 
miejskich. Nowy styl reflektora i jego kompaktowa 
czasza, a także sportowy styl wlotów powietrza 
i czarny, umieszczony pod większym kątem tłumik 
zapewniają idealne połączenie ekonomicznego 
charakteru, funkcjonalności i atrakcyjnego 
wyglądu.

Wygodna, wyprostowana pozycja
YS125 charakteryzuje się wyjątkową ergonomią, 
dzięki której kierowcy o różnych gabarytach 
poczują się na nim swobodnie. Kanapa na 
wysokości 795 mm zapewnia naturalną 
i wyprostowaną pozycję jazdy, dzięki czemu 
podróż jest bardzo relaksująca i przyjemna, 
a wygodny uchwyt zapewnia komfort pasażerowi.

Duży zbiornik paliwa
4-suwowy silnik o pojemności 125 cm3 zapewnia 
niezwykłą oszczędność paliwa, a marka Yamaha 
jest gwarancją niezrównanej niezawodności 
i wytrzymałości. Dzięki dużemu, 14-litrowemu 
zbiornikowi paliwa YS125 może przejechać nawet 
300 km pomiędzy tankowaniami, co umożliwia 
pewną, szybką i ekonomiczną jazdę.

Power Red

Competition White Midnight Black
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Długo czekałeś na ten moment. Nadszedł czas, aby wyjechać na ulice i pognać, 
dokądkolwiek zechcesz. Aerox 4 otworzy przed Tobą zupełnie nowy świat. Teraz 
wszystko jest możliwe.

Obróć manetkę, a mocny, 4-suwowy silnik (spełniający normy Euro4) zapewni 
odpowiednie przyspieszenie i niezwykłą oszczędność paliwa. Rurowa rama 
i hydrauliczny widelec zapewniają sportowe i precyzyjne prowadzenie, a lekkie, 
5-ramienne, aluminiowe obręcze współpracujące ze skutecznymi hamulcami 
tarczowymi o średnicy 190 mm pozwalają łatwo i szybko zatrzymać skuter.

Dzięki aerodynamicznemu, sportowemu nadwoziu to najbardziej stylowy skuter 
o pojemności 50 cm3, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy. Życie to wyścig. Więc ruszaj 
i wygrywaj.

Aerodynamiczne nadwozie o sportowej 
stylistyce
Yamaha to jeden z wiodących producentów 
motocykli o najwyższych osiągach, dlatego 
nadwozie modelu Aerox 4 zostało zainspirowane 
naszym flagowym modelem YZF-R1. Przednia 
owiewka o aerodynamicznej linii i wysoko 
poprowadzony tył z lampą przywodzącą na myśl 
model R1 sprawiają, że Yamaha Aerox 4 to skuter 
o najbardziej dynamicznej stylistyce w klasie do 
50 cm3.

Sportowe właściwości jezdne i precyzyjne 
pokonywanie zakrętów
Jeśli oczekujesz doskonałych właściwości jezdnych 
i precyzyjnego pokonywania zakrętów, Aerox 4 
będzie najlepszym wyborem! Jego kompaktowe 
nadwozie opiera się na lekkiej, rurowej ramie, 
która zapewnia sztywność i wytrzymałość 
odpowiadającą sportowym osiągom. 13-calowe 
obręcze kół i hydrauliczno-teleskopowy przedni 
widelec ułatwiają sprawne pokonywanie 
zakrętów.

Sportowy i ekscytujący, ale także 
ekonomiczny i praktyczny!
Z pewnością chcesz doświadczyć sportowego 
i ekscytującego charakteru 4-suwowego skutera 
Yamahy. Nie oznacza to jednak, że musisz 
zrezygnować z wielu praktycznych cech. Pod 
siedzeniem znajduje się schowek na pełny kask, 
a 6-litrowy bak zapewnia wiele godzin jazdy bez 
konieczności uzupełnienia paliwa.

Lekkie koła wyposażone w tarczowe 
hamulce o średnicy 190 mm
Ten sportowy skuter zachwyca nowoczesnym 
wyposażeniem: lekkie, 5-ramienne obręcze kół 
z aluminium nie tylko dobrze wyglądają. Ich 
niewielka masa podnosi walory zawieszenia. 
Szerokie opony zapewniają doskonałą 
przyczepność w zakrętach, a przedni i tylny 
hamulec tarczowy o średnicy 190 mm gwarantuje 
krótką drogę hamowania.

Matt Grey

Yamaha Blue

Aerox 4
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Życie to wyścig.
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Zwinny skuter miejski.
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W mieście zawsze dużo się dzieje. Ale jest jeden aspekt miejskiego życia, bez 
którego można by się z pewnością obejść – to stracony czas (i koszty) na przejazdy 
komunikacją. I tu właśnie wkracza najnowszy Neo’s 4.

Jego zwinna sylwetka i wygodne zawieszenie sprawiają, że ten ekonomiczny, 
4-suwowy skuter z silnikiem o pojemności 50 cm3 jest w pełni bezstresowym 
środkiem komunikacji. Jest wystarczająco mały, aby przebić się przez korki, a dzięki 
masie zaledwie 95 kg – także bardzo wygodny w manewrowaniu i parkowaniu.

Jego imponujące wyposażenie obejmuje aluminiowe obręcze kół, podwójny 
reflektor i zestaw wskaźników LCD z niebieskim podświetleniem. Jeśli dodamy 
do tego dużą przestrzeń bagażową pod podwójnym siedzeniem, otrzymamy 
inteligentny, stylowy i praktyczny środek komunikacji miejskiej.

Zestaw wskaźników z podświetlanym 
ekranem LCD
Aby mieć poczucie pełnej kontroli nad maszyną 
podczas jazdy, jednym spojrzeniem możesz 
z łatwością sprawdzić wszystkie najważniejsze 
parametry. Podświetlany na niebiesko, cyfrowy 
zestaw wskaźników ma wskaźnik poziomu paliwa, 
zegarek, prędkościomierz i lampki kontrolne. 
Stylowy, funkcjonalny i niezawodny – taki jest 
Neo’s 4.

Przemyślany sposób na codzienne dojazdy
Eleganckie, płynne linie sprawiają, że Neo’s 
4 wygląda jak żaden inny skuter. Jego 
ponadczasowy i niepowtarzalny wygląd przyciąga 
pełne podziwu spojrzenia wszędzie, gdzie się 
pojawi. Niezależnie od tego, czy podróżujesz 
w pojedynkę, czy z pasażerem, Neo’s 4 zapewni Ci 
nieograniczoną mobilność w mieście.

Funkcjonalność i komfort
Z pewnością zaskoczy Cię wysoki poziom wygody 
kierowcy i pasażera! Choć jest to „tylko” lekki 
skuter o pojemności 50 cm3, ergonomiczna 
pozycja podczas jazdy i przestronność sprawiają 
wrażenie, jakby to był większy model. Nie 
zapomnieliśmy także o pasażerze. Jego komfort 
zapewniają składane podnóżki, podwójne 
siedzenie o zmiennej wysokości i wygodne 
uchwyty.

Stylowy wygląd
Eleganckie linie nadwozia i podwójny reflektor 
sprawiają, że Neo’s 4 wygląda równie dobrze 
z każdej strony. Wbudowane kierunkowskazy 
z przodu i z tyłu podkreślają ponadczasowy 
charakter maszyny – produktu jednej z wiodących 
na świecie marek skuterów. Nie daj się skusić 
tanim podróbkom.

Nimbus Grey

Competition White Midnight Black
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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 oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Pokrycie siodełka 
1PH-F47F0-00-00

Boczna stopka 
1PH-F73A0-00-00

Podpórki na nogi 
1PH-F74M0-00-00

Sportowa szyba
1PH-F83J0-00-00

Satynowa chromowana osłona 
prędkościomierza
1PH-F6213-10-00

Satynowe, chromowane osłony 
wlotów powietrza 
1PH-SETAI-SC-00

Zestaw naklejek 
1PH-SKAER-00-00

Tarcza o falowanym brzegu 
1PH-F58E0-00-00

Starter nożny do skuterów
5WW-W0795-00-00

Stelaż do kufra topowego 
5C2-W0736-00-00

Wysoka szyba
5C2-F83J0-10-00

Górny kufer miejski o pojemności 
39 l
52S-F84A8-00-00

Wysoka szyba
5C2-F83J0-00-00

Starter nożny do skuterów
5WW-W0795-00-00

Kufer topowy o pojemności 30 l
30L-W0754-00-00

Centralny kufer o pojemności 30 l
2DP-284A8-A0-00

Uniwersalna płyta montażowa do 
kufra topowego
37P-F84X0-00-00

Aerox 4 Akcesoria Neo’s 4 Akcesoria
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

Dane techniczne
Tricity 300 Tricity 125 NMAX 125

Silnik
Typ silnika Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC

Pojemność 292 cm3 125 cm3 125 cm3

Średnica x skok tłoka 70,0 x 75,9 mm 52,0 mm x 58,7 mm 52,0 mm x 58,7 mm

Stopień sprężania 10,9:1 11,2 : 1 11,2 : 1

Moc maksymalna 20,6 kW przy 7250 obr./min 9,0 kW przy 7 500 obr./min 9,0 kW przy 7 500 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 29,0 Nm przy 5750 obr./min 11,7 Nm przy 7 250 obr./min 11,7 Nm przy 7 250 obr./min

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ paliwowy Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Układ zapłonu TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Automatyczna z pasem klinowym Automatyczna z pasem klinowym Automatyczna z pasem klinowym

Spalanie 3,3 l/100 km 2,5l/100 km 2,3l/100 km

Emisja CO2 77 g/km 55 g/km 52 g/km

Podwozie
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy

Skok przedniego zawieszenia 100 mm 90 mm 100 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok tylnego zawieszenia 84 mm 90 mm 90 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 267 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 220 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 230 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 267 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 230 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 230 mm

Opona przednia 120/70–14M/C 55P bezdętkowa 90/80-14 110/70-13

Opona tylna 140/70–14M/C 62P bezdętkowa 130/70-13 130/70-13

Wymiary
Długość całkowita 2250 mm 1 980 mm 1 955 mm

Szerokość całkowita 815 mm 750 mm 740 mm

Wysokość całkowita 1470 mm 1 210 mm 1 115 mm

Wysokość kanapy 795 mm 780 mm 765 mm

Rozstaw osi 1595 mm 1 350 mm 1 350 mm

Minimalny prześwit 130 mm 125 mm 135 mm

Waga w stanie gotowym do jazdy 239 kg 164 kg 127kg

Pojemność zbiornika paliwa 13 litrów 7,2 litra 6,6 litra
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

YS125 Aerox 4 Neo’s 4

Silnik
Typ silnika 4-suwowy, SOHC, chłodzony powietrzem, 2-zaworowy Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC Jednocylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, SOHC

Pojemność 125 cm3 49.45 cm3 49 cm3

Średnica x skok tłoka 52,4 mm x 57,9 mm 38,0 mm x 43,5 mm 38,0 mm x 43,6 mm

Stopień sprężania 10,0 : 1 12,0 : 1 12,0 : 1

Moc maksymalna 7,8 kW przy 7 500 obr./min 2,2 kW przy 7 250 obr./min 2,3 kW przy 7 000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 10,8 Nm 1,1(kg-m przy 6 000 obr./min 3,3 Nm przy 4 500 obr./min 3,15 Nm przy 7 000 obr./min

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ paliwowy Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Układ zapłonu TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny i nożny Elektryczny i nożny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu Automatyczna z pasem klinowym Automatyczna z pasem klinowym

Spalanie 2,0 l/100 km 2,2 l/100 km 2,2 l/100 km

Emisja CO2 46 g/km 51 g/km 50 g/km

Podwozie
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy

Skok przedniego zawieszenia 120 mm 80 mm 70 mm

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok tylnego zawieszenia 112 mm 64 mm 60 mm

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

Hamulec tylny Bębnowy, Ø 130 mm Jednotarczowy, Ø 190 mm Bębnowy, Ø 110 mm

Opona przednia 2,75-18-42P 120/70-13 120/70-12

Opona tylna 100/80-18-59P 130/60-13 130/70-12

Wymiary
Długość całkowita 2 005 mm 1 870 mm 1 840 mm

Szerokość całkowita 735 mm 705 mm 663 mm

Wysokość całkowita 1 050 mm 1 155 mm 1 125 mm

Wysokość kanapy 795 mm 817 mm 790 mm

Rozstaw osi 1 320 mm 1 275 mm 1 275 mm

Minimalny prześwit 150 mm 118 mm 154 mm

Waga w stanie gotowym do jazdy 129 kg 97 kg 95 kg

Pojemność zbiornika paliwa 14 litrów 6 litrów 5,4 litra
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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 
finansowych, które jeszcze bardziej ułatwiają 
zakup naszych motocykli. Usługi Yamaha 
Motor Finance mogą być indywidualnie 
konfigurowane, dzięki czemu z łatwością 
dopasujesz je do swoich potrzeb i stylu życia. 
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Get it on

 

Stwórz swoją kolekcję 
marzeń z darmową 
aplikacją MyGarage

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

W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
lub usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy, a następnie 
obejrzeć motocykl z każdej strony. Kolekcję 
swoich wymarzonych motocykli możesz 
zapisać w wirtualnym garażu, a następnie 
udostępniać je znajomym. A gdy już 
podejmiesz decyzję o zakupie, możesz 
przesłać swój projekt wirtualnego motocykla 
do swojego dealera Yamahy, 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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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 wykwalifikowany 
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.
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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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www.yamaha-motor.pl

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. Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha 

mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter 
orientacyjny i mogą być modyfikowane w zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są 

dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy.

Obserwuj nas na:

Dealer


