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Dostosuj maszynę. Ścigaj się. Zwyciężaj.

ZWYCIĘSTWO
Dawno temu, w roku 1955, kiedy powstawała firma Yamaha 
Motor Company, inżynierowie pracujący nad pierwszym 
w historii motocyklem Yamaha stwierdzili, że najlepszym 
sposobem na jego sprawdzenie w ekstremalnych 
warunkach będzie udział w wyścigach. I już w pierwszym 
starcie maszyna odniosła zwycięstwo. Obecnie, po 
siedmiu dekadach wygrywania, zaangażowanie firmy 
w sport motocyklowy nie osłabło ani trochę. Rok 2020 
rozpoczęliśmy mocnym akcentem, od zwycięstwa Dylana 
Ferrandisa w klasie 250SX w mistrzostwach zachodniego 
wybrzeża w Stanach Zjednoczonych (West Coast 
Championship). Kierowca zespołu Monster Energy Star 
Yamaha Racing Team jadący motocyklem YZ250F obronił 
zeszłoroczny tytuł. Dodatkowo zawodnik fabrycznego 
zespołu Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team, Jago 
Geerts, zaskakująco wygrał pierwszy wyścig Grand Prix 
w klasie MX2, co doskonale rokuje na nadchodzący sezon.

Stworzony na bazie zwycięskich wersji fabrycznych, 
zupełnie nowy YZ250F na rok 2021 otrzymał mocniejszy 
silnik oraz podwozie o większej precyzji prowadzenia, 
dzięki czemu jest szybszy, łatwiejszy do kontrolowania 
i zwinniejszy.  
Zarówno YZ250F, jak i YZ450F otrzymały radykalnie 
przeprojektowane nadwozie utrzymane w stylistyce 
Icon Blue z odważnymi grafikami. A gorącą nowością na rok 
2021 jest wprowadzenie modeli YZ250F Monster Energy 
Yamaha Racing Edition i YZ450F Monster Energy Yamaha 
Racing Edition – dwóch najbardziej bezkompromisowych 
fabrycznych wersji specjalnych. W 2021 roku do 
legendarnego modelu YZ250 ponownie dołączają 
maszyny YZ125, YZ85 i YZ65. W efekcie młodzi i dorośli 
zawodnicy otrzymują do dyspozycji najbardziej kompletną 
rodzinę lekkich maszyn do wyścigów off-road, wszystkie 
z nadwoziami w stylu Icon Blue.

Od 40 lat minicross PW50 cieszy się ogromną 
popularnością wśród początkujących młodych adeptów, 
co zawdzięcza konstrukcji specjalnie uwzględniającej ich 
potrzeby i umiejętności. Pozwala naprawdę cieszyć się 
pierwszymi motocyklowymi doświadczeniami i przeżywać 
niezapomniane chwile. Płynnie działająca, w pełni 
automatyczna skrzynia biegów gładko przekazuje moc 
i bardzo ułatwia prowadzenie, pomagając oswoić się 
z jeżdżeniem sportowym jednośladem.

Gama na rok 2021 obejmuje również kompletną rodzinę 
4-suwowych modeli TT-R50, TT-R110 i TT-R125. Każdy 
z nich powstaje z taką samą pasją i dbałością o szczegóły jak 
profesjonalne maszyny wyścigowe, a także wykorzystuje tę 
samą stylistykę nadwozia Icon Blue i nowe grafiki.

3



 

Droga na szczyt 
zaczyna się tutaj.
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Zawodnicy Monster Energy Yamaha Factory Team walczą o podium mistrzostw 
świata MXGP. To jeden z najsilniejszych i najbardziej profesjonalnych zespołów. 
Teraz, wraz z prowadzeniem do sprzedaży nowego YZ450F Monster Energy 
Yamaha Racing Edition, i Ty możesz poczuć się jak kierowca fabrycznego zespołu.

YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition, z ekskluzywnym, czarno-
niebieskim nadwoziem, oficjalnymi grafikami Monster Energy Yamaha Factory 
Team i dopasowanymi, niebieskimi kołami to najwyższej jakości seryjny motocykl 
wyścigowy Yamahy. Niska waga, wyjątkowa moc i precyzja prowadzenia 
zaprowadzą Cię prosto do strefYZwyciezców. Lekka, aluminiowa rama zapewnia 
idealną równowagę między sztywnością, precyzją jazdy i zwrotnością na zakrętach, 
a najlepszy na rynku widelec sprężynowy i tylny wahacz gwarantują wyjątkową 
równowagę.

Za pomocą aplikacji Power Tuner na smartfonie możesz błyskawicznie zmieniać 
ustawienia silnika bezpośrednio na torze, aby uzyskać pełną kontrolę w każdych 
warunkach jazdy – dzięki czemu YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition 
będzie sprawował się na torze jak rasowy motocykl fabryczny. Droga na szczyt 
zaczyna się tutaj.

Nadwozie Monster Energy Yamaha Racing 
Edition
Wyposażony w ekskluzywną grafikę Monster 
Energy, unikalną czarną kolorystykę z niebieskimi 
detalami i dopasowane niebieskie koła, YZ450F 
Monster Energy Yamaha Racing Edition zapewnia 
każdemu kierowcy motocrossowemu szansę 
prowadzenia motocykla fabrycznego zespołu. 

Ultrakompaktowy silnik o pojemności 
450 cm³
Głowica o wysokim stopniu sprężania, wytrzymały 
kuty tłok i nowe profile krzywek sprawiają, 
że kompaktowy silnik o pojemności 450 cm³ 
zapewnia najlepszą równowagę między osiągami 
wyścigowymi a znakomitą kontrolą. Dostarcza 
więcej mocy dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz 
– model YZ450F Monster Energy Yamaha Racing 
Edition na rok 2021 zabierze Cię na sam szczyt.

2-pozycyjny przełącznik map sterowania 
silnikiem na kierownicy
Po skonfigurowaniu dwóch ustawień silnika 
i wgraniu ich przez aplikację Power Tuner przed 
sesją jazdy, możesz później przełączać się między 
nimi za pomocą przełącznika na kierownicy. 
Możliwość zmiany map na torze – przy zamkniętej 
przepustnicy – zapewni Ci najwyższy poziom 
kontroli w każdych warunkach.

Aplikacja Yamaha Power Tuner
Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację na 
smartfon, by bezprzewodowo dostosować skład 
mieszanki paliwo/powietrze oraz czas zapłonu 
swojego motocykla do warunków panujących 
na torze. Ten innowacyjny system daje również 
dostęp do cennych danych o pracy i konserwacji 
silnika.
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YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition

Profesjonalny kierowca jeżdżący po torze wyścigowym. 5



 

Dzięki niewielkiej wadze, wyjątkowej mocy i precyzyjnemu prowadzeniu YZ450F 
zapewni Ci technologię i osiągi będące przepustką do strefYZwycięzców. 
Ten motocykl to oczywisty wybór dla każdego zawodnika, który chce odkryć swój 
prawdziwy, zwycięski potencjał.

Kompaktowy silnik jest wyposażony w lekki cylinder pochylony do tyłu, który 
zapewnia najlepsze osiągi dzięki głowicy o wysokim stopniu sprężania, kutemu 
tłokowi i nowym profilom krzywek. A za pomocą aplikacji Power Tuner na 
smartfonie możesz błyskawicznie dostosować ustawienia mocy silnika do specyfiki 
toru, by zyskać realną przewagę nad przeciwnikami w każdych warunkach.

Lekka, aluminiowa, podwójna rama kołyskowa zapewnia idealną równowagę 
między sztywnością, precyzją jazdy i zwrotnością na zakrętach, a najlepszy na rynku 
widelec typu sprężynowego i tylny wahacz gwarantują wyjątkową równowagę.

Ultrakompaktowy silnik o pojemności 
450 cm³
Głowica o wysokim stopniu sprężania, wytrzymały 
kuty tłok i nowe profile krzywek sprawiają, 
że kompaktowy silnik o pojemności 450 cm³ 
zapewnia najlepszą równowagę między osiągami 
wyścigowymi a znakomitą kontrolą. Dostarcza 
więcej mocy dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz 
– model YZ450F na rok 2021 zabierze Cię na sam 
szczyt.

Możliwość przełączania ustawień
Po skonfigurowaniu dwóch ustawień silnika 
i wgraniu ich przez aplikację Power Tuner przed 
sesją jazdy, możesz później przełączać się między 
nimi za pomocą przełącznika na kierownicy. 
Dzięki temu możesz błyskawicznie zmieniać 
charakterystykę silnika na torze i masz pełną 
kontrolę nad motocyklem w każdych warunkach.

Aplikacja Yamaha Power Tuner
Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację na smartfon 
i można zdalnie dostosować skład mieszanki 
paliwa oraz czas zapłonu do swojego stylu jazdy 
i zmieniających się warunków na torze. Ten 
innowacyjny system daje również dostęp do 
cennych danych o pracy i konserwacji silnika.

Lekki, odwrócony cylinder
Lekki i kompaktowy, odwrócony cylinder 
motocykla YZ450F jest osadzony w ramie nośnej, 
by zapewnić doskonałą centralizację masy. 
Wraz z wysokowydajną, odwróconą głowicą 
i długim, prostym wlotem oraz wytrzymałym 
tłokiem gotowym na wysoki stopień sprężenia, 
ta wyrafinowana maszyna zapewnia doskonałe 
osiągi w każdych warunkach.

Icon Blue

YZ450F
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Zwycięski tuning.
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Jazda rozpoczyna się 
właśnie tutaj.
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Odnosząc zwycięstwa w mistrzostwach świata serii MX2 i niesamowity podwójny 
triumf w AMA Supercross 250SX, kierowcy Yamahy pokazali ogromny potencjał 
motocykla YZ250F. Dlatego na nadchodzący sezon Yamaha zaprojektowała 
YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition dla zawodników startujących 
indywidualnie.

YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition został wyposażony w szereg 
modyfikacji poprawiających osiągi, dzięki którym model przygotowany na sezon 
2021 zapewnia bardziej dynamiczną, szybszą i płynniejszą jazdę niż kiedykolwiek 
wcześniej. Motocykl ma oficjalne barwy zespołu Monster Energy Yamaha Factory 
Team – z ekskluzywną, czarno-niebieską kolorystyką i dopasowanymi, niebieskimi 
kołami. 

Jest napędzany całkowicie nowym, wysokowydajnym silnikiem i został wyposażony 
w zoptymalizowaną, aluminiową ramę oraz zawieszenie z poprawionymi 
ustawieniami, mocniejsze hamulce i płynnie działającą skrzynię biegów. Aplikacja 
Power Tuner umożliwia personalizację ustawień silnika zgodnie z preferencjami 
i pozwala dostosować jego pracę do każdych warunków za pomocą smartfona. 
YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition zapewnia większą moc, pełną 
kontrolę i styl fabrycznej maszyny!

Nadwozie Monster Energy Yamaha Racing 
Edition
Wyposażony w ekskluzywną grafikę Monster 
Energy, unikalną czarną kolorystykę z niebieskimi 
detalami i dopasowane niebieskie koła, YZ450F 
Monster Energy Yamaha Racing Edition zapewnia 
każdemu kierowcy motocrossowemu szansę 
prowadzenia motocykla fabrycznego zespołu. 

Zmodernizowana, aluminiowa rama
Lekka i elastyczna, aluminiowa rama YZ250F 
Monster Energy Yamaha Racing Edition została 
udoskonalona i dostosowana poprzez modyfikację 
jej grubości w strategicznych punktach 
i zastosowanie nowych mocowań silnika. Dzięki 
lepszej równowadze sztywności i elastyczności 
nowa maszyna jest jeszcze lżejsza w prowadzeniu, 
jednocześnie zapewniając większą kontrolę przy 
mniejszym wysiłku fizycznym ze strony kierowcy.

Nowy kształt wydechowego wałka 
rozrządu
Kluczową cechą modelu 2021 jest wprowadzenie 
nowego wydechowego wałka rozrządu ze 
zmienionym kształtem płatów, które zmniejszają 
współotwarcie zaworów w celu uzyskania 
większej mocy silnika przy niskich i średnich 
obrotach – a w 12-otworowym systemie wtrysku 
Denso zastosowano zoptymalizowane ustawienia 
wtrysku paliwa, które zapewniają wyższe osiągi 
i większą kontrolę.

Całkowicie przeprojektowany silnik
W i tak już mocnym silniku YZ250F Monster 
Energy Yamaha Racing Edition dodano szereg 
ulepszeń, takich jak całkowicie nowa głowica 
z ulepszonym kształtem wlotu powietrza, nowym 
profilem wydechowego wałka rozrządu, nowym 
tłumikiem oraz zmodernizowaną jednostką 
sterującą ECU i innych. To zapewniło jeszcze 
większą moc w średnich i górnych zakresach 
obrotów oraz większą moc maksymalną, przy 
jednoczesnym zachowaniu najlepszego w tej 
klasie momentu obrotowego przy niskich 
obrotach.

Monster Black 

Y
Z

25
0F

 M
o

n
st

er
 E

n
er

g
y

YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition

9



 

Nowy YZ250F, opracowany z zastosowaniem najnowszych technologii używanych 
w zwycięskich motocyklach fabrycznych Yamaha MX2 i SX, zapewnia ostrzejszą, 
szybszą i płynniejszą jazdę – daje Ci osiągi i pewność, których potrzebujesz, by 
odnieść sukces.

Od razu po starcie poczujesz wyższą moc nowego silnika YZ250F przy niskich 
i średnich obrotach dzięki poprawionemu wydechowemu wałkowi rozrządu, 
lżejszemu tłokowi i dłuższemu korbowodowi, podczas gdy całkowicie nowa głowica 
z ulepszoną konstrukcją wlotu zapewnia dodatkową moc na wyższych obrotach. 
Za pomocą smartfona z aplikacją Power Tuner możesz wybrać optymalny profil 
mocy, który zapewni Ci wysokie osiągi w każdych warunkach.

Nowa, lżejsza, aluminiowa rama kołyskowa zapewnia bardziej dynamiczną jazdę 
niż kiedykolwiek, dzięki precyzyjnie dopracowanej sztywności i poprawionym 
ustawieniom zawieszenia, ułatwiając pokonywanie zakrętów i zapewniając większą 
stabilność prowadzenia motocykla. Nowe nadwozie Icon Blue z dopasowanymi 
przednimi i bocznymi polami numerowymi nadaje maszynie radykalny i świeży 
wygląd. Dostosuj motocykl. Ścigaj się. Zwyciężaj.

Całkowicie przeprojektowany silnik
W i tak już mocnym silniku YZ250F dodano szereg 
ulepszeń, takich jak całkowicie nowa głowica 
z ulepszonym kształtem wlotu powietrza, nowym 
profilem wydechowego wałka rozrządu, nowym 
tłumikiem oraz zmodernizowaną jednostką 
sterującą ECU. To zapewniło jeszcze większą moc 
w średnich i górnych zakresach obrotów oraz 
większą moc maksymalną, przy jednoczesnym 
zachowaniu najlepszego w tej klasie momentu 
obrotowego przy niskich obrotach.

Wydajniejszy tłumik
Zaledwie 70 mm dłuższy od poprzedniej 
konstrukcji, nowy, lekki tłumik zapewnia większą 
wydajność wydechową i tłumi dźwięki o wysokiej 
częstotliwości, zapewniając bardziej dynamiczne 
i przyjemne brzmienie. Układ wydechowy 
owinięty wokół cylindra i kompaktowy tłumik 
zapewniają płynną pracę silnika i przyczyniają się 
do centralizacji masy.

Bardziej efektywny system dolotu
Innowacyjny układ głowicy z odwróconym 
cylindrem ma skierowany do przodu wlot, 
który umożliwia bezpośredni dopływ świeżego 
powietrza do silnika, co zwiększa efektywność 
dolotu. W modelu 2021 inżynierowie Yamahy 
zaprojektowali jeszcze bardziej efektywny wlot 
z dodatkowymi kanałami, które zapewniają 
płynniejszy i krótszy dopływ powietrza do głowicy 
cylindra, co przekłada się na zwiększone osiągi na 
wysokich obrotach.

Nowy kształt wydechowego wałka 
rozrządu
Kluczową cechą modelu 2021 jest wprowadzenie 
nowego wydechowego wałka rozrządu ze 
zmienionym kształtem płatów, które zmniejszają 
współotwarcie zaworów w celu uzyskania 
większej mocy silnika przy niskich i średnich 
obrotach – a w 12-otworowym systemie wtrysku 
Denso zastosowano zoptymalizowane ustawienia 
wtrysku paliwa, które zapewniają wyższe osiągi 
i większą kontrolę.

Icon Blue

YZ250F
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Dostosuj motocykl. 
Ścigaj się. Zwyciężaj.
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Komunikacja z motocyklem 
na nieosiągalnym dotąd 
poziomie!

Power Tuner to wiodące w branży rozwiązanie 
cyfrowe, które umożliwia użytkownikom 
motocykli YZ250F i YZ450F dostrajanie 
charakterystyki silnika bezpośrednio na torze 
za pomocą smartfona. Zawodnicy i mechanicy 
mogą pobrać bezpłatną aplikację Power 
Tuner na urządzenia z systemem iOS lub 
Android, a następnie natychmiast połączyć 
się z maszyną i dostosować skład mieszanki 
paliwowo-powietrznej oraz czas zapłonu. 
W aplikacji Power Tuner użytkownicy mogą 
tworzyć własne ustawienia oraz przełączać 
później między dwiema gotowymi mapami za 
pomocą przycisku na kierownicy.

Programator Power Tuner może nie tylko 
modyfikować charakterystykę silnika, ale 
również rejestrować informacje z przebiegu 
wyścigu oraz monitorować szereg danych, 
w tym dotyczących diagnostyki, czasu pracy 
i obsługi, a także porównywać i wymieniać 
zapisy wyścigów i ustawienia z innymi 
zawodnikami.

Więcej informacji o aplikacji Power Tuner 
i jej funkcjach można znaleźć na stronie 
www.yamaha-motor.pl.
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2-suwowy silnik. 
Pierwsze miejsce.
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Ogromna moc i świetna sterowność w połączeniu z intensywnym brzmieniem 
silnika sprawiają, że 2-suwowy model YZ250 budzi ogromne emocje. Z pewnością 
mu się nie oprzesz!

Jeśli śledzisz rynek motocykli crossowych, na pewno znasz imponujące osiągnięcia 
modelu YZ250. Ta sprawdzona maszyna wygrała na przestrzeni lat niemal każde 
liczące się wyścigi motocrossowe i supercrossowe. Wielu najlepszych zawodników 
tego sportu zdobyło sławę dzięki temu legendarnemu dwusuwowi.

To jedna z najlżejszych i najzwrotniejszych maszyn, jakie kiedykolwiek 
wyprodukowano. Jej aluminiowa rama zapewnia doskonałą równowagę między 
sztywnością i elastycznością – a jeden z najlepszych na rynku układów zawieszenia 
wyposażono w przedni widelec sprężynowy o średnicy 48 mm z dopracowaną 
charakterystyką tłumienia oraz tylne zawieszenie Monocross z systemem 
dźwigni. Gdy tylko uruchomisz silnik, usłyszysz charakterystyczny odgłos 
i poczujesz charakterystyczny zapach 2-suwa z układu wydechowego. Zastrzyk 
adrenaliny i szybszy puls pozwolą Ci uwolnić moc tego motocykla i zawitać do 
strefYZwycięzców!

Agresywne nadwozie i efektowne grafiki
2-suwowa Yamaha YZ250 zachwyca nowoczesnym 
nadwoziem i świeżym, agresywnym wyglądem. 
Błotniki i osłony widelca zapewniają agresywny 
wizerunek, a boczne osłony i pokrycie siedzenia 
podkreślają nowoczesny wygląd. Na osłonach 
wlotów powietrza znajdują się nowe grafiki.

2-suwowy silnik o pojemności skokowej 
250 cm³ z systemem YPVS
To właśnie ogromna moc i wysoki moment 
obrotowy generowane przez chłodzony cieczą, 
2-suwowy silnik o pojemności 249 cm³ sprawiają, 
że model YZ250 cieszy się ogromną popularnością 
zarówno wśród profesjonalnych zawodników, jak 
i kierowców jeżdżących rekreacyjnie. Ta 5-biegowa 
jednostka napędowa, wyposażona w gaźnik 
38 mm i zwiększający moment obrotowy system 
YPVS, natychmiast reaguje na polecenia kierowcy.

Nowe, tylne zawieszenie typu Monocross
Tylne zawieszenie typu Monocross, składające 
się z wahacza, amortyzatora i systemu dźwigni, 
jest stosowane w 4-suwowych motocyklach YZ-F. 
Układ ten zapewnia doskonałe tłumienie i świetną 
przyczepność – kluczowe dla zdystansowania 
konkurentów na prostej startowej.

Widelec YZ-F typu upside-down z lagami 
o średnicy 48 mm
Widelec typu 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 ustawieniom widelca 
przejętym z modelu YZ250, zapewnia on lekkie 
i zwinne prowadzenie motocykla.

Icon Blue
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Aby dostać się na szczyt w motocrossie, musisz spędzić wiele godzin na torze. 
Musisz ciężko pracować nad swoją kondycją. I musisz mieć odpowiedni motocykl. 
A żaden inny dwukołowiec nie da Ci tyle radości z jazdy, co lekki i żywiołowy YZ125.

Jazdy YZ125 nie da się porównać z niczym innym. Dynamiczny 2-suwowy silnik 
o dużej mocy, superlekka aluminiowa rama oraz wyjątkowa zwrotność sprawiają, 
że YZ125 przyspiesza, skręca i hamuje jak żaden inny motocykl. Jego najlepszy na 
rynku widelec o wspaniałej charakterystyce zapewnia precyzję kierowania, która 
pozwala szybciej pokonywać zakręty, a tylne zawieszenie typu Monocross wybiera 
nierówności i ułatwia jazdę.

Kompaktowe nadwozie ułatwia balansowanie ciałem i przerzucanie motocykla, 
a ostra jak brzytwa stylistyka i dopasowane do całości niebieskie koła świadczą 
o tym, że ma w genach fabryczne, wyścigowe DNA. Odkryj najlżejszy z lekkich 
motocykli z silnikiem 2-suwowym. I sięgnij po zwycięstwo.

Agresywne nadwozie i efektowne grafiki
2-suwowa Yamaha YZ125 zachwyca nowoczesnym 
nadwoziem i efektownymi elementami 
graficznymi. Błotniki w kolorze Icon Blue i solidne 
osłony na widelec nadają jej drapieżności, 
a osłony boczne i pokrycie siedziska podkreślają 
nowoczesny wygląd motocykla.

2-suwowy silnik o pojemności skokowej 
125 cm³ z technologią YPVS
Sercem tej lekkiej maszyny jest wysokoobrotowa, 
2-suwowa, chłodzona cieczą jednostka napędowa 
o pojemności skokowej 125 cm³, wyposażona 
w słynny system YPVS zapewniający większą 
moc. Ten kompaktowy i łatwy w utrzymaniu 
silnik napędza 6-biegową przekładnię. Można 
go zmodyfikować, stosując elementy zestawu 
GYTR, co pozwala na uzyskanie jeszcze wyższych 
osiągów.

Nowe, tylne zawieszenie typu Monocross
Yamaha YZ125 jest wyposażona w tylne 
zawieszenie typu Monocross, składające się 
z wahacza, amortyzatora i systemu dźwigni 
stosowane w 4-suwowych motocyklach 
YZ serii F. Układ ten zapewnia doskonałe 
tłumienie i świetną przyczepność – elementy 
kluczowe dla zdystansowania konkurentów 
na prostej startowej.

Widelec typu upside-down z lagami 
o średnicy 48 mm
Widelec typu 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. W nowym widelcu 
zastosowano specjalne ustawienia przeznaczone 
dla modelu YZ125, aby zapewnić jeszcze większą 
lekkość i zwinność prowadzenia.

Icon Blue
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Zwrotność. Możliwości. 
Zwycięstwo.
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Zwycięstwo. Nigdy nie 
przychodzi samo.
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Model YZ85 to legenda młodzieżowej sceny motocrossowej. Od tego motocykla 
swoją karierę zaczynało wielu zawodowych kierowców, którzy należą dziś do 
czołówki i święcą triumfy w tej dyscyplinie. Model YZ85 oferuje wysokie osiągi, 
dzięki którym marzenia młodych kierowców mogą stać się rzeczywistością.

YZ85 jest wyposażony w chłodzony cieczą, 2-suwowy silnik o pojemności 85 cm³ 
z systemem Yamaha Power Valve System (YPVS), który jeszcze chętniej oddaje 
moc i pozwala uzyskać realną przewagę nad przeciwnikami.

W modelu 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. Zdecydowane wzornictwo tej maszyny i grafika nawiązująca do barw 
teamów fabrycznych będą dla wszystkich sygnałem, że w drodze do zwycięstwa 
nie uznajesz półśrodków.

Mocny silnik 85 cm³ z systemem YPVS
W chłodzonym cieczą silniku o pojemności 
85 cm³ znalazł się system zaworowy w układzie 
wydechowym (YPVS), który poprawia osiągi 
jednostki napędowej i zapewnia łatwo dostępny 
moment obrotowy. Dodajmy do tego wyższe 
sprężanie i skrzynię biegów o sześciu krótkich 
przełożeniach, a okaże się, że YZ85 to prawdziwy 
sprinter, który zwycięży w każdym wyścigu.

Tarcze typu wave i sztywne przewody 
hamulcowe
YZ85 ma tarcze hamulcowe typu wave o średnicy 
220 mm z przodu i 190 mm z tyłu, które nie tylko 
mniej się grzeją, ale także skuteczniej oczyszczają 
i zapewniają większą siłę hamowania. Model YZ85 
otrzymał także przewody hamulcowe o mniejszej 
rozszerzalności, dzięki czemu motocykl można 
lepiej wyczuć i jeszcze precyzyjniej prowadzić. Ich 
sposób poprowadzenia ułatwia też konserwację.

W pełni regulowany widelec 36 mm KYB®

Widelec przedni typu upside-down jest 
wyposażony w specjalnie obrabiane, zwężane lagi 
zewnętrzne i 36-milimetrowe lagi wewnętrzne. 
Całość dobrze równoważy sztywność ramy 
i optymalnie tłumi wstrząsy. Dodatkowo 
w modelu YZ85 zastosowano regulowane 
teleskopy o niskim współczynniku tarcia wraz 
z kartridżami, co pozwoliło uzyskać najbardziej 
wyrafinowany układ przedniego zawieszenia, jaki 
kiedykolwiek trafił do motocykla minicrossowego 
z serii YZ. To supernowoczesne zawieszenie, 
wyposażone w specjalne osłony widelca, poradzi 
sobie w nawet najbardziej wymagającym terenie.

Zawór membranowy i udoskonalony 
wydech
Zaawansowany układ dolotowy i wydechowy 
zgodnie współpracują z systemem YPVS, co 
pozwala uzyskać znakomite osiągi już w chwili 
startu. Dzięki zaworom membranowym i komorze 
rozprężnej moc jest zawsze pod kontrolą, 
a motocykl żywiołowo przyspiesza – razem 
z rytmem Twojego serca – dokładnie wtedy, 
kiedy potrzebujesz zostawić swoich konkurentów 
w tyle!
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Nadszedł czas, by sprawdzić się na torze. Przyszłość należy do Ciebie. I wiesz, że 
dasz z siebie 100% w każdym wyścigu. Dlatego potrzebujesz motocykla, który da 
Ci najlepsze osiągi w połączeniu ze sprawdzoną wytrzymałością Yamahy.

Motocykl YZ65 stworzony według tych samych wysokich standardów co motocykle 
wyścigowe Yamahy przeznaczone dla dorosłych zawodników. Jego mocny, 
chłodzony powietrzem silnik o pojemności 65 cm³, z 6-biegową skrzynią biegów 
jest wyposażony w opracowany przez Yamahę wyścigowy układ YPVS, który da 
Ci moc pozwalającą wygrywać wyścigi, a pół-podwójna stalowa rama kołyskowa 
z aluminiową ramą nośną jest lekka i mocna.

Regulowany przedni widelec typu upside-down o skoku 36 mm oraz tylne, 
klasyczne zawieszenie Monocross zapewniają stabilność w nierównym terenie, 
a dzięki regulowanej pozycji kierownicy motocykl YZ65 może rozwijać się razem 
z Tobą. Wyposażony w tarcze typu wave zapewniające dużą siłę hamowania, 
a także długie, wygodne siedzisko i podnóżki o dużej przyczepności YZ65 pozwoli 
Ci wjechać do strefYZwycięzców!

Płynnie dostarczana i łatwa 
w opanowaniu moc
Dynamiczny, chłodzony cieczą silnik o pojemności 
65 cm³, wyposażony w membranowy zawór 
wlotowy skrzyni korbowej, gwarantujący 
błyskawiczną reakcję przepustnicy jest jedną 
z najnowocześniejszych jednostek napędowych 
w swojej klasie. Niezwykle ważną technologią 
jest system YPVS (Yamaha Power Valve System) 
zapewniający płynny moment obrotowy oraz moc, 
które czynią z modelu YZ65 idealną propozycję 
dla młodych zawodników.

Pewne pokonywanie zakrętów
Przedni widelec KYB typu upside-down z lagami 
o średnicy 36 mm stanowi potwierdzenie faktu, 
że YZ65 ma to samo wyścigowe DNA, które 
można znaleźć w pozostałych modelach YZ. Jego 
doskonała sztywność umożliwia stabilne i pewne 
pokonywanie zakrętów, a długi skok widelca 
pozwala pokonywać najbardziej nierówne odcinki.

6-stopniowa skrzynia biegów o płynnym 
działaniu
6-stopniowa skrzynia biegów oferuje starannie 
dobrane zakresy przełożeń, które opracowano 
przede wszystkim z myślą o osiąganiu krótszych 
czasów okrążeń poprzez całkowite wykorzystanie 
potencjału silnika o pojemności 65 cm³. Z kolei 
zaprojektowane przez inżynierów Yamahy 
tarcze i sprężyny sprzęgła umożliwiają lekką 
i bezproblemową obsługę dźwigni sprzęgła.

Mała masa i duża stabilność
Yamaha YZ65 jest wyposażona w nową, pół-
podwójną stalową ramę kołyskową i aluminiowy 
stelaż, które sprawiają, że motocykl jest lekki, 
zwinny i wyjątkowo stabilny. Aby sprostać nawet 
najtrudniejszym nierównościom terenu, motocykl 
wyposażono w przedni widelec KYB typu upside-
down z lagami o średnicy 36 mm, aluminiowy 
wahacz oraz klasyczne, tylne zawieszenie 
Monocross. Podzespoły te przekładają się na 
świetną stabilność i powtarzalne czasy okrążeń.

Icon 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 2021 obejmie trzy oddzielne klasy 
dla kierowców modeli YZ65, YZ85 i YZ125. 
W każdej z nich wystartuje 40 zawodników 
wyselekcjonowanych z całej Europy na 
podstawie wyników osiągniętych przez nich 
w mistrzostwach krajowych. Na koniec zmierzą 
się w Superfinale, w najważniejszym wyścigu 
na świecie – Monster Energy FIM Motocross 
of Nations. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do 
kolejnego poziomu – bLU cRU Masterclass*.

Młodzi uczestnicy bLU cRU Masterclass 
będą mieli zapewnioną opiekę ekspertów 
i ambasadorów bLU cRU. Podczas 
trzydniowych treningów jeden wybrany 
kierowca YZ125 dołączy do oficjalnego 
zespołu Yamaha EMX125, by w kolejnym 
sezonie rywalizować w pełnym cyklu 
mistrzowskim EMX125, zaś zwycięzcy klas 
YZ65 i YZ85 otrzymają cenne wsparcie od 
Yamahy.

Program bLU cRU stanowi realną pomoc dla 
młodych kierowców we wszystkich klasach, 
dzięki której mogą oni rozwijać swoje 
umiejętności i robić postępy w osiągnięciu 
mistrzowskiego poziomu. Wspieranie młodej 
generacji kierowców pozostaje misją Yamahy.

*Szczegóły dostępne na stronie 
www.yamaha-racing.com/yz-blu-cru-cup/news/
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Produkty GYTR® 
zwiększające osiągi

Inżynierowie z działu Genuine Yamaha 
Technology Racing (GYTR®) już od ponad 
40 lat wprowadzają do tworzonych przez 
siebie akcesoriów wyścigowych zapierające 
dech w piersiach, supernowoczesne 
technologie.

Akcesoria GYTR są projektowane pod kątem 
konkretnych modeli maszyn. GYTR gwarantuje 
najlepsze dopasowanie elementów, które 
dodatkowo są wykonane z najwyższej jakości 
materiałów. Tak stworzone akcesoria posłużą 
wiele lat i pozwolą uzyskać przewagę nad 
konkurencją.

Ten wewnętrzny dział produkujący 
specjalistyczne części współpracuje 
z zespołami fabrycznymi i kierowcami 
testowymi, tworząc i sprawdzając 
komponenty podnoszące wydajność naszych 
modeli crossowych. Oferta obejmuje zarówno 
pojedyncze podzespoły, jak i kompletne 
zestawy wyścigowe. Akcesoria GYTR to 
jedyne produkty oficjalnie aprobowane przez 
Yamahę, tworzone przez najwyższej klasy 
fachowców najlepiej znających nasz sprzęt.
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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.

Pełny układ wydechowy Akrapovič
90798-31910-00

Akcesoryjna głowica GYTR®

B2W-E11B0-V0-00

Zabierak sprzęgła GYTR®

GYT-5XD56-40-00

Obudowa sprzęgła GYTR®

33D-E54E0-V0-00

Zestaw wałka rozrządu GYTR®

B2W-E21F0-V0-00

Obudowa modułu zapłonowego 
GYTR®

BR9-E54G0-V0-00

Zestaw tłoka GYTR® zwiększający 
kompresję 
B2W-E16A0-V0-00

Dolna osłona GYTR® MX
BR9-F14B0-V0-00

Tytanowa końcówka tłumika 
Akrapovič
1SS-E4753-0E-00

Ciężkie koło zamachowe GYTR®

GYT-5NX97-50-50

Przednie koło MXGP Replica 
(1,60’’ x 21’’)
1SL-F2053-7R-P1

Tylne koło MXGP Replica 
(2,15’’ x 19’’)
5XC-F2050-9R-P1

Prowadnica łańcucha z tworzywa 
sztucznego GYTR®

17D-F21E0-V0-00

Ograniczniki osi
1SR-F1932-0B-L0

Pełna tarcza tylnego hamulca 
GYTR® BRAKING®

1SL-F58G0-V0-00

Osłony dłoni Off-Road
B11-F0748-00-BK

Tytanowa końcówka tłumika 
GYTR®

90798-31820-00

Kompletny kolektor tytanowy 
Akrapovič
90798-31821-00

Wewnętrzna piasta sprzęgła 
GYTR®

B7B-E63C0-V0-00

Kosz sprzęgłowy GYTR®

B7B-E63A0-V0-00

Wzmocnienia chłodnicy GYTR®

BR9-E24C0-V0-00

Kratki zabezpieczające chłodnicę 
GYTR®

BR9-E24D0-V0-00

Pierścień osadczy tłoka GYTR®

1SM-E2842-T0-00

Magnetyczna śruba spustu oleju
BR9-E51C0-EU-00

Akcesoria YZ450F/YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition Akcesoria YZ250



 

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.

Zestaw wyścigowy GYTR YZ125
1SR-HIPER-KV-20

Ciężkie koło zamachowe GYTR®

1SR-E5550-KT-00

Aluminiowa pokrywa sprzęgła 
GYTR®

GYT-1C335-10-AL

Składana dźwignia sprzęgła GYTR®

17D-H39B0-V0-00

Osłona tylnego hamulca GYTR®

1DX-F58F0-V0-00

Maszyna startowa
1SL-F1825-0B-L0

Pełna tarcza tylnego hamulca 
GYTR® BRAKING®

1SL-F58G0-V0-00

Aluminiowe osłony chłodnicy
YMF-4YZ25-03-2T

Zestaw GYTR® do YZ85 
B0G-HIPER-KT-20

Pokrywa sprzęgła GYTR®

GYT-5PA35-10-AL

Kosz sprzęgłowy GYTR®

GYT-5PA56-10-01

Tarcza dociskowa sprzęgła GYTR®

GYT-5PA56-20-00

Wysoka kanapa piankowa
B0G-F4770-20-00

Nakrętka trzymaka
1SL-F2095-0B-L0

Wysokoprzepływowy filtr 
powietrza Twin Air®

5PA-E4451-00-00

Zatyczka airboxa
B09-E4480-E0-00

Zestaw wyścigowy GYTR®

BR8-HIPER-KT-10

Rura wydechowa GYTR®

BR8-E4610-0E-00

Tłumik GYTR®

BR8-E4753-0E-00

Dolna osłona GYTR® MX
BR8-F14B0-E0-00

Składana dźwignia hamulca GYTR®

BR8-H39A0-V0-00

Pokrywa tylnej pompy hamulcowej
1SR-F1701-2B-L0

Poszycie siedzenia Factory Racing
BR8-F4731-0F-00

Zestaw owiewek
BR8-W003A-00-00

Akcesoria YZ125 Akcesoria YZ85 Akcesoria YZ65

27



 

Radość dla wszystkich.
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Wytrzymały TT-R125LWE z zawieszeniem o dużym skoku, przednim hamulcem 
tarczowym i wytrzymałym nadwoziem w stylu crossowym to idealny wybór 
dla młodych i dorosłych kierowców szukających motocykla, który będzie łatwy 
i przyjemny w utrzymaniu i świetnie poradzi sobie w każdym terenie.

Ten wytrzymały motocykl terenowy jest napędzany kompaktowym silnikiem 
4-suwowym, chłodzonym powietrzem, o pojemności 125 cm³ charakteryzującym 
się wysoką kulturą pracy i dobrą kontrolą mocy. Elektryczny zapłon ułatwia 
rozruch, a 5-biegowa skrzynia biegów pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet 
TT-R125LWE w każdych warunkach.

Jego imponująca specyfikacja obejmuje przednie i tylne zawieszenie o dużym 
skoku, zapewniające płynną i pewną jazdę, a także przedni hamulec tarczowy 
o średnicy 220 mm, odporną na uderzenia polipropylenowe owiewki oraz 
koła z terenowym ogumieniem – 19-calowe z przodu i 16-calowe z tyłu. Niech 
rozpocznie się zabawa!

4-suwowy silnik o pojemności 125 cm³ 
z 5-biegową skrzynią biegów
Napędzany 4-suwowym silnikiem o pojemności 
125 cm³ TT-R125LWE zapewnia mnóstwo 
przewidywalnie oddawanej mocy do dynamicznej 
jazdy w terenie. Ten dziarski, mały silnik chłodzony 
powietrzem jest stosunkowo łatwy w utrzymaniu, 
a dzięki 5-biegowej skrzyni biegów z manualnym 
sprzęgłem ten model świetnie nadaje się do tego, 
by przygotować młodych kierowców do jazdy na 
pełnowymiarowych motocyklach.

Lekkie i wytrzymałe nadwozie 
inspirowane stylistyką Icon Blue serii YZ
Zachwycające nadwozie TT-R125LWE zostało 
zainspirowane naszymi kultowymi modelami 
YZ, które wygrywają w zawodach MXGP. 
Błotniki, osłony zbiornika paliwa i panele 
boczne – wykonane ze specjalnego, lekkiego 
i wytrzymałego polipropylenu – idealnie nadają 
się do jazdy w trudnych warunkach. 
TT-R125LWE w kolorystyce Icon Blue ma charakter 
prawdziwego motocykla wyścigowego.

Przedni hamulec tarczowy i tylny 
bębnowy
Aby zapewnić dobre panowanie nad dynamicznym 
TT-R125LWE, motocykl jest wyposażony 
w wydajny przedni hamulec tarczowy o średnicy 
220 mm, który umożliwia zmniejszenie prędkości 
przy minimalnym wysiłku. Hamulec bębnowy 
o średnicy 110 mm zapewnia płynną siłę 
hamowania z tyłu, a żeby zapewnić odpowiednią 
trakcję, TT-R125LWE ma grubą tylną oponę.

Wytrzymałe przednie i tylne zawieszenie 
o długim skoku
Wystarczy jedno spojrzenie na kompaktową 
stalową ramę i solidne zawieszenie, aby przekonać 
się, że jest to naprawdę dobry motocykl 
terenowy. Wytrzymały przedni widelec oferuje 
skok o imponującym zakresie 180 mm, podczas 
gdy tylne zawieszenie z układem dźwigni 
zapewnia skok 168 mm. Dzięki temu TT-R125LWE 
dobrze radzi sobie w trudnym terenie.

.
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TT-R110E, posiadający wytrzymałe nadwozie w stylu motocross w kolorystyce Icon 
Blue, napędzany 4-suwowym silnikiem oraz cechujący się przydatnymi dla kierowcy 
funkcjami, takimi jak elektryczny rozruch, łatwy dostęp i niskie siedzisko, to idealny 
motocykl do zabawy dla starszych i młodszych kierowców w tym dzieci, które 
przesiadają się z mniejszych modeli, takich jak TT-R50E i PW50.

Aby ułatwić prowadzenie i zapewnić wysoki komfort jazdy, ten świetnie 
prezentujący się, młodzieżowy motocykl wyposażono w przedni widelec o długim 
skoku oraz tylne zawieszenie Monocross – a 14-calowe koło z przodu i 12-calowe 
z tyłu wyposażono w wytrzymałe opony do jazdy w terenie.

Zarówno początkujący, jak i doświadczeni motocykliści jeżdżący w terenie 
pokochają płynnie oddawaną moc tego cichego, 4-suwowego silnika o pojemności 
110 cm³ – dodatkowym ułatwieniem jest automatyczne sprzęgło 4-biegowej 
skrzyni biegów, które jest bardzo łatwe w obsłudze. Układ zapłonowy z kluczykiem 
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, a łatwość konserwacji sprawia, że TT-R110E 
jest przyjemny w użytkowaniu i łatwy w utrzymaniu.

Silnik 4-suwowy o pojemności 110 cm³ 
z półautomatyczną skrzynią biegów
Zrywny i niezawodny, 4-suwowy silnik TT-R110E 
o pojemności 110 cm³ został zaprojektowany 
z myślą o płynnej pracy i dużej mocy, dzięki czemu 
ten młodzieżowy mini cross daje ogromną radość 
z jazdy. A dzięki półautomatycznej, 4-biegowej 
skrzyni biegów TT-R110E jest idealnym wyborem 
zarówno dla początkujących, jak i bardziej 
zaawansowanych kierowców.

Drapieżne i lekkie nadwozie w stylu 
crossowym
Drapieżne linie karoserii naszego stylowego 
4-suwowego motocykla TT-R110E zostały 
zainspirowane maszynami wyścigowymi YZ 
MXGP. Błotniki i panele zbiornika paliwa 
w kultowym kolorze Icon Blue są wykonane z ultra 
wytrzymałego polipropylenu zapewniającego 
minimalną wagę i maksymalną wytrzymałość.

Hamulce bębnowe o płynnym działaniu 
i opony terenowe
TT-R110E jest wyposażony w hamulce bębnowe 
z przodu i z tyłu, które zapewniają niezawodną 
siłę hamowania, a ich prosta konstrukcja ułatwia 
konserwację. Specjalne terenowe opony 
sprawiają, że ten młodzieżowy mini cross świetnie 
radzi sobie w terenie, a 14-calowe koło przednie 
i 12-calowe koło tylne pomagają w pokonywaniu 
nierówności.

Wysokie przednie i tylne zawieszenie
TT-R110E jest wyposażony w wytrzymałe 
elementy zawieszenia, które zapewniają komfort 
jazdy i łatwe prowadzenie w terenie. Wzmacniany 
widelec teleskopowy z przodu zapewnia 
skok w zakresie 115 mm, a tylne zawieszenie 
monocross z pojedynczym amortyzatorem 
zapewnia łagodny i progresywny skok w zakresie 
110 mm.

Icon Blue

TT-R110E

30



 

Mały rozmiar 
– super zabawa.
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Zabawa rozpoczyna się 
właśnie tutaj.
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Wszystko w TT-R50 zostało zaprojektowane z myślą o radości dzieci i ich rodziców. 
Zapłon na kluczyk daje rodzicom dodatkową kontrolę, a żeby zapewnić łatwą 
i przyjemną jazdę, 4-suwowy silnik o pojemności 50 cm³ z elektrycznym rozruchem, 
jest wyposażony w 3-biegową skrzynię i automatyczne sprzęgło.

Twoje dziecko marzy o tym motocyklu! Wytrzymała i przyjazna dla kierowcy 
konstrukcja TT-R50E obejmuje niskie siedzisko oraz półautomatyczną skrzynię 
biegów, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. 
Nie ma dla nich lepszego sposobu na naukę i rozwijanie umiejętności kierowania 
motocyklem przy jednoczesnej dobrej zabawie.

Dobrze wyglądające nadwozie Icon Blue jest inspirowane słynnymi motocyklami 
crossowymi Yamahy, które zdobyły nagrody GP, a dzięki wygodnej ergonomii, 
zawieszeniu o dużym skoku i terenowym oponom, TT-R50E zapewni wiele 
radosnych chwil i dostarczy zabawy przez lata.

Silnik 4-suwowy o pojemności 50 cm³ 
z półautomatyczną skrzynią biegów
Stylowy, mały i łatwy w obsłudze TT-R50E jest 
wyposażony w 4-suwowy silnik o pojemności 
50 cm³ z elektrycznym rozrusznikiem i prostą, 
3-biegową skrzynię z automatycznym sprzęgłem, 
dzięki czemu jest to jeden z najprzyjemniejszych 
w obsłudze motocykli. A ponieważ nie można go 
uruchomić bez kluczyka w stacyjce, rodzice mogą 
w pełni kontrolować sposób jego użytkowania.

Nadwozie inspirowane stylem YZ
Drapieżne linie karoserii w kolorze Icon Blue 
i siedzisko w modelu TT-R50E są zainspirowane 
większymi motocyklami crossowymi 
zdobywającymi tytuły w MXGP. Wytrzymałe 
przednie i tylne błotniki są wykonane z trwałego 
polipropylenu o wysokim stopniu elastyczności 
i odporności na uderzenia, a zbiornik paliwa 
o pojemności 3,1-litra pozwala jeździć długo bez 
potrzeby tankowania.

Hamulce bębnowe i opony terenowe
TT-R50E posiada kompaktowe hamulce bębnowe 
zapewniające niezawodną, płynną i przewidywalną 
siłę hamowania, co pozwala nowym i mniej 
doświadczonym kierowcom rozwijać swoje 
umiejętności kierowania motocyklem. 
Aby zapewnić dobrą trakcję podczas jazdy 
w terenie, ten automatyczny mini cross 
wyposażono w 10-calowe koła z szerokimi 
oponami terenowymi z przodu i z tyłu.

Wygodne zawieszenie przednie i tylne 
o dużym skoku
Podobnie jak nasze off-roadowe motocykle 
wyścigowe o większej pojemności, TT-R50E 
posiada widelec upside-down o długim skoku oraz 
lekkie zawieszenie typu monocross z tyłu. Skok 
96 mm z przodu i 71 mm z tyłu zapewnia wysoki 
komfort jazdy i łatwość kierowania motocyklem 
na nierównościach w terenie.
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To o wiele więcej niż tylko dziecięcy motocykl-zabawka! Już od 40 lat uwielbiany 
mini cross PW50 daje dzieciom i rodzicom radość z jazdy w terenie, na stałe 
zapisując się w rodzinnych wspomnieniach.

Wszystko w tym kultowym motocyklu dla dzieci jest zaprojektowane tak, aby jazda 
była bezpieczna, łatwa i przyjemna. Jest wyposażony w ogranicznik przepustnicy, 
który pozwala ustawić maksymalną prędkość, a kompaktowa rama nośna PW50 
z miękkim zawieszeniem i nisko osadzonym siedziskiem zapewniają komfort 
i łatwość prowadzenia.

Dynamiczny i w pełni zautomatyzowany silnik o pojemności 50 cm³ zapewnia 
łagodne przyspieszenie, a napęd przenoszony za pomocą wału i oddzielny zbiornik 
oleju do mieszanki paliwa sprawiają, że jest on łatwy w utrzymaniu. Lekki PW50 
bez trudu zmieści się z tyłu samochodu osobowego lub małej furgonetki, a wysoka 
jakość wykonania tego dziecięcego motocykla Yamaha zapewni całej rodzinie 
radość na wiele lat!

W pełni automatyczny silnik 2-suwowy 
o pojemności 50 cm³
Lekki, 2-suwowy silnik PW50 o pojemności 50 cm³, 
chłodzony powietrzem, został zaprojektowany 
specjalnie z myślą o młodych kierowcach. Płynnie 
działająca i responsywna, w pełni automatyczna 
skrzynia biegów, zapewnia przyjazną obsługę 
w stylu „odkręć i jedź”, a nieskomplikowana 
technologia sprawia, że ten lekki minicross jest 
łatwy w eksploatacji.

Kompaktowy rozmiar i niewielka waga 
zapewniają łatwość prowadzenia
Ważący zaledwie 41 kg PW50 jest najlżejszym 
i najbardziej kompaktowym motocyklem klasy 
mini cross w ofercie Yamahy. Wyposażony 
w opony 2,50–10 z przodu i z tyłu oraz 
zawieszenia o skoku 60 mm z przodu i 50 mm 
z tyłu, kompaktową ramę nośną, zapewnia łatwe 
i zwinne prowadzenie, dzięki czemu PW50 stanowi 
idealne wprowadzenie do motocykli terenowych.

Niskie siedzisko i proste sterowanie
Siedzisko na wysokości zaledwie 475 mm oraz 
wygodna pozycja podczas jazdy sprawią, że 
najmłodsi kierowcy od razu poczują się pewnie 
na PW50. Układ klamek na kierownicy jest 
podobny do rowerowego, z tylnym hamulcem 
pod lewą ręką, a przednim hamulcem pod prawą 
– ułatwiając jazdę najmłodszym. Wystarczy 
przekręcić manetkę gazu i zaczyna się zabawa!

Łatwy w regulacji ogranicznik 
przepustnicy
Aby zapewnić rodzicom całkowitą kontrolę nad 
PW50, ten model jest wyposażony w prosty 
mechanizm ograniczający ruch przepustnicy. 
Regulując śrubę, można zmniejszyć lub zwiększyć 
ruch przepustnicy w zależności od doświadczenia 
i możliwości młodego kierowcy.

Icon Blue
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Zacznij tworzyć 
wspomnienia już teraz!
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40 lat później PW50 pozostaje ulubioną maszyną dzieci i dorosłych na całym świecie. Z tą samą oryginalną konstrukcją, ale współczesną 
stylistyką Yamaha Icon Blue, ten kultowy minimotocykl będzie przez lata dostarczał mnóstwo radości. Wiele PW50 pozostaje w swoich 
macierzystych rodzinach przez całe pokolenia, budując fantastyczną historię niezatartych wspomnień. A ponad 380 tysięcy egzemplarzy 
sprzedanych w przeszło 150 krajach tworzy dziedzictwo, z którego ten „mały gigant” może być naprawdę dumny.

PW50: 40 lat „małego 
giganta”

To jeden z najbardziej znanych i lubianych 
minimotocykli na świecie. Wielu 
profesjonalnych zawodników zaczynało 
swoją przygodę z jednośladami za kierownicą 
tego legendarnego modelu. 40 lat po 
światowym debiucie na rynku amerykańskim, 
ponadczasowy PW50 – pieszczotliwie 
nazywany „PeeWee” – nadal króluje 
w statystykach sprzedaży.

Pod koniec lat 70. zawodnicy Yamahy mieli 
już na koncie trzy tytuły mistrza świata 
w motocrossie, co spowodowało ogromny 
wzrost popytu na wyścigowe motocykle 
crossowe z serii YZ. Równocześnie  projektanci 
Yamahy rozpoczęli prace nad nowym rodzajem 
minimotocykla dla dzieci, które chciały 
naśladować swoich bohaterów wyścigów 
motocrossowych. Tak narodził się PW50.

Łatwy w obsłudze, przyjemny w prowadzeniu 
i prosty w eksploatacji, PW50 nieustannie 
pomaga stawiać pierwsze kroki w motocrossie 
kolejnym pokoleniom maluchów w wieku od 
4 do 7 lat. Dzięki niezawodnemu, 2-suwowemu 
silnikowi o pojemności 50 cm³ i w pełni 
automatycznej skrzyni biegów jest to idealny 
pierwszy motocykl, a ogranicznik przepustnicy 
pozwala rodzicom kontrolować maksymalną 
prędkość maszyny, dopasowując ją do wieku 
i umiejętności dziecka.
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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.

Aluminiowa nakrętka zaworu 
z wzorem spiralnym
90338-W1018-BL

Aluminiowa nakrętka zaworu 
z wzorem radełkowanym
90338-W1016-BL

Uchwyt do linki
MTS-TLSKT-01-BR

Nakrętka trzymaka
1SL-F2095-0B-L0

Opaski na manetki Yamaha Racing
GYT-5XD22-00-00

Zestaw łyżek do opon
MTS-TLSKT-07-07

Zestaw kluczy nasadowych marki 
Yamaha
ACC-0SS58-40-67

Mata robocza Yamaha Off-road
YME-ENVIR-00-BL

Skórzany pokrowiec do modelu 
TT-R50
2JC-F4731-00-00

Opaski na manetki Yamaha Racing
GYT-5XD22-00-00

Filtr paliwa do motocykli Off-Road
1SL-E4620-00-00

Uchwyt do linki
MTS-TLSKT-01-BR

Opaska zabezpieczająca Yamaha
MTS-TLSKT-01-06

Aluminiowa nakrętka zaworu 
z wzorem radełkowanym
90338-W1016-BL

Zestaw łyżek do opon
MTS-TLSKT-07-07

Aluminiowa nakrętka zaworu 
z wzorem spiralnym
90338-W1018-BL

Kółka boczne
2SA-TRNWH-00-00

Skórzana kanapa do modelu PW50
5PG-F4731-00-00

Opaski na manetki Yamaha Racing
GYT-5XD22-00-00

Zestaw naklejek do modelu PW50
5PG-F4240-00-00

Zestaw narzędzi metrycznych
ABA-METRC-00-00

Pasy mocujące z zaczepami 
Yamaha
ACC-0SS58-40-28

Lejek do oleju Yamaha
DBY-ACC50-50-46

Opaska zabezpieczająca Yamaha
MTS-TLSKT-01-06

Akcesoria TT-R125LWE/TT-R110E Akcesoria TT-R50E Akcesoria PW50



 

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.

Ładowarka akumulatorów litowo-
jonowych; specyfikacja UE
YME-YECTM-29-EU

Osłony dłoni Off-Road
B11-F0748-00-BK

Wkładka zabezpieczająca płytę 
ochronną
YME-E1440-00-00

Uchwyt przewodu hamulcowego 
GYTR®

GYT-1P818-15-00

Ograniczniki osi GYTR®

33D-F53M0-V0-00

Tuleja dystansowa tylnego koła, 
niebieska, 25 mm
5XC-F2051-9B-L0

Przegub dźwigni tylnego hamulca 
GYTR®

5XC-F72A0-V0-00

Odpowietrzniki widelca
DBY-ACC56-34-66

Licznik motogodzin
ENG-METER-4C-01

Zestaw narządzi metrycznych
ABA-METRC-00-00

Siatka przeciwbłotna na chłodnicę
YME-17775-90-00

Pasy transportowe z napinaczami
ACC-0SS58-40-30

Akcesoria ogólne i garażowe
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Kolekcja odzieży MX

Imponujący styl inspirowany klasycznym wzornictwem motocykli Yamaha MX z przeszłości 
– kolekcja odzieży Yamaha MX zawiera koszulkę, spodnie, bezrękawnik i czapkę dla dorosłych oraz 
pasującą do nich linię dla dzieci złożoną z małej koszulki, spodni, rękawiczek i czapki. Wszystkie 
artykuły są wykonane z trwałych materiałów i pozwalają stworzyć kompletny zestaw Yamahy.

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.

Bezrękawnik do off-roadu 
– dla dorosłych
A19-RJ115-E1-0L

Spodnie do off-roadu 
– dla dorosłych
A19-RP107-E1-34

Koszulka do off-roadu 
– dla dorosłych
A19-RT113-E1-0L

Rękawice do off-roadu 
– dla dorosłych
A19-RG105-E1-0L

Czapka do off-roadu 
– dla dorosłych
N19-FH101-E0-00

Spodnie do off-roadu 
– dla młodzieży
A19-RP407-E1-14

Sweter do off-roadu 
– dla dzieci / młodzieży
A19-RT413-E1-14

Rękawice do off-roadu 
– dla dzieci / młodzieży
A19-RG405-E0-10

Czapka do off-roadu 
– dla dzieci
N19-FH401-E0-00

Off Road - MX
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Kolekcja Paddock Blue

Paddock Blue to kolekcja niezobowiązującej i jednocześnie eleganckiej odzieży Yamahy, która 
zapewni Ci komfort w każdej sytuacji. Inspirowane duchem wyścigów ubrania są chętnie noszone 
przez członków zespołów wyścigowych Yamahy, a szeroka gama produktów z kolekcji Paddock 
Blue Camo dobrze prezentuje się zarówno na torze, jak i w mieście.

Męska koszulka Paddock Blue, 
z długim rękawem
B20-FT112-E1-0L

Męski softshell Paddock Blue
B20-FJ102-E1-0L

Męska hybrydowa kurtka Paddock 
Blue
B20-FJ103-E1-0L

Męski bezrękawnik Paddock Blue
B20-FJ105-E1-0L

Męska bluza z kapturem Paddock 
Blue, z wzorem moro 
B20-FT106-E1-0L

Męski T-shirt Paddock Blue, 
z wzorem moro
B20-FT121-E1-0L

Damska koszulka Paddock Blue, 
z wzorem moro
B20-FT201-E1-0S

Dziecięca bluza z kapturem 
Paddock Blue, z wzorem moro 
B20-FT407-E1-12

Dziecięcy T-shirt Paddock Blue, 
z wzorem moro
B20-FT402-E1-12

Paddock Blue
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Dane techniczne
YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition YZ450F YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition

Silnik

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

Pojemność 450 cm3 450cm3 250 cm3

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

Stopień sprężania 13,0 : 1 13,0 : 1 13,8:1 

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Sprzęgło Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Układ zapłonowy TCI TCI TCI

Rozrusznik Elektryczny Elektryczny Elektryczny

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 310 mm 310 mm

Kąt wyprzedzania główki ramy 26º55 26º55 26º50

Wyprzedzenie koła 120 mm 120 mm 119 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 317 mm 317 mm

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

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 240 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 240 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 240 mm

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

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

Wymiary

Długość całkowita 2 185 mm 2 185 mm 2 175 mm

Szerokość całkowita 825 mm 825 mm 825 mm

Wysokość całkowita 1 285 mm 1 285 mm 1 285 mm

Wysokość kanapy 965 mm 965 mm 970 mm

Rozstaw osi 1 485 mm 1 485 mm 1 475 mm

Minimalny prześwit 330 mm 330 mm 335 mm

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

112 kg 112 kg 106 kg

Pojemność zbiornika paliwa 6,2 litra 6,2 litra 6,2 litra

Pojemność zbiornika oleju 0,9 litra 0,9 litra 0,95 litra
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YZ250F YZ250 YZ125

Silnik

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

wydechowym YPVS

1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 2-suwowy, z zaworem wydechowym 
YPVS

Pojemność 250 cm3 249 cm3 125 cm3

Średnica x skok tłoka 77,0 mm x 53,6 mm 66,4 mm x 72,0 mm 54,0 mm x 54,5 mm

Stopień sprężania 13,8:1 8,9 ~ 10,6 : 1 8,6 ~ 10,7 : 1

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

Sprzęgło Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zasilania Wtrysk paliwa Gaźnik Keihin PWK38S/1 Gaźnik Mikuni TMX38

Układ zapłonowy TCI CDI CDI

Rozrusznik Elektryczny Nożny Nożny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch

Podwozie

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

Skok przedniego zawieszenia 310 mm 300 mm 300 mm

Kąt wyprzedzania główki ramy 26º50 27º40 26º

Wyprzedzenie koła 119 mm 122 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 240 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 100/90-19 57M 110/90-19 62M 100/90-19 57M

Wymiary

Długość całkowita 2 175 mm 2 185 mm 2 137 mm

Szerokość całkowita 825 mm 825 mm 825 mm

Wysokość całkowita 1 285 mm 1 290 mm 1 295 mm

Wysokość kanapy 970 mm 970 mm 975 mm

Rozstaw osi 1 475 mm 1 485 mm 1 445 mm

Minimalny prześwit 335 mm 360 mm 363 mm

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

106 kg 103 kg 94 kg

Pojemność zbiornika paliwa 6,2 litra 8 litrów 8 litrów

Pojemność zbiornika oleju 0,95 litra 0,8 litra 0,7 litra
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Dane techniczne

YZ85 YZ65 TT-R125LWE

Silnik

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

YPVS, 2-suwowy
1-cylindrowy, 2-zaworowy, SOHC, chłodzony powietrzem, 2-suwowy

Pojemność 84,7 cm3 65 cm3 124 cm3

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

Stopień sprężania 8,1 : 1 8,1 : 1 10,0 : 1

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

Sprzęgło Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zasilania Gaźnik Keihin PWK28/1 Gaźnik Keihin PWK28/1 Mikuni VM16/1

Układ zapłonowy CDI CDI CDI

Rozrusznik Nożny Nożny Elektryczny i nożny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch

Podwozie

Rama Stalowa Stalowa -

Skok przedniego zawieszenia 275 mm 215 mm 180 mm

Kąt wyprzedzania główki ramy 27º 26º25 28º30

Wyprzedzenie koła 106 mm 63,5 mm 107 mm

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

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

Skok tylnego zawieszenia 287 mm 270 mm 110 mm

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

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

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

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

Wymiary

Długość całkowita 1 903 mm 1 615 mm 1 885mm

Szerokość całkowita 758 mm 760 mm 795 mm

Wysokość całkowita 1 156 mm 1 000 mm 1 085 mm

Wysokość kanapy 904 mm 755 mm 805 mm

Rozstaw osi 1 286 mm 1 140 mm 1 270mm

Minimalny prześwit 393 mm 265 mm 295 mm

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

73 kg 61 kg 90 kg

Pojemność zbiornika paliwa 5 litrów 3,5 litra 6 litrów

Pojemność zbiornika oleju 0,5 litra 0,5 litra 1,2 litra



 

TT-R110E TT-R50E PW50

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

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 VM12/1

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

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy

Skok przedniego zawieszenia 115 mm 96 mm 60 mm

Kąt wyprzedzania główki ramy 26º 25º30 25º

Wyprzedzenie koła 60 mm 34 mm 50 mm

Układ tylnego 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 475 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 58 kg 41 kg

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

Pojemność zbiornika oleju 1 litr 1 litr 0,3 litra
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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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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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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.

www.yamaha-motor.pl

Dealer


