Urban Mobility

MOVE
A melhor forma de deslocar-se na cidade
A cidade é o local mais gratificante e vibrante
para trabalhar ou viver, mas seria muito melhor
se não tivesse de enfrentar os engarrafamentos
diários e os transportes públicos sobrelotados.
Mas não tem de ser assim. A Yamaha oferece a
gama mais completa de modelos de mobilidade
urbana que lhe permite mover-se livremente
pela cidade e repor o equilíbrio entre trabalho e
vida pessoal.
Para 2020, a Yamaha apresenta o mais
emocionante e acessível novo modelo que abrirá

o mundo das scooters a um público muito mais
vasto. Com duas rodas dianteiras inclináveis
que proporcionam uma maior sensação de
confiança e estabilidade, a novíssima Tricity 300
acrescenta uma nova dimensão à mobilidade
urbana. Com um design de excelência, melhores
especificações e o menor peso na sua classe,
esta inovadora scooter de 3 rodas é a melhor
forma de deslocar-se na cidade. E como pode
ser conduzida com uma carta de ligeiros B*,
maior é a oportunidade de deslocar-se, viver e
amar a cidade.

* Poderão aplicar-se limitações e restrições consoante o país e em função das leis locais aplicáveis.

A gama Urban Mobility 2020 inclui ainda
a Tricity 125 leve e ágil com duas rodas
dianteiras inclináveis que possibilitam uma
sensação de estabilidade e segurança em
várias superfícies, enquanto o modelo NMAX
125 apresenta excelentes especificações e um
design desportivo e bastante apelativo. E não
nos esqueçamos da acessível e extremamente
ágil D’elight, a mais leve scooter citadina da
Yamaha que combina um estilo elegante com a
funcionalidade diária.

A melhor forma de
deslocar-se na cidade.

Tricity 300

Tudo neste veículo de mobilidade urbana, topo
de gama, foi concebido para as deslocações
diárias serem simples, fáceis e divertidas. As
duas rodas dianteiras inclináveis oferecem
uma maior aderência para fazer curvas suaves
- a direção leve e o facto de ser mais estreita
facilitam bastante a circulação em estradas
congestionadas.
Sempre que pára, o sistema automático
Standing Assist é uma grande ajuda. E quando
os semáforos mudam para verde, o motor BLUE
CORE de 300 cc com a grande capacidade de
resposta leva-o até ao seu destino em tempo
recorde. Com uma carenagem elegante e as
melhores especificações da classe, a Tricity 300
é a melhor forma de deslocar-se na cidade.
* Poderão aplicar-se limitações e restrições
consoante o país e em função das leis locais
aplicáveis.

Tricity 300

A Tricity 300 está pronta para transformar a
sua vida. O design de 3 rodas oferece uma nova
sensação de estabilidade e confiança. E ao ser o
modelo mais leve e mais elegante na sua classe,
é a forma mais inteligente de deslocar-se na
cidade. E a boa notícia é que pode conduzi-la
com a sua carta de ligeiros tipo B!*

Mobilidade urbana de 3 rodas com o ADN
da Tricity

Económico e potente motor BLUE CORE
de 300 cc

Com a Tricity 300 a Yamaha está a abrir o mundo
da mobilidade urbana a um público ainda mais
vasto. Com um estilo dinâmico e um desempenho
versátil, a par das melhores especificações na sua
classe e uma tecnologia fácil de utilizar, esta nova
e acessível scooter de 3 rodas pode ser conduzida
com uma carta de ligeiros tipo B*, o que dá a
mais pessoas a oportunidade de moverem-se
livremente pela cidade. * Poderão aplicar-se
limitações e restrições consoante o país e em
função das leis locais aplicáveis.

Com um potente e económico motor BLUE CORE
de 300 cc, a nova Tricity 300 eleva a mobilidade
urbana a um novo nível. O motor monocilíndrico
a 4 tempos com refrigeração líquida oferece
uma enorme potência para as viagens longas em
estrada. E com o potente e fluido binário a baixa
velocidade, e a transmissão automática otimizada,
basta rodar o punho e andar!

Grande espaço de arrumação

Instrumentos LCD e acabamento de
elevada qualidade

Além do apelativo design desportio , elegante
carenagem e as melhores especificações na
sua classe, a dinâmica Tricity 300 é também um
veículo extremamente prático e funcional. Dispõe
de espaço de armazenamento para dois capacetes
integrais ou uma mala A4 e poderá acionar a
ignição e as fechaduras com a prática Smart Key.
Também está disponível uma tomada de 12v no
painel frontal para os seus dispositivos.

A Tricity 300 é um veículo topo de gama com
um visual notável e acabamentos de qualidade
superior. As especificações líderes na sua
classe incluem um painel de instrumentos de
estilo automóvel que mostra as informações
importantes num estilo claro e fácil de
compreender. A luzes no painel de instrumentos
mostram o ABS, o sistema de bloqueio Tilt-Lock, o
TCS e a temperatura ambiente - com um aviso que
é ativado a temperaturas de 3 ºC e inferiores para
o avisar de possível gelo no piso.

Sistema Standing Assist

A mais leve da sua classe/autonomia

Normalmente, as deslocações urbanas envolvem
muitos momentos de condução pára-arranca, pelo
que a Yamaha desenvolveu o sistema Tilt-lock
(bloqueio de inclinação) que oferece uma maior
comodidade quando pára nos semáforos ou
cruzamentos.

A Tricity 300 foi concebida para lhe proporcionar
a agilidade leve de uma scooter com a maior
sensação de confiança e estabilidade que as 3
rodas oferecem. Além de ser o modelo mais leve
na sua classe, tem também algumas das mais
elevadas especificações. E com um depósito
de combustível de 13 litros, bem como uma
carenagem e para-brisas aerodinâmicos, é a
escolha mais inteligente para as viagens longas.

Travões de disco de grande diâmetro

Accessible to B driving license

O design de 3 rodas da Tricity 300 proporciona
uma sensação de maior estabilidade e confiança,
e foi concebido para circular numa grande
variedade de superfícies e condições de
condução. Com as melhores especificações da
sua classe, os discos dianteiros e traseiros com
267 mm de diâmetro garantem uma grande
potência de travagem, e o sistema de travagem
unificado da Yamaha e o ABS permitem um
maior controlo em condições de piso molhado ou
escorregadio.

The first Yamaha big engine capacity available for
B license owners*
* Limitations and restrictions may apply per
country under applicable local laws.

Tricity 300

Gunmetal Grey

Tricity 300

Tech Kamo

Nimbus Grey

Adoro as minhas
viagens..

Tricity 155
Esta é a escolha. Pode ser obrigado a passar o seu tempo na paragem do
autocarro, no metro, à procura de um lugar para estacionar ou pode ter a
liberdade para passar o seu tempo como quiser. Pode ser apenas o início de uma
vida quotidiana muito melhor.

Matt Grey

Milky White

Tudo em torno da Tricity 155 foi concebido a pensar em vocês, motociclistas
urbanos. Ideal para condutores inexperientes, que podem encontrar a sua
confiança nas 3 rodas, dando uma verdadeira sensação de estabilidade na calçada
e nas linhas do elétrico.

Tricity 155

Leve e ágil, a Tricity 155 tem o poder de o levar mais além e testar os limites da
cidade, permitindo-lhe tirar o máximo partido da vida urbana. Atualize a forma
como se desloca.

Icon Grey

Disposição do sistema de inclinação de 3
rodas
A disposição do sistema de inclinação de 3 rodas
da Tricity 155 é uma escolha ideal se for um
principiante neste tipo de condução. As suas
rodas dianteiras duplas permitem-lhe inclinarse nas curvas e proporcionam-lhe uma elevada
sensação de estabilidade. E com dois pneus
dianteiros que se agarram à estrada e um pneu
traseiro 130 largo – aliado aos travões dianteiros
de disco duplo – a Tricity 155 inspira confiança em
muitas superfícies.

O transporte porta a porta mais simples
Com o seu quadro compacto, pouco peso e
ABS de série, a Tricity 155 de 3 rodas combina
agilidade semelhante à scooter de 2 rodas, com
maior confiança na condução e sensação de
estabilidade. As suas rodas dianteiras com pouco
espaço entre si significam que passar o trânsito
não é um problema – e para maior conveniência
existe um novo travão de estacionamento. A
condução porta a porta simplificada!

Motor potente de 155 cc em
conformidade com a norma EU4 com VVA
A Tricity 155 é conduzida pelo nosso motor de
4 tempos de última geração em conformidade
com a norma EU4 e inclui um sistema de atuação
variável das válvulas para maior aceleração com
elevados níveis de economia de combustível.
O motor de 155 cc com grande capacidade
de resposta oferece-lhe a potência extra que
necessita para conduzir em autoestrada e em
estradas secundárias, tornando-a ideal para curtas
a médias distâncias.

Funcional, prática, acessível
Por baixo do banco duplo de alta qualidade existe
um compartimento de armazenamento grande,
concebido para acomodar um capacete integral e
artigos pequenos – e para maior funcionalidade,
o compartimento de armazenamento dianteiro
inclui uma tomada de 12 v para carregar vários
dispositivos. Com o seu grande depósito de
combustível de 7,2 litros, a Tricity 155 oferece
uma maior autonomia entre reabastecimentos.

Tricity 125
Quem é que nunca viu as portas do elétrico a fecharem-se à sua frente ou se sentiu
desconfortável no metro completamente cheio? Não se sinta impotente, assuma
o controlo do seu tempo e comece a desfrutar novamente do melhor que a vida
urbana lhe pode oferecer!

Matt Grey

Milky White

Cyber Blue

Divirta-se ao assumir o controlo da cidade com a Yamaha Tricity 125. Sentir-se-á
imediatamente à vontade, graças à posição de condução confortável e mais
confiante na calçada ou ao passar as linhas do elétrico devido às 3 rodas que a
Tricity dispõe.
O seu eficiente motor Blue Core de 125 cc permite níveis elevados de aceleração
e uma extraordinária economia de combustível. Além disso, com ABS e sistema de
travagem unificado de série, a Yamaha Tricity 125 é a forma mais fácil e agradável
para se deslocar na cidade.

Icon Grey

Carenagem elegante
A carenagem elegante da Tricity proporciona
a esta scooter leve de 3 rodas uma imagem
dinâmica e contemporânea. As suas linhas
aerodinâmicas e o perfil elegante projetam
um aspeto sofisticado que realça a agilidade
deste veículo para deslocações urbanas. O vidro
desportivo e as proteções alargadas para as
pernas proporcionam maior proteção contra o
vento e chuva.

Motor Blue Core a 4 tempos de 125 cc,
potente e económico
Para uma aceleração dinâmica, bem como uma
excelente economia de combustível, a Tricity
125 é conduzida pelo mais recente motor Blue
Core a 4 tempos de 125 cc com refrigeração
líquida. Com um débito de 9 kW, o design Blue
Core permite obter uma melhor performance
com menor consumo de combustível, tornando a
Tricity 125 numa das formas de deslocação mais
eficazes e económicas!

Sistema de inclinação em várias rodas
O sistema de inclinação em várias rodas, exclusivo
da Yamaha, foi concebido para proporcionar uma
condução fácil, além de segurança nas curvas e
sensação de manobrabilidade natural de uma
scooter. Com uma ligação em paralelogramo e
duas suspensões telescópicas independentes,
este sistema engenhoso permite a inclinação das
duas rodas dianteiras nas curvas, o que torna a
condução da Tricity mais agradável.

Posicionamento de condução confortável
e natural
Para oferecer uma ergonomia descontraída tem
uma plataforma larga e lisa – assim como um
longo banco duplo. Este design oferece uma
posição de condução confortável e permite-lhe
entrar e sair da Tricity de forma rápida e fácil.
Existe também mais espaço de armazenamento
para um capacete integral por baixo do banco,
assim como um prático gancho à frente.

Tricity 125

Adoro as minhas
viagens.

Tricity 300 Acessórios

Mala Top Case City de 39 l
52S-F84A8-00-00

Encosto para passageiro Top Case
City de 39L

Tricity 155 / 125 Acessórios

Painéis da tampa coloridos para as
malas Top Case City de 39L

Vidro desportivo

Suporte para GPS

Throttle Guide Kit

2CM-F61C0-00-00

2CM-F34A0-00-00

B74-F6240-00-00

Mala Top Case City de 39 l

Suporte traseiro

52S-F84A8-00-00

2CM-F4841-A0-00

Almofada do encosto para
passageiro X-MAX

52S-F842M-00-00

Mala Top Case City de 50L
34B-F84A8-10-00

Encosto para passageiro Top Case
City de 50L

Almofada do encosto para o
passageiro
B74-F843F-A0-00

Painéis da tampa coloridos para as
malas Top Case City de 50L

Suporte traseiro
B74-F48D0-00-00

34B-F843F-0F-00

1SD-F843F-00-00

Divisória para o compartimento
por baixo do banco com saco

Suporte de encosto para
passageiro

B74-F85M0-00-00

2CM-F84U0-00-00

VIDRO ELEVADO TRICITY

Apron Tricity

BB8-F83J0-00-00

2CM-F47L0-00-00

SACO DE CONSOLA

Throttle Guide Kit

Punhos aquecidos 120

Deflectores de mãos

Punhos aquecidos 120

Cobertura para assento de scooter

B74-F0750-00-00

B74-F6240-00-00

YME-F2960-00-00

2CM-F85F0-00-00

YME-F2960-00-00

5GJ-W0702-00-00

Acima está uma seleção dos acessórios de parafusos disponíveis. Contacte o seu concessionário Yamaha local para obter uma lista completa dos acessórios e aconselhamento acerca do
melhor conjunto de acessórios para a sua Yamaha. A lista completa dos acessórios também está disponível no nosso website.

NMAX. Pronta para os
desafios do dia a dia.

NMAX 155
A NMAX 155 proporciona toda a diversão e agilidade que espera de uma scooter
leve, com o bónus adicional de uma aceleração mais rápida e uma velocidade
máxima superior proporcionadas pelo potente motor de 155 cc!

Matt Grey

Phantom Blue

A posição de condução espaçosa e o banco duplo alongado proporcionam uma
viagem relaxante e confortável para o trabalho ou para a universidade. Além disso,
com os poderosos faróis LED triplos dianteiros, a elegante extremidade traseira e
a moderna carenagem da família MAX o design de topo e a grande qualidade de
construção da NMAX 155 são reforçados.

NMAX 155

Os potentes travões de disco dianteiro e traseiro possuem ABS de série.
Com um espaço de armazenamento por baixo do banco com 23,5 litros e um
compartimento dianteiro com uma prática tomada de 12 V, a NMAX 155 é a forma
prática e desportiva de se deslocar!

Milky White

Motor de 155 cc com refrigeração líquida,
em conformidade com a norma EU4

Design da carenagem dinâmico e
desportivo

Atuação variável das válvulas para uma
aceleração potente

O motor em conformidade com a norma EU4 da
NMAX 155 foi desenvolvido através da tecnologia
avançada Blue Core da Yamaha. Esta abordagem
de design inovadora centra-se no aumento da
eficiência da combustão e do arrefecimento,
reduzindo ao mesmo tempo as perdas de
potência, para lhe proporcionar uma aceleração
mais rápida com uma velocidade máxima superior
e um consumo de combustível reduzido.

O aspeto desportivo e o design de elevada
qualidade da carenagem elegante foram
altamente influenciados pelas nossas
scooters desportivas. A extremidade traseira
perfeitamente integrada proporciona à NMAX
155 um aspeto desportivo e sofisticado, enquanto
os elementos desportivos com boomerangs e o
túnel central realçam a forte herança Yamaha
MAX.

Uma das principais caraterísticas que fazem da
NMAX 155 uma scooter tão desportiva é o seu
sistema de atuação variável das válvulas (VVA). A
cabeça do cilindro de 4 válvulas utiliza uma árvore
de cames especial que permite que o motor
funcione de forma mais eficiente a velocidades
de rotação altas e baixas, proporcionando uma
aceleração mais forte em todas as rotações, em
conjunto com uma boa economia de combustível.

Quadro leve e desportivo
A NMAX 155 está equipada com um quadro
tubular leve e extremamente resistente
que proporciona uma condução desportiva
e uma utilização estável aliadas a uma fácil
manobrabilidade. Com um sistema de suspensão
traseira de amortecedor duplo e suspensões
telescópicas dianteiras de funcionamento suave,
o quadro de especificações elevadas garante que
o condutor e o passageiro viajam sempre com
conforto.

NMAX 125
Ao conduzir a desportiva NMAX 125, as suas viagens diárias para a cidade passarão
a ser algo que lhe dará prazer.
Phantom Blue

Milky White

Este veículo para deslocações urbanas foi concebido especialmente para
proporcionar um prazer de condução superior aliado a uma performance
desportiva e fantástica economia. A sua carenagem compacta proporciona ao
condutor e ao passageiro toda a agilidade necessária para circular em estradas
congestionadas e, graças ao seu potente motor Blue Core a 4 tempos de 125 cc,
em conformidade com a norma EU4, a NMAX oferece uma forte aceleração com
um baixo consumo de combustível.
Com o seu aspeto dinâmico e especificações elevadas, incluindo ABS, esta scooter
citadina desportiva leva o design de elevada qualidade à categoria de entrada das
125 cc. NMAX: um meio de transporte que vai mudar a sua vida.

Matt Grey

Motor de 125 cc com refrigeração líquida,
em conformidade com a norma EU4

Atuação variável das válvulas para uma
aceleração potente

O motor especialmente concebido em
conformidade com a norma EU4 proporciona uma
performance desportiva com um baixo consumo
de combustível e emissões reduzidas. Ao utilizar
a abordagem de design de aumento da eficiência
“Blue Core” da Yamaha, que reduz as perdas de
potência, o compacto motor com refrigeração
líquida a 4 tempos de 125cc alcança elevados
níveis de binário com um desempenho e eficiência
extraordinários.

Uma das principais caraterísticas que fazem da
NMAX uma scooter tão desportiva é o seu sistema
de atuação variável das válvulas (VVA). A cabeça
do cilindro de 4 válvulas utiliza uma árvore de
cames especial que permite que o motor funcione
de forma mais eficiente a velocidades de rotação
altas e baixas, proporcionando uma aceleração
mais forte em todas as rotações, em conjunto com
uma excelente economia de combustível.

Quadro leve e desportivo

Estilo dinâmico

A NMAX está equipada com um quadro
tubular leve e super resistente concebido
para proporcionar uma condução desportiva
e uma utilização estável aliadas a uma fácil
manobrabilidade. Com um sistema de suspensão
traseira de amortecedor duplo e suspensões
telescópicas dianteiras de funcionamento suave,
o quadro de elevadas especificações garante que
o condutor e o passageiro viajam sempre com
conforto.

Com o seu design dinâmico e acabamentos de
elevada qualidade, a desportiva NMAX confere
um aspeto ousado e elegante à categoria de
veículos para deslocações urbanas de nível
iniciado. Entre as características mais marcantes
está incluída a carenagem aerodinâmica
com elementos decorativos distintivos com
boomerangs, bem como o farol duplo e o guardalamas dianteiro pontiagudo.

NMAX 125

NMAX 125. Mais vida
para o seu dia a dia.

NMAX 155 / 125 Acessórios

Vidro alto

Mala Top Case City de 39 l

Suporte para mala Top Case

Mala Top Case City de 30L

2DP-F83J0-20-00

52S-F84A8-00-00

2DP-F48D0-00-00

2DP-284A8-A0-00

Suporte de fixação para malas Top
Case City de 30L

Assento de design confortável
2DP-F47C0-00-00

2DP-284AB-00-00

Punhos aquecidos 120

Suporte para GPS

Deflectores de mãos

Painéis poisa pés

Apron NMAX

Saco de consola

YME-F2960-00-00

2DP-F34A0-00-00

2DP-F85F0-00-00

2DP-F74M0-00-00

2DP-FAPR0-00-00

4B5-W0750-00-00

Throttle Guide Kit

Cobertura para assento de scooter

Aluminium Valve Cap

Aluminium Valve Cap

B74-F6240-00-00

5GJ-W0702-00-00

90338-W1016-BL

90338-W1018-BU

Acima está uma seleção dos acessórios de parafusos disponíveis. Contacte o seu concessionário Yamaha local para obter uma lista completa dos acessórios e aconselhamento acerca do
melhor conjunto de acessórios para a sua Yamaha. A lista completa dos acessórios também está disponível no nosso website.

A vantagem de chegar
cedo..

Xenter 125
Que preço daria a uma hora do seu tempo? Trata-se do nosso bem mais precioso.
No entanto, todos os dias perdemos muito tempo nas deslocações para o trabalho
ou para a faculdade.

Competition White

Silky Grey

Por isso, reserve um minuto e veja de que forma a Xenter 125 pode transformar
cada viagem e permitir que ganhe ainda mais tempo todos os dias. E acreditamos
que ficará agradavelmente surpreendido com a forma como esta elegante scooter
de roda alta mudará a sua vida para melhor.

Xenter 125

Com um motor eficiente e económico a 4 tempos de 125 cc, em conformidade
com a norma EU4, e uma posição de condução natural, a sofisticada Xenter 125 foi
concebida para o ajudar a fugir ao trânsito sem complicações. Assim sendo, poupe
algum tempo. E experimente a beleza de chegar cedo!

Hunter Green

Scooter urbana moderna

Confortável, espaçosa e prática

Rodas altas de 16 polegadas e 5 raios

Suspensão traseira monocross avançada

Com as rodas altas que proporcionam uma
condução suave em superfícies irregulares, a
Xenter 125 é ideal para a vida citadina. Com um
estilo elegante, esta elegante scooter urbana
permite-lhe controlar a sua vida atarefada.
Equipada com potentes faróis duplos e um
farolim em LED, a Xenter 125 combina um estilo
contemporâneo com o espírito prático do dia-adia.

A plataforma ultra-plana para os pés e o painel
frontal quase plano proporcionam uma posição
de condução relaxada, ao passo que o banco
com costuras de alta qualidade e revestimento
de elevada aderência asseguram uma condução
confortável. O espaçoso compartimento de
armazenamento para capacetes sob o banco,
combinado com um porta-luvas, gancho de
suporte para malas e suporte de bagagem
traseiro, proporcionam imenso espaço de
transporte.

Além do aspeto elegante, as rodas leves de 16
polegadas de diâmetro da Xenter 125 foram
concebidas para garantir que desfruta de uma
condução confortável e estável em superfícies
irregulares. Fabricadas em liga leve, as jantes
de 5 raios funcionam com um pneu dianteiro de
secção 100 e um pneu traseiro de secção 120 para
máxima aderência e resistência ao desgaste.

Desenvolvida a partir do design utilizado na
scooter TMAX, topo de gama da Yamaha, a
suspensão traseira monocross avançada com
amortecedor único proporciona uma condução
super suave em estradas urbanas mais difíceis.
Juntando-lhe as forquilhas telescópicas dianteiras
de acionamento suave e as rodas altas de 16
polegadas, a Xenter 125 foi concebida para
proporcionar uma condução suave e confiante em
todas as ocasiões.

D’elight
A elegante D’elight foi concebida para tornar cada viagem muito mais fácil e
rápida, e também muito mais acessível.
Diamond Black

Milky White

O que tornam este pequeno e económico veículo urbano um prazer para a
condução, é uma carenagem compacta e a construção ultraleve. Além disso, para
obter uma melhor performance com consumo de combustível reduzido, a D’elight
está equipada com o nosso eficiente motor Blue Core de 125 cc refrigerado por ar.
O banco baixo e o interior espaçoso proporcionam uma posição de condução
descontraída. Há ainda muito espaço para guardar um capacete integral ou
transportar um saco de viagem ou uma mala de negócios. Além disso, com o
seu estilo urbano e discreto, e o design subtil de influência europeia, a D’elight
combina excelente qualidade com um valor líder da classe.

Velvet Green

Performance de travagem suave e
equilibrada
A D’elight combina um preço de compra
extremamente acessível com especificações
completas, incluindo um travão de disco dianteiro
de 180 mm e um travão de tambor traseiro,
proporcionando uma elevada potência de
travagem. O sistema de travagem unificado (UBS)
equilibra automaticamente as solicitações de
travagem para garantir uma travagem mais suave.

Amplo espaço de armazenamento

Leve, ágil e fácil de manobrar

Posição do banco espaçoso e confortável

A D’elight é uma scooter muito conveniente e
funcional. O grande espaço de armazenamento
de 36 litros sob o confortável banco duplo foi
concebido para acomodar um capacete integral,
um saco de viagem ou um saco de compras. Além
disso, para uma maior conveniência, existe um
gancho de mola montado nas proteções para
as pernas à frente do condutor, que é ideal para
transportar pequenos sacos de compras.

Quando conduzir nas atribuladas ruas da cidade,
irá apreciar a agilidade suave e a manobrabilidade
de resposta rápida da D’elight, que tornam todas
as viagens muito mais agradáveis. Com apenas
99 kg, este veículo é muito fácil de manobrar.
A sua carenagem estreita e o peso reduzido
significam que encontrar um local para estacionar
é mais fácil do que nunca.

O quadro compacto da D’elight foi concebido
para proporcionar uma posição do banco
extremamente confortável e espaçosa, ao
condutor e ao passageiro. O banco alongado tem
apenas 785 mm de altura, proporcionando-lhe um
alcance fácil ao chão. A plataforma plana e grande
para os pés dá-lhe liberdade para adotar a posição
de condução mais descontraída.

D’elight

Baixo consumo de
combustível, várias
possibilidades..

Condução livre.
Condução fácil..

YS125
Há mais de 60 anos que construímos motos fiáveis. Todos os dias, centenas de
milhares de pessoas confiam na sua Yamaha para se deslocarem pela cidade. E
agora, para substituir a YBR 125, apresentamos a YS 125, com a mesma fiabilidade
da sua antecessora.

Competition White

Midnight Black

Ficará impressionado com a excelente autonomia de combustível da YS 125, bem
como com o seu visual requintado - e depois de sentir a sua posição de condução
descontraída, saberá que esta moto leve é a escolha inteligente para o seu estilo
de vida. O comportamento suave e a condução fácil são duas caraterísticas
intrínsecas da moto, graças à sua suspensão e às rodas de 18 polegadas. Por outro
lado, o depósito de combustível de 14 litros proporciona-lhe muitas horas de
condução até ter de voltar a abastecer.

YS125

Yamaha YS125. Condução livre. Condução fácil.

Power Red

Fácil de manobrar
Quer esteja a tentar passar pelas ruas
congestionadas da cidade ou a conduzir em
estradas secundárias, o quadro leve e a suspensão
suave da YS 125 ajudam-no a tornar cada viagem
mais fácil e mais divertida. As jantes de 18
polegadas proporcionam agilidade e estabilidade.
Os pneus dianteiro 2.75-18 e traseiro 100/8018 permitem-lhe desfrutar de uma condução
confortável e com confiança.

Depósito de combustível de grande
capacidade
O motor a 4 tempos de 125 cc foi concebido para
atingir uma excelente autonomia de combustível,
e tendo em conta que estamos a falar de uma
Yamaha, pode ter a certeza de que a fiabilidade e
a durabilidade incomparáveis são características
intrínsecas da moto. Graças ao seu depósito
de combustível de 14 litros e a um consumo
médio de combustível de 2,0l / 100km, a YS125
permite-lhe conduzir de uma forma fácil, rápida e
económica.

Posição de condução vertical

Design requintado e desportivo

A ergonomia da YS 125 foi desenvolvida para
assegurar que independentemente do tamanho
dos ocupantes, o conforto é garantido. O banco
com 795 mm de altura confere uma posição
natural e vertical que torna a viagem para o
trabalho mais descontraída e agradável. Além
disso, existe uma conveniente pega de apoio para
conforto do passageiro.

Com a YS 125, as deslocações para o trabalho
são divertidas. Com o seu visual requintado e
desportivo, esta moto leve confere um toque
inovador à classe de mobilidade urbana. Inclui um
farol renovado e uma carenagem compacta, que,
juntamente com as entradas de ar desportivas e a
ponteira ascendente preta fazem da YS 125 uma
moto que é a combinação perfeita de economia,
comodidade e visuais atrativos.

Xenter 125 Acessórios

D’elight Acessórios

YS125 Acessórios

Punhos aquecidos 120

Fixadores de vidro alto

Mala Top Case City de 39 l

Mala Top Case City de 30L

YME-F2960-00-00

52S-283L0-00-00

52S-F84A8-00-00

2DP-284A8-A0-00

Indicadores de direção LED
dianteiros com luz de presença

Vidro desportivo
04P-F83J0-00-00

YME-FLB2F-10-00

Pára-brisas High Xenter

Vidro médio Xenter

52S-283J0-50-10

52S-283J0-00-00

Base de fixação universal para
malas Top Case City

Suporte traseiro

Protecção de depósito da Yamaha

Luzes de mudança de direcção LED

BW5-F48D0-00-00

39P-W0790-10-00

YME-H0789-00-10

Indicadores de mudança de
direção LED traseiros com luz de
presença

2DP-284A8-A0-00

37P-F84X0-00-00

Apron Xenter

Mala Top Case City de 39 l

Aluminium Valve Cap

Aluminium Valve Cap

52S-XEAPR-00-00

52S-F84A8-00-00

90338-W1016-BL

90338-W1018-BU

Mala Top Case City de 30L

Aluminium Valve Cap

Suporte traseiro

Aluminium Valve Cap

2DP-284A8-A0-00

90338-W1016-BL

04P-F48D0-00-00

90338-W1016-BL

Acima está uma seleção dos acessórios de parafusos disponíveis. Contacte o seu concessionário Yamaha local para obter uma lista completa dos acessórios e aconselhamento acerca do
melhor conjunto de acessórios para a sua Yamaha. A lista completa dos acessórios também está disponível no nosso website.

Mala Top Case City de 30L

Aerox 4
Tem estado a contar os dias até este momento. Chegou a hora de sair para a rua
e ir para onde quiser. A Aerox 4 está à sua espera para lhe apresentar um mundo
totalmente novo. Agora, tudo é possível.

Yamaha Blue

Rode o punho do acelerador e o dinâmico motor a 4 tempos em conformidade
com a norma EU4 vai oferecer-lhe uma aceleração forte com uma excelente
economia. O quadro tubular e a suspensão dianteira hidráulica proporcionam uma
condução desportiva e uma excelente performance nas curvas, enquanto as jantes
leves em alumínio com 5 raios possuem potentes travões de disco de 190 mm para
travagens rápidas e fáceis.
Com carenagens aerodinâmicas ao estilo supersport, esta é possivelmente a
scooter de 50 cc mais espetacular que criámos. A vida é uma corrida. Por isso, saia
para a rua e descubra um novo mundo.

Matt Grey

Carenagem aerodinâmica de estilo
Supersport

Jantes leves com travões de disco de 190
mm

Desportiva e emocionante, bem como
económica e prática!

Condução desportiva com performance
precisa nas curvas

A Yamaha é um dos principais construtores
mundiais de motos de elevada performance, e
a carenagem de estilo de competição da Aerox
4 foi inspirada na espetacular YZF-R1. Com uma
carenagem dianteira aerodinâmica, traseira em
curva ascendente e farolim ao estilo da R1, a
Aerox 4 é uma das scooters de 50 cc com o visual
mais dinâmico nas ruas.

Esta scooter desportiva dispõe de elevadas
especificações globais, incluindo jantes de
alumínio fundido de 5 raios que não só têm
um excelente aspeto, como um peso reduzido
que permite um funcionamento eficiente da
suspensão. Os pneus largos dão bastante
aderência nas curvas e os travões de disco
dianteiro e traseiro de grande diâmetro, com 190
mm, proporcionam uma forte performance de
travagem.

Muito bem, quer experimentar o caráter
desportivo e emocionante do melhor motor a 4
tempos da Yamaha. Mas isso não significa querer
abdicar das caraterísticas práticas. Debaixo do
assento encontra-se um compartimento para um
capacete integral e o depósito de combustível de
6 litros proporciona-lhe muitas horas de condução
entre reabastecimentos.

A Aerox 4 é a escolha perfeita se estiver à procura
de uma condução ágil e uma performance precisa
nas curvas! O seu quadro compacto consiste
num quadro tubular leve que lhe proporciona a
rigidez e força necessárias para uma performance
desportiva. E, graças às suas jantes de 13
polegadas e forquilhas hidráulicas/telescópicas
dianteiras, a Aerox 4 é perfeita para realizar
curvas de forma ágil.

Aerox 4

A vida é uma corrida.

A elegante scooter
citadina.

Neo’s 4
A vida na cidade é muito agitada. Contudo, existe um aspeto da vida urbana de
que pode abdicar: o tempo e os custos envolvidos na sua deslocação. É aqui que a
Neo’s 4 brilha.

Competition White

Midnight Black

Com uma carenagem discreta e um quadro confortável, esta económica scooter
a 4 tempos de 50 cc é o meio perfeito para se deslocar sem stress. A Neo’s 4 é
suficientemente pequena para se deslocar nos engarrafamentos e, com apenas 95
kg, é facílimo estacioná-la e manobrá-la.

Neo’s 4

As suas especificações impressionantes incluem jantes de liga leve, faróis duplos e
um painel de instrumentos LED com retroiluminação azul. Com um amplo espaço
de armazenamento debaixo do assento duplo, esta scooter é a forma inteligente,
elegante e prática de ver e ser visto na cidade.

Nimbus Grey

Consola de instrumentos LCD com
retroiluminação
Para estar totalmente confiante a conduzir,
precisa de ter acesso a todas as informações
essenciais à condução com um simples olhar. Com
retroiluminação azul, o painel de instrumentos
digital da Neo’s 4 inclui indicador do nível de
combustível, relógio, velocímetro e luzes de aviso.
É elegante, funcional e altamente fiável, um
pouco à semelhança da própria Neo’s 4.

Design elegante

Comodidade e conforto

Com uma carenagem curva e elegante e uma
dianteira com farol duplo, o aspeto discreto da
Neo’s 4 é bonito de qualquer ângulo. Os piscas
encastrados na dianteira e na traseira realçam
o estilo intemporal desta scooter. É evidente
que a Neo’s 4 é o produto de uma das marcas de
scooters líderes no mundo. Por isso, não se deixe
tentar por imitações baratas.

Deixe-se impressionar pelo nível elevado de
conforto do condutor e do passageiro! Embora
esta seja “apenas” uma scooter leve de 50 cc, a
sua posição de condução ergonómica e o interior
espaçoso fazem com que pareça um modelo de
maiores dimensões. Não nos esquecemos do
passageiro, cujo conforto é garantido pelos poisapés rebatíveis, pelo banco duplo em degrau e
pelas úteis pegas de apoio.

Transporte inteligente para as
deslocações diárias
Com as suas linhas aerodinâmicas elegantes,
a Neo’s 4 é uma scooter citadina clássica, que
se distingue de todas as outras. O seu design
intemporal e único atrai olhares de admiração
onde quer que esteja. Por isso quer esteja sozinho
ou acompanhado, a Neo’s 4 é a forma mais
inteligente de se deslocar na cidade.

Aerox 4 Acessórios

Neo’s 4 Acessórios

Tampa de assento Aerox R

Descanso lateral Aerox R

Painéis poisa pés Aerox R

1PH-F47F0-00-00

1PH-F73A0-00-00

1PH-F74M0-00-00

Suporte da mala Top Case para a
Neo’s

WIND SHIELD TUV

Mala Top Case City de 39 l

5C2-F83J0-10-00

52S-F84A8-00-00

Vidro alto

Pedal de arranque para scooters

Mala Top Case City de 30L

5C2-F83J0-00-00

5WW-W0795-00-00

30L-W0754-00-00

Base de fixação universal para
malas Top Case City

5C2-W0736-00-00

Vidro desportivo Aerox R

Tampa cromada para velocímetro
Aerox R

Tampas cromadas para admissão
de ar Aerox R

1PH-F6213-10-00

1PH-SETAI-SC-00

Kit de autocolantes Aerox R

Disco ondulado Aerox R

Pedal de arranque para scooters

Mala Top Case City de 30L

1PH-SKAER-00-00

1PH-F58E0-00-00

5WW-W0795-00-00

2DP-284A8-A0-00

1PH-F83J0-00-00

37P-F84X0-00-00

Acima está uma seleção dos acessórios de parafusos disponíveis. Contacte o seu concessionário Yamaha local para obter uma lista completa dos acessórios e aconselhamento acerca do
melhor conjunto de acessórios para a sua Yamaha. A lista completa dos acessórios também está disponível no nosso website.

Especificações
Tricity 300

Tricity 155

Tricity 125

Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC

Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC

Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC

292 cc

155cc

125cc

70 x 75,9 mm

58.0 mm x 58.7 mm

52.0 mm x 58.7 mm

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diâmetro x curso
Taxa de compressão
Potência máxima
Binário máximo

10.9:1

10.5 : 1

11.2 : 1

20,6 kW às 7250 rpm

11.1 kW às 8,000 rpm

9.0 kW às 7,500 rpm
11.7 Nm às 7,250 rpm

29 nm às 5750 rpm

14.4 Nm às 6,000 rpm

Sistema de lubrificação

Cárter húmido

Cárter húmido

Cárter húmido

Sistema de combustível

Injeção de Combustível

Injeção de Combustível

Injeção de Combustível

Sistema de ignição

TCI

TCI

TCI

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Automática, com correia trapezoidal

Automática, com correia trapezoidal

Automática, com correia trapezoidal

3,3 l/100 km

2.52l/100km

2.5l/100km

77 g/km

58g/km

55g/km

Suspensão telescópica

Suspensão telescópica

Suspensão telescópica

100 mm

90 mm

90 mm

Sistema de suspensão traseira

Braço

Braço

Braço

Curso traseiro

84 mm

90 mm

90 mm

Sistema de arranque
Sistema de transmissão
Consumo de combustível
emissões CO2

Chassis
Sistema de suspensão dianteira
Curso dianteiro

Travão dianteiro

Travão de disco hidráulico, Ø 267 mm

Monodisco hidráulico, Ø220 mm

Monodisco hidráulico, Ø220 mm

Travão traseiro

Travão hidráulico, um disco, Ø 267 mm

Monodisco hidráulico, Ø230 mm

Monodisco hidráulico, Ø230 mm

Pneu dianteiro

120/70-14 M/C

90/80-14

90/80-14

Pneu traseiro

140/70-14 M/C

130/70-13

130/70-13

1,980 mm

Dimensões
Comprimento total

2250 mm

1,980 mm

Largura total

815 mm

750 mm

750 mm

Altura total

1470 mm

1,210 mm

1,210 mm

Altura do assento

795 mm

780 mm

780 mm

Distância entre eixos

1595 mm

1,350 mm

1,350 mm

Distância mínima ao solo

130 mm

125 mm

125 mm

239 kg

165kg (c/ ABS)

164kg (c/ ABS)

13 Litros

7.2Litros

7.2Litros

Peso
Capacidade Dep. Combustível

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

NMAX 155

NMAX 125

Xenter 125

Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC

Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC

Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC

155cc

125cc

125cc

58.0 mm x 58.7 mm

52.0 mm x 58.7 mm

52.0 mm x 58.7 mm

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diâmetro x curso
Taxa de compressão

10.5 : 1

11.2 : 1

11.0 : 1

Potência máxima

11.1 kW às 8,000 rpm

9.0 kW às 7,500 rpm

9.2 kW às 7,500 rpm

Binário máximo

11.9 Nm às 7,250 rpm

14.4 Nm às 6,000 rpm

11.7 Nm às 7,250 rpm

Sistema de lubrificação

Cárter húmido

Cárter húmido

Cárter húmido

Sistema de combustível

Injeção de Combustível

Injeção de Combustível

Injeção de Combustível

Sistema de ignição
Sistema de arranque
Sistema de transmissão
Consumo de combustível
emissões CO2

TCI

TCI

TCI

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Automática, com correia trapezoidal

Automática, com correia trapezoidal

Automática, com correia trapezoidal

2.4l/100km

2.3l/100km

2.8l/100km

54g/km

52g/km

64g/km

Suspensão telescópica

Suspensão telescópica

Suspensão telescópica

100 mm

100 mm

100 mm

Braço

Braço

Braço oscilante

Chassis
Sistema de suspensão dianteira
Curso dianteiro
Sistema de suspensão traseira
Curso traseiro

90 mm

90 mm

92 mm

Travão dianteiro

Monodisco hidráulico, Ø230 mm

Monodisco hidráulico, Ø230 mm

Monodisco hidráulico, Ø267 mm

Travão traseiro

Monodisco hidráulico, Ø230 mm

Monodisco hidráulico, Ø230 mm

Tambor, Ø150 mm

Pneu dianteiro

110/70-13

110/70-13

100/80-16

Pneu traseiro

130/70-13

130/70-13

120/80-16

1,955 mm

1,955 mm

1,990 mm

740 mm

740 mm

690 mm

1,115 mm

1,115 mm

1,135 mm

Dimensões
Comprimento total
Largura total
Altura total
Altura do assento
Distância entre eixos
Distância mínima ao solo
Peso
Capacidade Dep. Combustível

765 mm

765 mm

785 mm

1,350 mm

1,350 mm

1,385 mm

135 mm

135 mm

140 mm

127kg

127kg

142kg

6.6Litros

6.6Litros

8 Litros

Especificações
D’elight

YS125

Aerox 4

Monocilíndrico, 4 tempos, Com refrigeração por ar, 2 válvulas, SOHC

4 tempos, Com refrigeração por ar, 2 válvulas, SOHC

Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos, SOHC

125cc

125cc

49.45cc

52.4 mm x 57.9 mm

52.4 mm x 57.9 mm

38.0 mm x 43.5 mm

Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diâmetro x curso
Taxa de compressão

11.0 : 1

10.0 : 1

12.0 : 1

Potência máxima

6.2 kW às 6,750 rpm

7.8 kW às 7,500 rpm

2.2 kW às 7,250 rpm

Binário máximo

3.3 Nm às 4,500 rpm

9.8 Nm às 5,250 rpm

10.8 Nm 1.1(kg-m às 6,000 rpm

Sistema de lubrificação

Cárter húmido

Cárter húmido

Cárter húmido

Sistema de combustível

Injeção de Combustível

Injeção de Combustível

Injeção de Combustível

Sistema de ignição
Sistema de arranque
Sistema de transmissão
Consumo de combustível
emissões CO2

TCI

TCI

TCI

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico e de pedal

Automática, com correia trapezoidal

Sincronizada

Automática, com correia trapezoidal

1.9l/100km

2.0l/100km

2.2l/100km

43g/km

46g/km

51g/km

Suspensão telescópica

Chassis
Sistema de suspensão dianteira

Suspensão telescópica

Suspensão telescópica

Curso dianteiro

81 mm

120 mm

80 mm

Sistema de suspensão traseira

Braço

Braço oscilante

Braço hidráulico

Curso traseiro

68 mm

112 mm

64 mm

Travão dianteiro

Monodisco hidráulico, Ø180 mm

Monodisco, Ø245 mm

Monodisco, Ø190 mm

Travão traseiro

Tambor, Ø152 mm

Tambor, Ø130 mm

Monodisco, Ø190 mm

Pneu dianteiro

90/90-12

2.75-18-42P

120/70-13

Pneu traseiro

100/90-10

100/80-18-59P

130/60-13

1,805 mm

2,005 mm

1,870 mm

685 mm

735 mm

705 mm

1,145 mm

1,050 mm

1,155 mm

Dimensões
Comprimento total
Largura total
Altura total
Altura do assento
Distância entre eixos
Distância mínima ao solo
Peso
Capacidade Dep. Combustível

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

800 mm

795 mm

817 mm

1,275 mm

1,320 mm

1,275 mm

125 mm

150 mm

118 mm

99kg

129kg

97kg

5.5 Litros

14Litros

6.0Litros

Neo’s 4
Motor
Tipo de motor
Cilindrada
Diâmetro x curso
Taxa de compressão

Monocilíndrico, refrigeração líquida, 4 tempos
49cc
38.0 mm x 43.6 mm
12.0 : 1

Potência máxima

2.30 kW às 7,000 rpm

Binário máximo

3.15 Nm às 7,000 rpm

Sistema de lubrificação

Cárter húmido

Sistema de combustível

Injeção de Combustível

Sistema de ignição
Sistema de arranque
Sistema de transmissão
Consumo de combustível
emissões CO2

TCI
Eléctrico e de pedal
Automática, com correia trapezoidal
2.2l/100km
50g/km

Chassis
Sistema de suspensão dianteira
Curso dianteiro
Sistema de suspensão traseira
Curso traseiro

Suspensão telescópica
70 mm
Braço hidráulico
60 mm

Travão dianteiro

Monodisco, Ø190 mm

Travão traseiro

Tambor, Ø110 mm

Pneu dianteiro

120/70-12

Pneu traseiro

130/70-12

Dimensões
Comprimento total
Largura total
Altura total
Altura do assento
Distância entre eixos
Distância mínima ao solo
Peso
Capacidade Dep. Combustível

1,840 mm
663 mm
1,125 mm
790 mm
1,275 mm
154 mm
95kg
5.4Litros

Construa a sua coleção
de sonho com a aplicação
gratuita MyGarage
A aplicação MyGarage é a melhor forma de
construir a sua coleção de sonho de motos da
Yamaha – totalmente grátis! Descarregue a
aplicação e está pronto a criar a sua própria
Yamaha personalizada.
Com a MyGarage pode adicionar e remover
uma vasta gama de acessórios de opções
genuínas e pode visualizar a sua moto de
vários ângulos. Após criar as suas motas de
sonho, pode guardá-las e partilhá-las com
amigos – e quando tomar a decisão final
na versão ideal para si, envie-a para um
concessionário Yamaha que irá tornar o seu
sonho em realidade.

Get it on

MyRide: Eleve a sua moto
ao próximo nível!
Desenvolvido exclusivamente pela Yamaha
e disponível gratuitamente para cada
motociclista - qualquer que seja a moto ou
scooter que sejam proprietários - a nova
aplicação MyRide permite o acompanhamento
e armazenamento de informações detalhadas
sobre cada moto.
Com a nova aplicação MyRide da Yamaha,
os motociclistas podem gravar tudo, desde
ângulo de inclinação, aceleração e velocidade
até à elevação e força de travagem, tornando
todas as viagens ainda mais recompensadoras.
Para além de ser capaz de rever e analisar as
suas próprias experiências de condução, os
motociclistas podem também partilhar os
seus ficheiros GPS Exchange Format (GPX)*
com outros utilizadores do MyRide. Além
disso, os motociclistas podem obter detalhes
de todos os motociclos que estes conduzam
ou testem - e são capazes de verificar vários
novos trajetos ao descarregar ficheiros GPX
de outros utilizadores MyRide.

*O GPX é um formato de ficheiros concebido para fornecer dados
de GPS às aplicações de software como sistemas de navegação ou
de GPS. Pode ser utilizado para descrever pontos de passagem,
trilhos e rotas.

Yamaha disponibiliza YOU
YOU é uma gama completa de serviços
premium que torna todos os aspetos de
compra e propriedade de uma YAMAHA ainda
mais fáceis. Queremos assegurar que tem
sempre uma experiência agradável quando se
depara com um produto YAMAHA.
Os serviços YOU tornam a aquisição de
qualquer Yamaha acessível e os proprietários
podem beneficiar da paz de espírito associada
a cada produto YOU.
Obtenha mais informações sobre a gama
de serviços YOU e verá que é mais do que
comprar uma Yamaha, mas sim o início de uma
relação duradoura.

Yamaha Motor Factory Warranty

Yamaha Motor Extended Warranty

Yamaha Motor Finance

Quando adquire uma nova Yamaha, pode ter a certeza
de que a qualidade premium e a fiabilidade líder da
sua classe são de série. Também poderá beneficiar
da tranquilidade adicional de uma Yamaha Motor
Factory Warranty que cobre todas as peças e custos
de reparação na improbabilidade de a sua Yamaha
necessitar de reparações inesperadas. *

Queremos certificar-nos de que desfruta ao máximo
da sua nova Yamaha; por isso, no momento da compra,
a Yamaha proporciona uma Yamaha Motor Extended
Warranty, para que possa desfrutar de uma condução
sem preocupações e da paz de espírito adicional
associada a 36 meses de garantia adicional. *

A Yamaha disponibiliza diversos serviços financeiros
para tornar a aquisição de uma Yamaha ainda mais
acessível. O Yamaha Motor Finance pode ser adaptado
às suas circunstâncias e ao seu estilo de vida,
proporcionando-lhe total flexibilidade. *

* Aplicam-se termos e condições. Para mais informações contacte o concessionário Yamaha.

Seja inteligente. Escolha o
que é genuíno.
Para garantir que a sua Yamaha proporciona
uma performance ideal com fi abilidade a
longo prazo, utilize sempre peças genuínas
da Yamaha. As nossas peças sobressalentes
de alta qualidade cumprem padrões de
segurança comprovados, encaixam na
perfeição e dispõem de alta resistência
ao desgaste, proporcionando toda a
tranquilidade.
Ao recorrer a um concessionário ofi cial
da Yamaha para obter assistência, pode
estar seguro de que toda a manutenção
é realizada por técnicos qualifi cados da
Yamaha, utilizando peças genuínas e produtos
Yamalube.
Os nossos técnicos participam regularmente
em formações na Yamaha Technical Academy,
o que lhes confere os conhecimentos e a
experiência necessários para manter a sua
Yamaha como nova. Para informações mais
detalhadas, consulte o seu concessionário
Yamaha local ou aceda ao nosso website.

Um componente líquido do
motor
Na Yamaha, regozijamo-nos com o facto de
os nossos produtos incutirem nos clientes
um sentimento único de orgulho. Como
reconhecimento da sua fidelidade à marca,
desenvolvemos a gama Yamalube de produtos
de cuidados de lubrificação e manutenção.
Os engenheiros da Yamaha consideram o óleo
um componente líquido do motor e uma das
peças mais importantes nos motores Yamaha.
Optar por produtos Yamalube faz toda a
diferença.
Ao utilizar constantemente produtos
Yamalube, garantimos que o seu motor
tem o potencial de funcionar com a máxima
performance e proporcionar a durabilidade
e fiabilidade previstas de todas as Yamaha.
Também fabricamos uma gama de produtos
de cuidados que o mantêm orgulhoso e
satisfeito relativamente ao seu motor. O seu
concessionário Yamaha local pode aconselhálo.

www.yamaha-motor.eu/pt
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma condução segura e respeito
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