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R Heritage. R Performance. R-World: Vindende farver, racing heritage.

Inspireret af de historiske farver fra Yamahas vindende 
racermotorcykler har World GP 60th Anniversary 
modellerne en hvid kåbe med ikonisk rød speed block 
grafik samt en dristig rød stribe, der løber langs toppen 
af brændstoftanken og bagenden. Der er også en gul 
fornummerplade, en helt rød forskærm, guldfarvede 
hjul og et specielt guldfarvet stemmegaffellogo – 
hvilket gør disse eksklusive supersportmaskiner til et 
fremtidigt samlerobjekt.

R1’eren bringer 1000 cc supersport-oplevelsen op på et 
nyt niveau med dens avancerede pakke af elektroniske 

kørerassists der kan justeres til at passe til din kørerstil 
– så du kan udforske nye grænser. Og for de kørere 
der er på udkig efter endnu mere avanceret teknologi, 
er R1M Yamahas ultimative produktions-supersport 
med enestående specifikationer der omfatter Öhlins 
Electronic Racing Suspension, carbon bodywork, og 
banebrydende elektronisk styreteknologi.

Med mere fokus på racing end nogensinde før, og efter 
at have domineret World Supersport racing i mange 
år, er R6 RACE, som kun er til banebrug, det eneste 
seriøse valg i 600 cc klassen. Men Supersport betyder 

ikke udelukkende racing, og Yamahas nye R7 åbner op 
for endnu en dimension i R-World for alle slags kørere. 
Denne prisvenlige og lettilgængelige nye supersport 
er let, kompakt og adræt og byder på den største fun 
faktor i klassen – både på banen og på landevejen.

Med dynamisk R-Serie bodywork med dobbelte LED-
forlygter og luftindtag i M1-stil, er R3 den ultimative 
letvægts supersport til A2 kørekort. R125 drives af 
en kraftig motor med Yamahas effektforøgende VVA 
system – og har 41 mm USD forgaffel, high performance 
bremser og A&S kobling – R125 er i en klasse for sig.



 

R history. Your future.



 

R1M er den mest avancerede produktionsmotorcykel Yamaha nogensinde har 
skabt. Den er bygget specielt til at performe på racerbanen, og er udstyret med 
revolutionerende elektronisk styreteknologi der giver dig mulighed for at gå 
endnu mere til den og udnytte dit sande potentiale.

Yamaha har skabt den race-fokuserede R1M ved hjælp af noget af den mest 
avancerede teknologi der er udviklet fra den racevindende M1 MotoGP 
motorcykel. Dens topmoderne ERS (Öhlins Electronic Racing Suspension) 
affjedring med NPX antikavitations gasforgaffel  – bringer dit bedste ud på enhver 
bane - og bodyworket i carbon har et lavt frontareal, hvilket hjælper med til at 
skære af omgangstiderne.

Men det der virkelig gør R1M til en game-changer er de højteknologiske kører-
assists, herunder bremsekontrol, motorbremsekontrol og launch control – samt 
en Communication Control Unit til datalogging og trådløs motortuning. R1M fås 
i den fornyede carbon og sort Icon Performance farve med blå detaljer og blå 
hjul, og er den ultimative R-serie model, der leverer den mest komplette pakke til 
racerbanen.

M1-inspireret carbon bodywork
R1M har et radikalt factory-bike look inspireret 
af den racevindende Yamaha M1 MotoGP 
motorcykel. Den aggressive frontkåbe og 
kåbeglasset giver et lavt frontområde, der giver 
minimal luftmodstand, og den integrerede 
kåbe går gnidningsfrit ind i siderne på 
brændstoftanken, så man kan klemme sig tæt ind 
til cyklen for den mest effektive aerodynamik.

Letvægts bagende i carbon
For at opnå den bedste massecentralisering 
samt lav vægt, har R1M bodywork og forskærm 
i carbon, samt hjul og bagstel i magnesium, 
og bundkåbecover af titanium  – og bagenden 
i carbon understreger denne sofistikerede 
banecykels ekstremt høje specifikation.

Öhlins NPX anti-kavitations gas-forgaffel
For bedre feedback fra underlaget og mere 
konstant affjedring er R1M udstyret med en high-
tech Öhlins NPX gas-forgaffel. Et lille gaskammer 
i bunden af forgaffelbenene udøver et internt 
tryk på 0,6 Mpa for at reducere kavitation på 
returslag. Dette muliggør, at dæmpningssystemet 
kan fungere mere effektivt, så du får god føling 
og øget kontrol.

Öhlins Electronic Racing Suspension (ERS)
Den elektroniske Öhlins Racing affjedring (ERS) 
er det mest avancerede affjedringssystem, der 
er tilgængeligt på en produktions-Yamaha. Dens 
avancerede software giver dig mulighed for at 
svinge, bremse og accelerere mere effektivt, og 
den brugervenlige interface gør at du hurtigt kan 
ændre affjedrings-opsætningen til forskellige 
baner og underlagets beskaffenhed.

Icon Performance
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Lige fra starten blev R1 udviklet uden kompromiser, og denne rene og fokuserede 
designfilosofi er det der gør denne race-udviklede high-tech Yamaha til den mest 
spændende supersportcykel i vor tid.

Hvert stykke avanceret teknologi på R1 er udviklet på grundlag af viden fra 
Yamahas engagement i racing på højeste niveau. Den bemærkelsesværdige 
4-cylindrede 998 cc EU5 crossplane-motor er en direkte efterkommer af M1-
motoren – mens det aerodynamiske bodywork kommer direkte fra udviklingen på 
racerbanen.

Men frem for alt er det R1’s utrolige udvalg af smart elektronik, der gør denne 
motorcykel til noget helt specielt. Den er udstyret med alt fra et ”ride-by-wire”-
gashåndtag til Launch Control System (LCS), motorbremsestyring (EBM) samt 
Brake Control (BC) og meget mere, dette er den ultimative Yamaha supersport 
der er bygget til at vise vejen på gaden og på banen. Og den fås i en sporty ny duo-
tone Icon Blue med matblå, samt i den dynamiske Yamaha Black.

Aerodynamisk M1-inspireret bodywork
R1’eren ser ultraskarp ud med sin front i M1-
stil og sin fuldt integrerede kåbe der giver 
motorcyklen en aggressiv racing-profil. Ved at 
give dig mulighed for at klemme dig tæt ind til 
motorcyklen, sikrer dette letvægts bodywork den 
højest mulige aerodynamiske effektivitet, hvilket 
medfører enestående højfarts-præstationer.

43 mm KYB forgaffel
R1’eren er udstyret med en avanceret 43 mm KYB 
forgaffel med laminerede dæmpningsventiler. 
Sammen med den avancerede bagdæmper giver 
dette affjedringssystem dig en fornemmelse af 
at have direkte forbindelse til underlaget, og 
får R1’eren til at føles som en forlængelse af 
kroppen.

Finish i høj kvalitet med nye duo-tone 
farver
R1’eren er fremstillet efter de højeste 
kvalitetsstandarder, med brug af 
letvægtsmaterialer som titanium og magnesium, 
hvilket gør den til en førsteklasses supersport-
motorcykel, der kalder på den største respekt 
og bringer en ægte stolthed over ejerskab. Og 
de nye duo-tone Icon Blue farver med matblå 
detaljer forstærker det førsteklasses, sporty look. 
Det er hvad R/World handler om.

Højeffektiv crossplane-motor
En af de vigtige detaljer ved R1’erens 998 cc 
EU5 motor er crossplane-krumtappen med dens 
ujævne tændingsrækkefølge på 270° – 180° – 
90° – 180°, der leverer stærkt, lineært moment. 
Med et nyt højeffektivt indsugningssystem, samt 
specialdesignede ”finger-follower” vippearme, 
leverer denne race-udviklede motor utrolige 
præstationer ved høje omdrejninger.

Icon Blue

Yamaha Black

R1
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Winning colours, 
racing heritage.



 

Med banebrydende teknologi fra Yamahas racevindende M1 MotoGP® maskine 
er R1’eren den ultimative supersportcykel. Og for at fejre 60 år med Grand Prix 
racing er den enestående R1 World GP 60th Anniversary blevet skabt. Dens design i 
historiske racing farver er den ultimative hyldest til nogle af Yamahas mest ikoniske 
racermotorcykler - og den bliver helt sikkert et samlerobjekt for dem som sætter 
pris på denne særlige arv.

Yamahas første internationale road race var det franske Grand Prix tilbage i maj 
1961. Den første sejr kom i 1963. Og i 1964 vandt Yamaha sit første VM. Siden da 
har fabrikkens racere vundet mere end 500 Grand Prix sejre. Det specielle World GP 
60th Anniversary design markerer at Yamaha har konkurreret i motorcykel racing på 
højeste niveau i 60 år.

R1 World GP 60th Anniversary modellen har ikonisk rød ”speed block” grafik og en 
hvid kåbe – kombineret med et 60th anniversary emblem, gul fornummerplade og 
guldfarvede hjul – der er inspireret af Yamahas originale fabrikscykler som blev ført 
til sejr af legendariske kørere som Read, Saarinen, Agostini og Roberts. De er en 
integreret del af Yamahas historie. Og ved at køre på R1 World GP 60th Anniversary 
modellen kan du være en del af denne helt særlige fejring.

World GP 60th Anniversary design
R1 World GP 60th Anniversary’s ikoniske røde 
”speed block” design på rent hvidt bodywork 
blev først set på Yamahas tidlige GP-cykler, 
og det er blandt de mest berømte og elskede 
designs nogensinde. Den tykke røde stribe langs 
toppen af tanken og bagenden indfanger ånden 
fra de banebrydende fabrikscykler – mens de 
guldfarvede hjul og den gule fornummerplade 
kommer direkte fra racerbanen.

43 mm KYB forgaffel
R1 World GP 60th Anniversary er udstyret 
med en avanceret 43 mm KYB forgaffel med 
dæmpningsventiler af den laminerede type. 
Kombineret med den avancerede bagdæmper 
giver dette affjedringssystem dig en fornemmelse 
af at være i direkte forbindelse med vejen, hvilket 
får R1 WGP til at føles som en forlængelse af din 
krop.

Højeffektiv crossplane-motor
R1 World GP 60th Anniversary har en 998 cc EU5 
motor med crossplane krumtap med en ujævn 
270°-180 -90°-180°   tændingsrækkefølge som 
leverer et stærkt lineært drejningsmoment. 
Og det højeffektive indsugningssystem, 
samt de specieldesignede finger-follower 
vippearme, bidrager til denne racing-udviklede 
motors imponerende præstationer ved høje 
omdrejninger.

Aerodynamisk M1-inspireret bodywork
R1 World GP 60th Anniversary ser ultraskarp ud 
med sin fuldintegrerede kåbe i M1-stil, som giver 
den en aggressiv racing-profil. Ved at give dig 
mulighed for at klemme dig helt tæt ind til cyklen, 
giver dette letvægts bodywork fremragende 
aerodynamik, hvilket sikrer enestående 
højhastigheds-performance.

Anniversary White
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Herover finder du et udvalg af bolt-on tilbehør. Kontakt din lokale Yamaha-forhandler for at få en komplet liste over tilbehør og for at få rådgivning om den bedste tilbehørsopsætning til din Yamaha. 
Der findes også en komplet liste over tilbehør på vores hjemmeside. The unit depicted in main image is equipped with optional available GYTR and Yamaha Genuine Accessories.

Slip-on titaniumlyddæmper
90798-30120-00

Öhlins TTX GP bagdæmper til 
YZF-R1 og MT10
YA4-68000-00-00

R1/MT10 styrdæmper
SD0-47000-00-00

FGRT 200 forgaffel
FGR-T2100-00-00

CNC-fræst koblingsgreb
BN6-FCLLV-00-01

Bremsegreb
2CR-FFBRL-20-01

CNC-fræst afskærmning til 
koblingsgreb
BN6-FCLVP-00-00

CNC-fræst afskærmning til 
forbremsegrebet
BN6-FFBRP-00-00

Maskinbearbejdet racerdækselsæt 
til R1 Two
2CR-FRCVK-10-00

Kølergitter.
B67-FRADC-10-00

Sportstanktaske
YME-FTBAG-SP-00

Nummerpladeholder
2CR-FLPH0-10-00

Racerdækselsæt
2CR-FRCVK-20-00

Maskinbearbejdet beskytter til 
venstre krumtaphus
2CR-FCRCP-00-00

Maskinbearbejdet beskytter til 
højre krumtaphus
2CR-FRCCP-10-00

Tankgreb-sæt
2CR-FGRIP-00-00

Valset pedaljusteringssæt
2CR-FRSET-20-00

Bagsædedæksel
2CR-247F0-60-00

Maskinbearbejdet kæderegulator
2CR-FCHAD-J0-00

Bagsædetaske
YME-REARB-AG-01

Ventildæksel i aluminium med 
spiralformet mønster

Adaptersæt til montering af 
tanktaskering
2CR-FTBRG-00-00

Carbon-tankpude
2CR-FTPAD-10-00

Stangmontering af smartphone
YME-FSTMM-00-00

R1 Tilbehør



 



 



 

Where R/World 
Meets Yours.



 

Yamahas R-seriemodeller har begejstret 
tusindvis af kørere i mere end 20 år. Nu er der 
en flot tilføjelse til serien, som er klar til at byde 
en ny generation af motorcyklister velkommen i 
R/World. R7 er hurtig, adræt og flot og tilbyder 
sportslige præstationer med sjov i hverdagen.

Den livlige 689 cc CP2 motor med A&S-kobling 
giver momentstærk acceleration og en virkelig 
spændende køreoplevelse på bane og vej. Det 
super smalle og aerodynamiske bodywork har 
en aggressiv front med dobbelte positionslygter 
og en kraftig LED forlygte i midten – og den 
skarpe bagende og dybt formede tank er formet 
af rendyrket R-serie DNA. R7’erens avancerede 
bremser og affjedring giver optimal kontrol 
under svingkørsel og ved nedbremsning.

Frontarealet på R7’eren er det mindste af 
R-seriens modellers, og sikrer høj aerodynamisk 
effektivitet – mens clip-on styr, tilbagerykkede 
fodhvilere og bump-stopsæde giver dig 
en fleksibel og sporty kørestilling. Denne 
enestående næste generations supersport gør 
R/World til en realitet for spændingssøgende 
kørere som dig – uanset om du kører på banen 
eller på gaden.

R7

R
7



 

Momentstærk 689 cc CP2 motor
Med 73,4 hk ved 8750 o/min leverer R7’erens 
689 cc CP2 motor imponerende acceleration 
og øjeblikkelig gasrespons. Dens 270 graders 
krumtap giver et ujævnt tændingsinterval, 
der sikrer en livlig og spændende følelse, når 
omdrejningerne stiger – og dens lineære moment 
giver dig mulighed for at gå tidligt på gassen på 
vej ud af sving.

A&S kobling for øget kontrol
R7 er den første Yamaha med CP2 motor, der er 
udstyret med slipperkobling (A&S), som sikrer 
jævnere gearskift og forhindrer overdrejning 
og baghjulshop under hårde nedbremsninger, 
hvilket giver mere forudsigelige og kontrollerbare 
køreegenskaber når man er på vej ind i et sving. 
Og denne A&S kobling giver også en meget 
lettere følelse ved grebet.

Aerodynamisk kåbe og dobbeltlygte front
Du behøver ikke at se Yamaha-logoet for at vide, 
at denne fantastiske nye supersport er en del 
af den legendariske R-serie familie. Den lette 
fuldkåbe med nedre aluminiumspaneler er formet 
af ren DNA fra R-serien og har en aggressiv 
dobbeltlygte front med M-formet luftindtag og 
en kraftig central LED forlygte.

Atletisk design med DNA fra R-serien
En vigtig faktor for at opnå optimale præstationer 
er at have det mindst mulige frontareal  – 
og takket være CP2 motorens kompakte 
dimensioner har Yamahas designere været i stand 
til at udvikle et atletisk bodywork der er slankere 
end på nogen anden model i R-serien. Og med sin 
sporty kørestilling skærer R7 jævnt og effektivt 
gennem luften.

Letvægtsramme med finjusteret 
stivhedsbalance
Med en køreklar vægt på kun 188 kg, R7’eren 
har en kompakt ramme der gør den til den 
slankeste motorcykel i R-serien. Stivhedsbalancen 
er blevet finjusteret ved hjælp af en central 
aluminiumsforstærkning og brugen af rør med 
varierende trækstyrke - og disse vigtige detaljer 
bidrager til motorcyklens utroligt adrætte og 
responsive køreegenskaber.

Radialt monterede forbremsekalibre
For at understrege R7’s rendyrkede R-serie DNA 
er denne letkørte supersport udstyret med 
fremragende radialt monterede 4-stemplede 
forbremsekalibre. Det race-udviklede design 
frembringer lineært tryk til de dobbelte 298 mm 
skiver for – og sammen med den radiale Brembo 
mastercylinder giver dette førsteklasses setup dig 
stærk bremsekraft med en høj grad af kontrol.

Justerbar bagdæmper
Det nydesignede baghjulsaffjedringssystem 
af link-typen har en justerbar bagdæmper 
med dæmpningskarakteristik og fjeder der er 
designet til at passe til R7’erens sporty karakter. 
Bagdæmperens vandrette layout bidrager til 
massecentralisering og adrætte køreegenskaber, 
og dens kompakte design er medvirkende til at 
holde chassisets dimensioner nede.

Fuldt justerbar 41 mm upside-down 
forgaffel
Den 41 mm KYB upside-down forgaffel giver 
en sikker og kontant føling med forenden på 
racerbanerne og på snoede veje. Med fuldt 
justerbar fjederforspænding samt retur- og 
kompressionsdæmpning - og udstyret med en 
støbt øverste gaffebro og en smedet nederste 
gaffelbro i aluminium - giver denne avancerede 
forende enestående føling og præcision.
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Legendary 
winning colours.



 

Skabt ved brug af samme racing-DNA som alle andre Yamaha supersport 
motorcykler, vil R7’erens kompakte dimensioner og momentstærke motor med 
garanti få smilet frem hver gang du kører på den. Og for at fejre 60 års Grand Prix 
racing har Yamaha skabt den eksklusive R7 World GP 60th Anniversary model med 
det ikoniske hvide og røde ”speed block” design.

Yamahas engagement i Grand Prix racing begyndte helt tilbage i 1961, da 
virksomheden deltog i den franske GP for at konkurrere på højeste niveau. 
Teamets første sejr kom kort efter, og Yamaha vandt det første af mange 
verdensmesterskaber i 1964. Triumferne fortsætter, med over 500 sejre til dato - 
og der kommer mange flere.

Hver eneste supersport-model i R-serien kan takke Yamahas racere for sin 
eksistens. R7 World GP 60th Anniversary modellens bodywork i ikonisk hvid med 
rød ”speed block” grafik og specielt 60th Anniversary emblem - kombineret med 
en rød forskærm, gul fornummerplade og guldfarvede hjul - symboliserer 60 års 
Grand Prix racing og ærer de berømte racere og kørere som har gjort Yamaha til 
det det er i dag.

World GP 60th Anniversary design
Den ikoniske røde ”speed block” grafik på 
Yamahas tidlige GP-motorcykler er blandt de mest 
berømte og mest elskede designs nogensinde. 
Bodywork i ren hvid med en tyk rød stribe langs 
toppen af tanken og bagenden indfanger ånden 
fra de tidlige fabriksracere – og de guldfarvede 
hjul og den gule fornummerplade kommer direkte 
fra racerbanen.

Aerodynamisk kåbe og twin-eye front
Du behøver ikke at se Yamaha logoet for at vide, 
at denne fantastiske nye supersport er en del 
af den legendariske R-serie familie. Den lette 
fuldkåbe med nedre aluminiumspaneler er formet 
af ren DNA fra R-serien, og har en aggressiv twin-
eye front med M-formet luftindtag og en kraftig 
central LED forlygte.

Atletisk design med DNA fra R-serien
En vigtig faktor for at opnå optimale præstationer 
er at have det mindst mulige frontareal  – og 
takket være CP2 motorens kompakte dimensioner 
har Yamahas designere været i stand til at udvikle 
et atletisk bodywork der er slankere end på 
nogen anden model i R-serien. Og med sin sporty 
kørestilling skærer R7 World GP 60th Anniversary 
jævnt og effektivt gennem luften.

Momentstærk 689 cc CP2 motor
Med 73,4 hk ved 8.750 o/min leverer R7 World 
GP 60th Anniversary modellens 699 cc CP2 
motor imponerende acceleration og øjeblikkelig 
gasrespons. Dens 270-graders krumtap giver et 
ujævnt tændingsinterval, der sikrer en livlig og 
spændende fornemmelse når omdrejningerne 
stiger – og dens lineære moment giver dig 
mulighed for at gå tidligt på gassen på vej ud af 
sving.

Anniversary White
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Accessories Packs

R7 Adrenaline Pack

Adrenaline Pack, der kun er til banebrug, er den 
hurtigste måde at få mere performance fra din R7. Det 
komplette Akrapovič udstødningssystem af titanium 
øger effekten og sparer vægt – og Quick Shifteren 
giver mulighed for koblingsfrit gearskifte for fuld gas. 
R7 Adrenaline Pack inkluderer et sæt specielle racing 
dæksler og GB Racing krumtaphusbeskytter, samt en 
fræset bremsegrebsbeskytter, grip pads til tanken og 
røgfarvet kåbeglas - og bagsæde-coveret og det justerbare 
fodhvilerkonsolkit gør at du er helt klar til racerbanen. 

R7 Style Pack

Style Pack giver din R7 en endnu skarpere profil på gaden 
og forstærker denne kompakte supersports cool-faktor! 
Denne originale udstyrspakke indeholder en quick shifter 
som muliggør koblingsfrit gearskifte, hvilket sikrer 
endnu hurtigere acceleration. Det røgfarvede kåbeglas 
og letvægts nummerpladeholderen giver din R7 et mere 
dynamisk look - mens grip pads til siden af tanken giver 
dig bedre kontrol. Og den fræsede bremsegrebsbeskytter 
fremhæver dens rene racing-DNA. 



 

Herover finder du et udvalg af bolt-on tilbehør. Kontakt din lokale Yamaha-forhandler for at få en komplet liste over tilbehør og for at få rådgivning om den bedste tilbehørsopsætning til din Yamaha. 
Der findes også en komplet liste over tilbehør på vores hjemmeside.

R7 komplet udstødningssystem
90798-34100-00

Sæt til Quick Shift
BEB-181A0-00-00

CNC-fræst forbremsegreb
BEB-RFFBL-00-00

Clutch Lever Black
B7N-RFFCL-00-00

Beskytter til forhjulsakslen.
BEB-FFRAX-00-00

Beskytter til bagaksel/stativer
BAT-FRAXP-00-00

Fræset fodhviler
B7N-FRPEG-00-00

Fræsede passagerfodhvilere
BEB-FPPEG-00-00

Valset pedaljusteringssæt
BEB-FRSET-00-00

Carbon-tankpude
BEB-FTPAD-00-00

Maskinbearbejdede 
førerfodhvilere
2CR-FRPEG-00-00

Racerdækselsæt
BEB-FRCVK-00-00

Sportsskærm
BEB-261C0-00-00

Nummerpladeholder
BEB-FLPH0-00-00

Puder med sidegreb på tanken
BEB-FSTPD-00-00

Bløde sidetasker
YME-SSBAG-00-10

Sidebeskyttere
BEB-F11D0-V0-00

Kølergitter
BEB-FRADC-00-00

Stivere til bløde sidetasker
BEB-FSSBS-00-00

Beskyttelsessæt til krumtaphus
BEB-FGBEP-00-00

Udstødningscover i MotoGP-stil
B4C-FMGPE-XC-VR

Afskærmning til bageste tandhjul
BEB-FSFIN-00-00

Cover til passagersæde
BEB-247F0-01-00

Maskinbearbejdede kroge til 
baghjulsløfter
2CR-F71A0-00-00

R7 Tilbehør



 

Dette er den ultimative 600 cc Supersport-cykel der har domineret WorldSSP racing i årevis. 
Ligesom alle andre R-serie modeller er den udviklet uden kompromiser for at opnå optimal 
performance. Og for at gøre det endnu nemmere for dig og dit team at forberede jer til 
sæsonen, leveres R6 RACE nu med fuldt race trim, så den er klargjort til racerbanen.

R6 RACE har et aggressivt design med det ikoniske M-formede luftindtag i fronten. Dette 
bodywork, som er inspireret af M1 MotoGP cyklen, giver dig maksimal aerodynamisk effektivitet, 
hvilket reducerer omgangstiderne - mens det kompakte Deltabox chassis, aluminiumstanken 
og det slanke bagstel i magnesium, gør at du kan klemme dig helt tæt ind til motorcyklen på 
langsiden.

Den strippede R6 RACE, som kommer i Tech Black, er den perfekte motorcykel både for 
trackday kørere og for sultne racerkørere som er på jagt efter deres første store sejr. Med så 
mange WorldSSP titler i bagagen har den lette 599 cc 4-cylindrede rækkemotor bevist at den 
er den hurtigste i branchen - og med YCC-I (Yamaha chipstyret indsugning) og YCC-T (Yamaha 
chipstyrede gasspjæld) - samt slipperkobling, 6-trins close-ratio gearkasse og Quick Shift System 
(QSS), giver R6 RACE dig fuld kontrol på hver eneste bane.

Race-klare specifikationer
R6 RACE leveres nu fra fabrikken i race trim hvor 
irrelevante komponenter er blevet fjernet. Det 
gør det hurtigere og nemmere at klargøre den 
til banekørsel, og understreger at R6 RACE er 
den ultimative banecykel med en enestående og 
uovertruffen sejrsliste.

Avancerede elektroniske styresystemer
R6 RACE er udstyret med forskellige elektroniske 
high-tech systemer der hjælper dig med at yde 
dit bedste. Quick Shift Systemet (QSS) giver 
mulighed for koblingsfri opgearing med fuld gas, 
og chipstyret indsugning (YCC-I) og chipstyrede 
gasspjæld (YCC-T) – samt slipperkobling og 6-trins 
close-ratio gearkasse – giver dig fuld kontrol på 
hver eneste bane.

Aerodynamisk race-udviklet bodywork
Alle R-serie modeller er designet til at levere 
ultimativ performance, og den aerodynamiske 
kåbe på R6 RACE reducerer motorcyklens 
vindmodstand, hvilket er en stor fordel ved høje 
hastigheder. Og for at minde konkurrenterne om 
dets rendyrkede racing historie, har det lette og 
slanke bodywork et aggressivt luftindtag i M1 
MotoGP stil i fronten og racing kåbeglas.

Højtydende letvægtsmotor på 599 cc
Den højtydende R6-motor har opnået 
legendarisk status ved at vinde 5 WorldSSP 
mesterskaber i træk. Ligesom alle andre 
R-serie modeller er den konstrueret med 
avanceret race-udviklet teknologi fra Yamahas 
VM-cykler. Kombinationen af lette smedede 
stempler, et kompressionsforhold på 13,1:1, og 
titaniumventiler giver dig power nok til at vinde.

R6 RACE fås kun i racespecifikation til brug på lukkede baner, på private områder og ved specifikke begivenheder, hvor deltagelse med ikke-indregistrerede køretøjer er tilladt. Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttende 
beklædning. Yamaha opfordrer dig til at køre sikkert og respektere andre kørere, lokal lovgivning og miljøet. De viste billeder kan vise en professionel kører som kører under ordnede forhold eller på en lukket bane. Motorcyklen, 
som vises på billederne, kan være udstyret med originalt Yamaha tilbehør og/eller tilbehør fra andre mærker end Yamaha, som muligvis kun må anvendes på lukkede baner. Alle oplysninger er ment som generel vejledning og er 
ikke bindende for Yamaha. Specifikationer for og udseendet af Yamaha produkter, Yamaha tilbehør og tilbehør fra andre producenter end Yamaha kan ændres uden varsel. Tilbehør af andre mærker end Yamaha er fuldt udviklet og 
produceret af respekterede tredjepartnere. Yamaha garanterer ikke tilgængeligheden på lokale markeder for de viste produkter og det viste tilbehør. Produkt- og tilbehørsserien kan være begrænset i nogle lande. Yamaha har ret til at 
indstille produktionen af produkter og tilbehør uden forudgående varsel. Hvor det er relevant, kan tilgængeligheden af, specifikationerne for og priserne på Yamaha produkter og tilbehør variere i henhold til lokal lovgivning, krav og 
vilkår. Der kan ikke opnås rettigheder ud fra disse oplysninger. Alle produktdata og tekniske data stilles til rådighed, ”som de er”, uden nogen udtrykkelige eller underforståede garantier. Kontakt din lokale Yamaha forhandler, hvis du 
ønsker yderligere oplysninger.

Tech Black

R6 RACE



 

R/World Only.
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Ultimate Racing 
Supersport.



 

Yamaha R6 har domineret WorldSSP racing i årevis. Den nye R6 GYTR vil gøre det endnu 
sværere for konkurrenterne. R6 GYTR er udstyret med et udvalg af særlige racing 
komponenter fra GYTR® – Yamahas interne tuningsspecialister – og den er skabt til banen.

R6 GYTR er skabt til banen, og monteret med en lang række GYTR racing dele, den vil bringe 
din racing op på næste niveau Disse specielle racing dele inkluderer en racing ECU, ledningsnet 
og AIS stiksæt som giver optimeret ydelse - og Akrapovič udstødningen reducerer vægten og 
giver den 599 cc motor mere topeffekt.

Derudover er der kædehjul, justerbart tilbagerykkersæt med omvendt gearskifte, og 
bremseslanger i rustfrit stål. R6 GYTR, der kun fås hos Yamaha GYTR PRO SHOP forhandlere, er 
monteret med en kåbe i hvid primer, og kan modificeres og tunes af din forhandler sådan som 
du ønsker det (mod ekstra betaling).

GYTR motordele
R6 GYTR er designet til de kørere der ønsker den 
ultimative supersport racer. Den fås eksklusivt 
i Yamaha GYTR PRO SHOPS, og er udstyret 
med forskellige GYTR racing dele, heriblandt et 
Akrapovič udstødningssystem i titanium – samt 
et AIS stiksæt og quick shifter der muliggør 
problemfri opgearinger med fuld gas.

GYTR kædetræk
R6 GYTR’s kædetræk består af et 15T letvægts 
forkædehjul og et 46T bagkædehjul, samt en 520 
racing kæde for optimal højfarts performance.

GYTR chassisdele
Bremseslangerne i rustfrit stål er designet til at 
levere konstante stærke bremseegenskaber – og 
tilbagerykkersættet med omvendt gearskifte 
giver en ergonomi der er helt optimal til racing. 
R6 GYTR er også udstyret med en on/off kontakt 
samt et nøglefrit tankdæksel.

GYTR elektronik
For optimal performance er denne supersport-
cykel udstyret med en GYTR ECU som 
muliggør justering af  brændstofindsprøjtning 
og tændingsindstilling, samt et letvægts 
ledningsnet, et PC interfacekabel og GYTR ABS 
emulator.

R6 GYTR fås kun i racespecifikation til brug på lukkede baner, på private områder og ved specifikke begivenheder, hvor deltagelse med ikke-indregistrerede køretøjer er tilladt. R6 GYTR vil udelukkende være tilgængelig via GYTR PRO 
SHOPS, Yamahas specialbutikker. Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttende beklædning. Yamaha opfordrer dig til at køre sikkert og respektere andre kørere, lokal lovgivning og miljøet. De viste billeder kan vise en professionel 
kører som kører under ordnede forhold eller på en lukket bane. Motorcyklen som vises på billederne, kan være udstyret med originalt Yamaha tilbehør og/eller tilbehør, fra andre mærker end Yamaha, som muligvis kun må anvendes 
på lukkede baner. Alle oplysninger er ment som generel vejledning og er ikke bindende for Yamaha. Specifikationer for og udseendet af Yamaha produkter, Yamaha tilbehør og tilbehør fra andre producenter end Yamaha kan ændres 
uden varsel. Tilbehør af andre mærker end Yamaha er fuldt udviklet og produceret af respekterede tredjepartnere. Yamaha garanterer ikke tilgængeligheden på lokale markeder for de viste produkter og det viste tilbehør. Produkt- 
og tilbehørsserien kan være begrænset i nogle lande. Yamaha har ret til at indstille produktionen af produkter og tilbehør uden forudgående varsel. Hvor det er relevant, kan tilgængeligheden af, specifikationerne for og priserne på 
Yamaha produkter og tilbehør variere i henhold til lokal lovgivning, krav og vilkår. Der kan ikke opnås rettigheder ud fra disse oplysninger. Alle produktdata og tekniske data stilles til rådighed, ”som de er”, uden nogen udtrykkelige eller 
underforståede garantier. Kontakt din lokale Yamaha forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Primer White
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R6 RACE

The Yamaha R6 has been dominating 
WorldSSP racing for years. And the R6 RACE 
is about to make it even harder for the 
opposition, as this track-only bike now is 
supplied in race ready trim.

Non-essential road components such as 
headlight, position lights, mirrors and 
passenger seat have been removed so that 
you can get straight to work on creating your 
ultimate competition machine.

Available in Tech Black, the stripped-down R6 
RACE is the perfect bike for everyone from 
track day riders through to hungry racers who 
want to make their name with their first major 
victory.

To discover full details of the R6 RACE, please visit: https://www.
yamaha-motor.eu/motorcycles/supersport/



R6 GYTR

Designed and built purely for the racetrack 
– and available exclusively from GYTR PRO 
SHOP dealers – the R6 GYTR is supplied to you 
in racing specification.

The special racing parts consist of a race 
specification ECU, wire harness and AIS plug 
set that optimize the engine output – and 
the titanium Akrapovič pipe reduces weight 
and sharpens up the 599cc engine’s high rpm 
performance.

Further GYTR parts mounted on the R6 
GYTR include racing sprockets, an adjustable 
racing rear set with reverse shifting kit and a 
stainless steel brake line set.

The R6 GYTR is fitted with a lightweight glass 
fibre carbon reinforced cowling that comes in 
white primer, enabling you and your team to 
instantly apply your race colours and sponsor 
logos (at an additional cost).

To discover full details of the R6 GYTR, please visit: https://www.
yamaha-motor.eu/motorcycles/supersport/



 

R/World is calling.



 

R3 drives af en omdrejningsvillig 321 cc EU5-motor, og leveres fuldt udstyret 
med en bred vifte af features der giver dig fremragende præstationer, samt 
klasseførende kvalitet og iøjnefaldende design. Det er Yamahas ultimative 
letvægts supersport-cykel til A2-kørekort.

R3’s slanke og atletiske bodywork har et centralt luftindtag, der er inspireret 
af Yamahas ikoniske racevindende M1 MotoGP®-maskine. Dens radikale gode 
udseende, den aerodynamiske kåbe der er udviklet gennem racing, og de 
aggressive dobbelte LED-forlygter understreger dens rendyrkede DNA fra 
R-serien, hvilket gør den til den mest eftertragtede 300 på gaden eller banen.

Den avancerede 37 mm KYB upside-down forgaffel sikrer præcis føling og 
feedback – og kombinationen af en lav brændstoftank og et lavt styr giver R3 en 
ergonomisk kørestilling med masser af komfort og præcis kontrol. Du er nu klar til 
at træde ind i R/World.

Omdrejningsvillig 321 cc EU5 motor
Med et kompressionsforhold på 11,2:1, 
dobbelte overliggende knastaksler (DOHC) og 
topstykke med 4 ventiler pr. cylinder, er den 
321 cc 2-cylindrede motor designet til at være 
omdrejningsvillig. Med en maksimal effekt på 
30,9 kW (42 hk) ved 10.750 o/min. sørger R3’s 
potente EU5-motor for imponerende acceleration 
og et bredt trækområde.

Letvægts supersportcykel til A2 kørekort
Uanset om du har A2-kørekort eller bare ønsker 
den ultimative letvægts supersportmaskine, har 
R3 den teknologi, ydeevne og stil, du leder efter. 
Udviklet med den samme kompromisløse filosofi 
som er en del af enhver model i R-serien, denne 
motorcykels racingudviklede DNA er bygget til at 
begejstre.

Aggressiv R1-inspireret front
Med sit skarpe udtryk er denne motorcykel ren 
R-serie, og den har en aggressiv frontkåbe og et 
racerlignende kåbeglas der er inspireret af den 
ikoniske R1. Dobbelte LED-forlygter og et centralt 
luftindtag samt kåbepanelerne maksimerer kølig 
luftgennemstrømning til EU5-motoren, hvilket 
gør dette til den mest forrygende supersport-
model i 300 cc, A2-klassen.

M1-inspireret bodywork i Icon Blue
Med et radikalt bodywork der er inspireret af 
den racevindende YZR-M1 – og tilgængelig i 
en ny duo-tone Icon Blue farve – er dette den 
skarpeste R3 nogensinde. Det centrale luftindtag 
i M1-stil giver et rent racerlook – og med det 
høje specifikationsniveau og den ideelle 50/50 
vægtfordeling vil YZF-R3 skabe begejstring både 
på gaden og på racerbanen.

Icon Blue

Yamaha Black
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Med sin omdrejningsvillige 321 cc motor, sit kompakte chassis, og aggressiv M1 
MotoGP®-inspireret kåbe er R3’eren Yamahas ultimative supersport-motorcykel 
til A2 kørekort. Og nu med de dynamiske racing farver fra Yamahas historiske GP-
cykler, bringer den eksklusive R3 World GP 60th Anniversary model R/World op på 
næste niveau med sit legendariske racing design.

Det var tilbage i 1961, at virksomheden deltog i sit allerførste internationale road 
race ved Frankrigs Grand Prix. Og for at markere 60 års racing succes har Yamaha 
skabt den helt specielle R3 World GP 60th Anniversary med historiske hvide og 
røde racing farver – for at hylde de maskiner, der løb med mere end 500 sejre i 
World Grand Prix racing mellem 1961 og 2021.

R3 World GP 60th Anniversary modellen har hvidt bodywork med den berømte 
røde ”speed block” grafik fra Yamahas legendariske racere fra tidligere årtier.  En 
rød forskærm og en rød stribe på tanken fremhæver GP stamtavlen  – mens den 
historiske racingstil fuldendes med guldfarvede hjul, et guldfarvet tankemblem og 
en gul fornummerplade.

World GP 60th Anniversary farver
R3 World GP 60th Anniversary’s historiske farver 
genskaber det berømte design der blev brugt på 
Yamahas GP-racere i en tidligere æra. Dens rene 
hvide bodywork har den ikoniske røde ”speed 
block” grafik, og for at fuldende R3 World GP 60th 
Anniversary’s autentiske fabrikscykel udseende 
har den en rød forskærm, gul fornummerplade, 
guldfarvede hjul, guldfarvet tankemblem - og en 
kraftig rød stribe ovenpå tanken og bagenden.

Omdrejningsvillig 321 cc EU5 motor
Med et kompressionsforhold på 11, 2:1, dobbelt 
overliggende knastaksler (DOHC), og 8-ventilet 
topstykke, er den 2-cylindrede 321 cc motor 
utroligt omdrejningsvillig  . Med en maksimal 
effekt på 30,9kW (42 hk) ved 10.750 o/min. sørger 
R3 World GP 60th Anniversary’s potente EU5 
motor for imponerende acceleration og et bredt 
trækområde.

R-serie inspireret front
Med sit skarpe udtryk er denne motorcykel 
ren R-serie, og den har en dynamisk frontkåbe 
og et racerlignende kåbeglas der er inspireret 
af den ikoniske R1. Dobbelte LED-forlygter, 
og et centralt luftindtag samt kåbepanelerne 
maksimerer kølig luftgennemstrømning til 
EU5 motoren, hvilket gør dette til den mest 
forrygende supersport-model i 300 cc, A2-klassen.

Radikalt M1 MotoGP® inspireret look
Inspireret af Yamahas MotoGP racer, er R3 
World GP 60th Anniversary’s bodywork slankt og 
aerodynamisk. Det centrale luftindtag i M1-stil 
giver denne kompakte supersport-model et rent 
racerlook, og med det høje specifikationsniveau 
og den ideelle 50/50-vægtfordeling er R3 World 
GP 60th Anniversary klar til at begejstre, både på 
gaden og på banen..

Anniversary White

R3 World GP 60th Anniversary



 

60 years of 
World GP heritage
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Öhlins-bagdæmper STX 46
YA4-67000-00-00

Tankbeskyttelse
BS7-FTPAD-00-00

CNC-fræsede fodhvilere
BK6-FRPEG-00-00

Endurance-kåbeglas
BS7-F83J0-00-00

R3 Sport Pack

Hvis du vil opgradere din R3, er det nøje udvalgte tilbehør i Yamaha Sport Pack vejen frem. Sport Pack består af et endurance-
kåbeglas, tankpad, nummerpladeholder, crashpads, LED-blinklygter for og bag samt fælgstickers, hvilket giver din R3 et endnu mere 
aggressivt look. Fås nu hos din Yamaha forhandler, der med glæde monterer dette førsteklasses originale tilbehør på din motorcykel. 

R3 Tilbehør



 

Herover finder du et udvalg af bolt-on tilbehør. Kontakt din lokale Yamaha-forhandler for at få en komplet liste over tilbehør og for at få rådgivning om den bedste tilbehørsopsætning til din Yamaha. 
Der findes også en komplet liste over tilbehør på vores hjemmeside.

Öhlins Cartridge Kit Race – NIX 
22 USD
USD-21944-01-00

Tank Bag Sport
YME-FTBAG-SP-02

Bagsædetaske
YME-REARB-AG-01

Bagsædedæksel
1WD-F47F0-00-00

Nummerpladeholder til YZF-R3
BS7-FLPH0-00-00

Kædeskærm
BS7-FCHPR-00-00

Custom forreste fodhvilere
1WS-F2741-00-00

Yamaha Racing Pit måtte
YME-ENVIR-HQ-01

Crashpads
BS7-F11D0-00-00

Custom passagerfodhvilere
1WS-F2743-00-00

Maskinbearbejdet 
oliepåfyldningsdæksel
1WS-F1536-10-00

Forlængersæt til sidestøtteben
B04-FSTEX-00-00

CNC-fræset passagerfodhvilersæt
BK6-FPPEG-00-00

LED-blinklys
YME-H0789-20-20

Fælgstickers til 17” hjul
YME-W0790-RS-IW

LED-blinklys Plus bagtil
YME-FLB2R-10-00

LED-blinklys Plus foran
YME-FLB2F-10-00

Ledningsnet til LED-blinklys
BK6-FCABL-00-00

Ventildæksel i aluminium med 
spiralformet mønster

Öhlins Spring Set for NIX 22 
Cartridge Kit
SPR-08428-70-00

Adaptersæt til montering af 
tanktaskering
2CR-FTBRG-00-00

Ventildæksel i aluminium med 
riflet mønster

Pitboard Yamaha Racing XL
YME-PITBD-XL-00

GYTR® Clean Grip Cover
GYT-F6241-C0-00



 

Re-define your reality.



 

R125 er som ingen anden maskine i A1-licenskategorien. Denne aggressivt stylede 
letvægts-supersport er bygget med samme DNA, der er skabt til racerløb, og som 
giver Yamaha-kørere den vindende kant i WorldSBK og MotoGP®, og den er klar til 
at introducere dig for den spænding og eksklusivitet, der følger med indtrædelsen 
i R/World.

Fra første gang du drejer gashåndtaget, vil du forstå, hvorfor R125 har fuld 
respekt på gaden. Dens stærke 125 cc EU5 motor er udstyret med Yamahas 
effektforøgende VVA system som garanterer enestående præstationer og 
imponerende acceleration - og A&S koblingen sikrer at du har fuld kontrol over 
chassiset under nedgearinger.

Ligesom alle andre modeller i R-serien har R125 en kompakt Deltabox ramme og 
bagsvinger i aluminium, derudover har den 41 mm USD forgaffel og letvægtshjul 
for enestående svingegenskaber. Den nye duo-tone Icon Blue farve understreger 
dens dynamiske look – mens den optimerede styrposition, det velpolstrede sæde, 
og tilbagerykker-fodhvilerne i aluminium giver afbalanceret og komfortabel 
kørsel. Re-Define Your Reality!

High-tech 125 cc motor med VVA-system
R125’erens meget effektive motor er udstyret 
med store indsugnings- og udstødningsventiler 
og et kompakt forbrændingskammer, hvilket giver 
imponerende acceleration. Og dens high-tech 
VVA-system ( Variable Valve Actuation) optimerer 
ventiltimingen, hvilket garanterer både godt 
bundtræk og god effekt ved høje omdrejninger. 
Mens et spjældhus med stor diameter giver en 
jævn og kontrollerbar gasfornemmelse – og 
sportsudstødningssystemet giver en sporty og 
potent lyd.

Let bagsvinger i aluminium
Yamahas modeller i R-serien er designet til at give 
dig det ultimative i stil, ydeevne og teknologi. Og 
for at understrege dette, har R125 en letvægts 
aluminiumsbagsvinger. Den er fremstillet ved 
hjælp af Yamahas avancerede støbeteknologi, og 
dens korte dimensioner, lave vægt og optimerede 
stivhedsbalance giver sporty køreegenskaber.

Deltabox ramme
R125 er med sine lette og præcise 
køreegenskaber, samt fremragende komfort ved 
høj fart, en af de bedst styrende cykler i klassen. 
Dens Deltabox ramme med optimal geometri for 
og bag, samt en kort bagsvinger i aluminium og 41 
mm upside-down forgaffel, giver dig de optimale 
125cc supersport chassis specifikationer.

Icon Blue og Tech Black farver
R125’eren har samme racing-DNA som de andre 
medlemmer af den ikoniske R-serie familie. Den 
fås nu i en ny, førsteklasses duo-tone Icon Blue 
farve med matblå detaljer – samt i en dynamisk 
Tech Black- – det er helt sikkert den mest 
imponerende R125 nogensinde!

Icon Blue

Yamaha Black

R
12

5

R125



 

Med sin 125 cc high-tech EU5 motor, letvægts-chassis og bodywork i MotoGP-stil, 
leverer den dynamiske R125 supersport imponerende præstationer og fantastiske 
køreegenskaber - hvilket gør den til det hotteste i 125 cc klassen. Med det historiske 
hvide og røde racing design for at fejre Yamahas 60 år i GP racing, bringer den 
fantastiske nye R125 World GP 60th Anniversary ikonisk racing design til 125 cc 
klassen!

R125 World GP 60th Anniversary’s aerodynamiske hvide bodywork, har Yamahas 
røde ”speed block” grafik som blev berømt da det prydede Yamahas Grand Prix 
racere. Og lige som de VM-vindende racere har denne eksklusive R-serie model 
guldfarvede hjul, rød forskærm og gul fornummerplade - samt et 60th anniversary 
emblem og en kraftig rød stribe langs toppen af brændstoftanken og bagenden 
som fremhæver dens racing DNA.

For at give enestående vejgreb har motorcyklens kompakte Deltabox chassis en 
41 mm USD forgaffel og en let bagsvinger i aluminium, samt topmoderne bremser 
og letvægtshjul. Assist og slipper (A&S) koblingen giver dig øget kontrol ved 
deceleration – og det fantastiske aerodynamiske bodywork med M1-inspireret kåbe 
og cockpit gør denne World GP 60th Anniversary model  til den mest eftertragtede 
125 cc supersport og bekræfter din indtræden i R/World.

World GP 60th Anniversary colours
Yamahas originale GP-motorcykler havde en hvid 
kåbe med rød ”speed block” grafik, samt en rød 
forskærm og guldfarvede hjul. R125 World GP 
60th Anniversary genskaber dette ikoniske look 
og hylder de maskiner og kørere, der har hjulpet 
Yamaha med at vinde mere end 500 Grand Prix’er 
og 38 verdensmesterskaber, siden virksomhedens 
første GP i 1961.

Deltabox ramme for præcise 
køreegenskaber og kontrol
R125 World GP 60-års jubilæum er med sine lette 
og præcise køreegenskaber samt fremragende 
komfort ved høj fart en af de motorcykler i 
klassen, som har den bedste håndtering. Deltabox 
rammen med optimal geometri for og bag, samt 
en kort aluminiums-bagsvinger og 41 mm upside-
down forgaffel, giver dig de optimale 125 cc 
supersport chassis specifikationer.

Fremragende forbrændingseffektivitet
For at forbedre indsugningseffektiviteten er  
R125 World GP 60th Anniversary’s motor udstyet 
med store indsugnings- og udstødningsventiler 
samt et kompakt forbrændingskammer. 
Kombineret med det højteknologiske VVA-system 
– samt det store spjældhus og det sportslige 
udstødningssystem – giver denne konfiguration 
imponerende acceleration.

125 cc EU5 high-tech motor med VVA 
system
R125 World GP 60th Anniversary’s motor nyder 
godt af et VVA (Variable Valve Actuation) system 
som optimerer ventilaktiveringen, hvilket sikrer 
både godt bundtæk samt stærk power ved 
høje omdrejninger - og leverer fremragende 
brændstofeffektivitet. Et spjældhus med 
stor diameter giver en jævn og kontrollerbar 
gasfornemmelse – og udstødningssystemet giver 
en sporty og potent lyd.

Anniversary White

R125 World GP 60th Anniversary
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Akrapovič udstødningssystem
90798-30307-00

Cover til passagersæde
BK6-F47F0-10-00

Ventildæksel i aluminium med 
spiralformet mønster
90338-W1018-BU

Yamaha sikkerhedskabeltang
MTS-TLSKT-01-05

R125 Sport Pack

Din R125 afspejler din egen stil, uanset om du kører på bane eller på gaden. Og med R125 Sport Pack kan du nu føje ekstra stil til 
den allerede skarpt udseende R125. Sport Pack består af et røgfarvet endurance-kåbeglas, crashpads, tankpad, nummerpladeholder, 
LED-blinklygter for og bag samt special edition fælgstickers, så din R125 får et endnu mere aggressivt look. 

R125 Tilbehør



 

Herover finder du et udvalg af bolt-on tilbehør. Kontakt din lokale Yamaha-forhandler for at få en komplet liste over tilbehør og for at få rådgivning om den bedste tilbehørsopsætning til din Yamaha. 
Der findes også en komplet liste over tilbehør på vores hjemmeside.

Endurance kåbeglas
BK6-F83J0-00-00

Nummerpladeholder
B5G-F16E0-10-00

Tank pad
BK6-FTNKP-00-00

Crashpads
BK6-F11D0-00-00

Fælgklistermærke
YME-FLRIM-00-00

Fælgstickers til 17” hjul
YME-W0790-RS-IW

Bagsædetaske
YME-REARB-AG-01

LED-blinklys
YME-H0789-20-20

Ledningsnet til LED-blinklys
BK6-FCABL-00-00

CNC-fræsede fodhvilere
BK6-FRPEG-00-00

LED-blinklys Plus bagtil
YME-FLB2R-10-00

LED-blinklys Plus foran
YME-FLB2F-10-00

Ventildæksel i aluminium med 
riflet mønster
90338-W1016-BL

Pitboard Yamaha Racing
YME-PITBD-00-00

Shock Pre-load Adjuster
MTS-TLSKT-06-07

Yamaha Racing Pit måtte
YME-ENVIR-HQ-01

GYTR® Clean Grip Cover
GYT-F6241-C0-00

Pitboard Yamaha Racing XL
YME-PITBD-XL-00

Yamaha sikkerhedswire
MTS-TLSKT-01-06

Yamaha fjederkrogaftrækker
YME-TLSWS-00-00

YEC-9 batterioplader
YME-YEC09-EU-20

YEC-50 CHARGER EU SPEC



  

Specifikationer kan ændres uden varsel i overensstemmelse med nationale bestemmelser og lovgivning.

Specifikationer
R1M R1 R1 World GP 60th Anniversary

Motor
Motortype 4-ventilet, EURO5, 4-takts, Væskekølet, 4-cylindret, DOHC 4-ventilet, EURO5, 4-takts, Væskekølet, 4-cylindret, DOHC 4-ventilet, EURO5, 4-takts, Væskekølet, 4-cylindret, DOHC

Slagvolumen 998 cc 998 cc 998 cc

Boring x slaglængde 79,0 × 50,9 mm 79,0 × 50,9 mm 79,0 × 50,9 mm

Kompressionsforhold 13,0 : 1 13,0 : 1 13,0 : 1

Maks. effekt 147,1 kW (200,0 hk) @ 13 500 rpm 147,1 kW (200,0 hk) @ 13 500 rpm 147,1 kW (200.0 hk) @ 13 500 rpm

Maks. moment 113,3 Nm (11,6 kg-m) @ 11 500 rpm 113,3 Nm (11,6 kg-m) @ 11 500 rpm 113,3 Nm (11,6 kg-m) @ 11 500 rpm

Smøresystem Vådsump Vådsump Vådsump

Koblingstype Våd, Multi-disc Våd, Multi-disc Våd, Multi-disc

Tændingssystem TCI TCI TCI

Startersystem Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins Konstant indgreb, 6-trins Konstant indgreb, 6-trins

Final transmission Kæde Kæde Kæde

Fuel consumption 7,2 L/100 km 7,2 L/100 km 7,2 L/100 km

CO2 emission 168 g/km 168 g/km 168 g/km

Karburator Elektronisk brændstofindsprøjtning Elektronisk brændstofindsprøjtning Elektronisk brændstofindsprøjtning

Stel
Stel Diamant, Aluminium Deltabox Diamant, Aluminium Deltabox Diamant, Aluminium Deltabox

Styrehjulsvinkel 24º 24º 24º

Efterløb 102 mm 102 mm 102 mm

Affjedringssystem for Teleskopforgaffel Teleskopforgaffel Teleskopforgaffel

Affjedringssystem bag (link-affjedring), Svingarm (link-affjedring), Svingarm (link-affjedring), Svingarm

Vandring for 120 mm 120 mm 120 mm

Vandring bag 120 mm 120 mm 120 mm

Forbremse Hydrauliske, dobbelte skiver, Ø 320 mm Hydrauliske, dobbelte skiver, Ø 320 mm Hydrauliske dobbelte skiver, Ø 320 mm

Bagbremse Hydraulisk enkelt skive, Ø 220 mm Hydraulisk enkelt skive, Ø 220 mm Hydraulisk enkelt skive, Ø 220 mm

Fordæk 120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst 120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst 120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst

Bagdæk 200/55 ZR17M/C (78W) Slangeløst 190/55 ZR17M/C (75W) Slangeløst 190/55 ZR17M/C (75W) Slangeløst

Dimensioner
Samlet længde 2 055 mm 2 055 mm 2 055 mm

Samlet bredde 690 mm 690 mm 690 mm

Samlet højde 1 165 mm 1 165 mm 1 165 mm

Sædehøjde 860 mm 855 mm 855 mm

Hjulafstand 1 405 mm 1 405 mm 1 405 mm

Min. frihøjde 130 mm 130 mm 130 mm

Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 202 kg 201 kg 201 kg

Tankkapacitet 17 L 17 L 17 L

Olietankkapacitet 4,9 L 4,9 L 4,9 L



 

R7 R7 World GP 60th Anniversary R6 RACE

Motor
Motortype 4-ventilet, EURO5, 4-takts, 2-cylindret, Væskekølet, DOHC 4-ventilet, EURO5, 4-takts, 2-cylindret, Væskekølet, DOHC 4-ventilet, 4-takts, EURO4, Væskekølet, DOHC, Fremadvippet, 

parallel 4-cylindret

Slagvolumen 689 cc 689 cc 599 cc

Boring x slaglængde 80,0 x 68,6 mm 80,0 x 68,6 mm 67,0 x 42,5 mm

Kompressionsforhold 11,5:1 11,5:1 13,1 : 1

Maks. effekt 54,0 kW (73,4 hk) @ 8 750 rpm 54,0 kW (73,4 hk) @ 8 750 rpm 87,1 kW (118,4 hk) @ 14 500 rpm

Maks. moment 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6 500 rpm 67,0 Nm (6,8 kg-m) @ 6 500 rpm 61,7 Nm (6,3 kg-m) @ 10 500 rpm

Smøresystem Vådsump Vådsump Vådsump

Koblingstype Våd, Multi-disc Våd, Multi-disc Våd, Multi-disc

Tændingssystem TCI TCI TCI

Startersystem Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins Konstant indgreb, 6-trins Konstant indgreb, 6-trins

Final transmission Kæde Kæde Kæde

Fuel consumption n/a n/a 6,6m L/100 km

CO2 emission n/a n/a 154 g/km

Karburator Benzinindsprøjtning Benzinindsprøjtning Benzinindsprøjtning

Stel
Stel Diamant Diamant Diamant

Styrehjulsvinkel 23°40’ 23°40’ 24º

Efterløb 90 mm 90 mm 97 mm

Affjedringssystem for Teleskopforgaffel Teleskopforgaffel Teleskopforgaffel, Ø43 mm

Affjedringssystem bag (link-affjedring), Svingarm (link-affjedring), Svingarm (link-affjedring), Svingarm

Vandring for 130 mm 130 mm 120 mm

Vandring bag 130 mm 130 mm 120 mm

Forbremse Hydraulisk dobbelt skivebremse, Ø 298 mm Hydraulisk dobbelt skivebremse, Ø 298 mm Hydrauliske dobbelte skiver, Ø 320 mm

Bagbremse Hydraulisk enkelt skivebremse, Ø 245 mm Hydraulisk enkelt skivebremse, Ø 245 mm Hydraulisk enkelt skive, Ø 220 mm

Fordæk 120/70ZR17M/C (58W) Slangeløst 120/70ZR17M/C (58W) Slangeløst 120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst

Bagdæk 180/55ZR17M/C (73W) Slangeløst 180/55ZR17M/C (73W) Slangeløst 180/55 ZR17M/C (73W) Slangeløst

Dimensioner
Samlet længde 2 070 mm 2 070 mm 1 990 mm

Samlet bredde 705 mm 705 mm 695 mm

Samlet højde 1 160 mm 1 160 mm 1 150 mm

Sædehøjde 835 mm 835 mm 850 mm

Hjulafstand 1 395 mm 1 395 mm 1 375 mm

Min. frihøjde 135 mm 135 mm 130 mm

Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 188 kg 188 kg 185 kg

Tankkapacitet 13 L 13 L 17 L

Olietankkapacitet 3 L 3 L 3,4 L



 

Specifikationer kan ændres uden varsel i overensstemmelse med nationale bestemmelser og lovgivning.

Specifikationer
R6 GYTR R3 R3 World GP 60th Anniversary

Motor
Motortype 4-ventilet, 4-takts, EURO4, Væskekølet, DOHC, Fremadvippet, 

parallel 4-cylindret
4-ventilet, EURO5, 4-takts, 2-cylindret, Væskekølet, DOHC 4-ventilet, EURO5, 4-takts, 2-cylindret, Væskekølet, DOHC

Slagvolumen 599 cc 321 cc 321 cc

Boring x slaglængde 67,0 x 42,5 mm 68,0 × 44,1 mm 68,0 × 44,1 mm

Kompressionsforhold 13,1 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Maks. effekt 87,1 kW (118,4 hk) @ 14 500 rpm 30,9 kW (42,0 hk) @ 10 750 rpm 30,9 kW (42,0 hk) @ 10 750 rpm

Maks. moment 61,7 Nm (6,3 kg-m) @ 10 500 rpm 29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9 000 rpm 29,5 Nm (3,0 kg-m) @ 9 000 rpm

Smøresystem Vådsump Vådsump Vådsump

Koblingstype Våd, Multi-disc Våd, Multi-disc Våd, Multi-disc

Tændingssystem TCI Elektrisk Elektrisk

Startersystem Elektrisk TCI TCI

Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins Konstant indgreb, 6-trins Konstant indgreb, 6-trins

Final transmission Kæde Kæde Kæde

Fuel consumption 6,6 L /100 km n/a n/a

CO2 emission 154 g/km n/a n/a

Karburator Benzinindsprøjtning Benzinindsprøjtning Benzinindsprøjtning

Stel
Stel Diamant Diamant Diamant

Styrehjulsvinkel 24º 25° 00’ 25° 00’

Efterløb 97 mm 95 mm 95 mm

Affjedringssystem for Teleskopforgaffel, Ø43 mm Teleskopforgaffel Teleskopforgaffel

Affjedringssystem bag (link-affjedring), Svingarm Svingarm Svingarm

Vandring for 120 mm 130 mm 130 mm

Vandring bag 120 mm 125 mm 125 mm

Forbremse Hydrauliske dobbelte skiver, Ø 320 mm Hydraulisk enkelt skive, Ø 298 mm Hydraulisk enkelt skive, Ø 298 mm

Bagbremse Hydraulisk enkelt skive, Ø 220 mm Hydraulisk enkelt skive, Ø 220 mm Hydraulisk enkelt skive, Ø 220 mm

Fordæk 120/70 ZR17M/C (58W) Slangeløst 110/70 R17M/C 54H Slangeløst 110/70 R17M/C 54H Slangeløst

Bagdæk 180/55 ZR17M/C (73W) Slangeløst 140/70 R17M/C 66H Slangeløst 140/70 R17M/C 66H Slangeløst

Dimensioner
Samlet længde 2 040 mm 2 090 mm 2 090 mm

Samlet bredde 695 mm 730 mm 730 mm

Samlet højde 1 150 mm 1 140 mm 1 140 mm

Sædehøjde 850 mm 780 mm 780 mm

Hjulafstand 1 375 mm 1 380 mm 1 380 mm

Min. frihøjde 130 mm 160 mm 160 mm

Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 190 kg 169 kg 169 kg

Tankkapacitet 17 L 14 l. 14 l.

Olietankkapacitet 3,4 L 2,5 L 2,5 L



 

R125 R125 World GP 60th Anniversary

Motor
Motortype 4-ventilet, EURO5, 4-takts, Væskekølet, SOHC 4-ventilet, EURO5, 4-takts, Væskekølet, SOHC

Slagvolumen 124,7 cc 124,7 cc

Boring x slaglængde 52,0 mm x 58,6 mm 52,0 mm x 58,6 mm

Kompressionsforhold 11,2 : 1 11,2 : 1

Maks. effekt 11,0kW (15,0 hk) @ 10 000 rpm 11,0kW (15,0 hk) @ 10 000 rpm

Maks. moment 11,5Nm (1,16 kg-m) @ 8 000 rpm 11,5Nm (1,16 kg-m) @ 8 000 rpm

Smøresystem Vådsump Vådsump

Koblingstype Våd, multi-disc fjedret Våd, multi-disc fjedret

Tændingssystem TCI (digital) TCI (digital)

Startersystem Elektrisk Elektrisk

Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins Konstant indgreb, 6-trins

Final transmission Kæde Kæde

Fuel consumption 2,1 L/100km 2,1 L/100km

CO2 emission 47 g/km 47 g/km

Karburator Elektronisk brændstofindsprøjtning Elektronisk brændstofindsprøjtning

Stel
Stel Steel Deltabox Steel Deltabox

Styrehjulsvinkel 25º 25º

Efterløb 89 mm 89 mm

Affjedringssystem for Upside down forgaffel, Ø41mm Upside down forgaffel, Ø41mm

Affjedringssystem bag (Link-affjedring), Svingarm (Link-affjedring), Svingarm

Vandring for 130 mm 130 mm

Vandring bag 114 mm 114 mm

Forbremse Hydraulisk enkeltskive, Ø292 mm Hydraulisk enkeltskive, Ø292 mm

Bagbremse Hydraulisk enkeltskive, Ø220 mm Hydraulisk enkeltskive, Ø220 mm

Fordæk 100/80-17 M/C 100/80-17 M/C

Bagdæk 140/70-17 M/C 140/70-17 M/C

Dimensioner
Samlet længde 1 955 mm 1 955 mm

Samlet bredde 680 mm 680 mm

Samlet højde 1 065 mm 1 065 mm

Sædehøjde 825 mm 825 mm

Hjulafstand 1 355 mm 1 355 mm

Min. frihøjde 155 mm 155 mm

Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 144 kg 144 kg

Tankkapacitet 11,5 L 11,5 L

Olietankkapacitet 1,15 L 1,15 L



 

Yamaha Racing Experience

YRE (Yamaha Racing Experience) er den 
mest eksklusive Yamaha event. Denne event, 
der finder sted på nogle af Europas mest 
berømte racerbaner, er en oplevelse for livet 
og vil give dig chancen for at møde nogle af 
Yamahas officielle kørere og ikoniske Yamaha 
Racing gæster – som også vil dele ud af 
professionelle råd og selvfølgelig nyde at køre 
på banen med dig!

Det fulde program er en unik event inden for 
Yamaha Racing og vil give dig mulighed for at 
få vejledning om forskellige emner, herunder 
dæk, affjedring og elektronik set-up – så 
du får den dybdegående viden, du har brug 
for for at udforske din motorcykels fulde 
potentiale.

Du kan få alle oplysninger og seneste 
opdateringer ved at besøge: https://yre.
yamaha-motor.eu





 



Yamaha bLU cRU – 
Understøtter den nye 
racing-generation

Med en omfattende konkurrence historie, der 
går helt tilbage til firmaets grundlæggelse, 
er racing kernen i alt hvad Yamaha gør. Og 
virksomheden søger altid at give næring 
til og opmuntre den næste generation af 
racerkørere, der kommer gennem Yamahas 
bLU cRU program.

Det kræver en enorm indsats, dygtighed, mod, 
tid og engagement at nå helt til tops – og 
det lykkes kun for de allerbedste kørere. At 
blive den næste MotoGP mester er de fleste 
unge racerkøreres drøm. Men det kræver 
meget mere end blot at være den hurtigste 
kører på banen – man skal være fuldt inde i 
alle aspekter af sporten for at opbygge en 
succesrig karriere.

Derfor har Yamaha skabt bLU cRU 
programmet. Yamaha bLU cRU, der drives 
af erfarent personale som har tilbragt hele 
deres liv i racingverdenen, finder og assisterer 
morgendagens stjerner – ved at skabe et 
professionelt miljø, der tilskynder, plejer og 
udvikler dem ved at tilbyde vejledning på et 
centralt trin i deres karriere. Hvis du tror at 
du har det der skal til, kan du besøge www.
yamaha-racing.com, og se, hvordan Yamaha 
bLU cRU programmet giver dig mulighed for 
hurtigt at komme op på podiet!



 



Yamaha Official Riding 
Schools

Selv de mest erfarne kørere kan altid lære 
noget nyt og blive bedre, så uanset om du har 
kørt supersport motorcykel i årevis, eller du 
lige er blevet en del af R-World, er det absolut 
værd at overveje at reservere en plads på et 
af Yamahas officielle kørekurser.

Alle motorcykler i Yamahas R-serie er 
bygget ved hjælp af avanceret motor- og 
chassisteknologi inspireret af fabrikkens M1 
racere, og der er ikke noget bedre sted at 
udforske dit potentiale end på banen på din 
R-serie model – eller på en lejet motorcykel 
hvor det er muligt. Yamahas officielle 
kørekurser er blevet nøje udvalgt af Yamaha 
blandt en række professionelle kørekurser 
over hele Europa. Hver eneste af dem drives 
af erfarne racinginstruktører på nogle af 
kontinentets mest ikoniske baner – og giver 
dig mulighed for en fantastisk køreoplevelse.

Uanset evner og køreniveau vil du være i stand 
til at lære og udvikle nye færdigheder og 
teknikker sammen med holdet af instruktører.  
Og når kurset er ovre, vil du utvivlsomt være 
en bedre kører, end da du kom!

Læs mere på: www.yamaha-motor.eu/riding-
schools



Get it on

 

MyRide: Lad din næste tur 
nå nye højder!

Appen MyRide er udviklet eksklusivt af 
Yamaha og er tilgængelig helt gratis til iOS og 
Android. Den gør det muligt for alle kørere at 
forbedre deres køreoplevelse, uanset hvilket 
motorcykel- eller scootermærke de ejer.

Med Yamaha-appen MyRide kan kørerne spore 
og analysere deres køreegenskaber i realtid, 
f.eks. hældningsvinkel, acceleration, hastighed 
og bremsekraft, hvilket gør enhver tur endnu 
mere udbytterig.

Desuden kan hver tur deles med andre 
MyRide-brugere eller på sociale medier, og 
ruten kan også eksporteres til en fil i GPX-
format. På denne måde kan motorcyklister 
finde nye ruter og eventyr, der skal 
udforskes, samt oprette forbindelse til 
et verdensomspændende fællesskab af 
passionerede motorcykelejere.



Get it on

 

Byg den samling, du altid 
har drømt om, med den 
gratis app MyGarage

Appen MyGarage er den bedste måde at 
opbygge din drømmesamling af Yamaha-
motorcykler – og den er helt gratis og fås til 
iOS og Android! Download appen, så er du klar 
til at skabe din helt egen personlige Yamaha.

Med MyGarage kan du tilføje eller fjerne 
en lang række af originalt tilbehør og se 
motorcyklen fra alle vinkler.

Når du har skabt de motorcykler, du drømmer 
om, kan du dele dem med dine venner, og 
når du har taget den endelige beslutning 
om, hvilken en, der er den rette for dig, 
sender du den ganske enkelt til din Yamaha-
forhandler, som sørger for at gøre din drøm til 
virkelighed.



 

Yamaha tilbyder YOU

YOU er en komplet serie af førsteklasses 
serviceydelser, der gør ethvert aspekt af det at 
købe og eje en Yamaha endnu nemmere. Vi vil 
gerne sikre, at du altid har en god oplevelse, 
når du har med et Yamaha-produkt at gøre.

YOU-services gør hvert eneste Yamaha-køb 
mere tilgængeligt – og Yamaha-ejere får fordel 
af den ro i sindet, der følger med ethvert YOU-
produkt.

Se nærmere på udvalget af YOU-services, og 
opdag, at det handler om mere end bare det 
at købe en Yamaha. Det er begyndelsen på et 
langt og vedvarende forhold.



  

Yamaha Motor Insurance

Yamaha Motor Insurance er designet specielt til 
Yamaha-ejere og forenkler hele processen med at få 
dækning til dit Yamaha-køretøj.

Sortimentet af kvalitetsprodukter dækker alle aspekter 
af det at eje en Yamaha og giver dig et højt niveau af 
beskyttelse til konkurrencedygtige priser, så du har 
ro i sindet og kan nyde mere fornøjelig og ubekymret 
kørsel.

Med Yamaha Motor Insurance drager du fordel af en 
eksklusiv ordning og kan forvente en førsteklasses 
service fra vores dedikerede team. *

Yamaha Motor Factory Warranty

Når du køber en ny Yamaha, kan du være sikker på, at 
førsteklasses kvalitet og fremragende pålidelighed 
er standard. Og du vil også drage fordel af den øgede 
tryghed ved en komplet Yamaha Motor Factory 
Warranty, der dækker alle dele og arbejdsløn, hvis det 
usandsynlige skulle ske, at din Yamaha har brug for 
uforudsete reparationer. *

Yamaha Motor Extended Warranty

Vi vil gerne sikre, at du får maksimalt udbytte af 
din nye Yamaha, så når du køber, tilbyder Yamaha 
en Yamaha Motor Extended Warranty, så du får 
ubekymret kørsel og den ekstra ro i sindet op til 36 
måneders ekstra garantidækning giver! *

Yamaha Motor Finance

Yamaha tilbyder et udvalg af finansielle serviceydelser, 
der gør ejerskabet af en Yamaha endnu mere 
tilgængeligt. Yamaha Motor Finance kan skræddersys 
til at passe til dine forhold og din livsstil, så du får total 
fleksibilitet. *

* Vilkår og betingelser er gældende. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din lokale forhandler.



 

Tænk dig om. Brug 
originale reservedele.

For at sikre, at din Yamaha leverer optimale 
præstationer og langsigtet pålidelighed, 
anbefaler vi, at du altid benytter 
originale reservedele fra Yamaha. Vores 
kvalitetsreservedele overholder anerkendte 
standarder for sikkerhed, passer perfekt og er 
kendetegnet af høj modstandsdygtighed over 
for slid – så du har ro i sindet.

Når du benytter en officiel Yamaha-
forhandler til service, kan du være sikker på, 
at alle former for vedligeholdelse udføres 
af kvalificerede teknikere fra Yamaha med 
originale reservedele og Yamalube-produkter.

Vores teknikere modtager regelmæssigt 
efteruddannelse på Yamaha Technical 
Academy, hvilket giver dem den nødvendige 
ekspertise og dybdegående erfaring, som er 
nødvendig for at kunne holde din Yamaha i 
den tilstand, som den forlod fabrikken i. Du 
kan få yderligere oplysninger ved at kontakte 
din lokale Yamaha-forhandler eller besøge 
vores hjemmeside.



  

En flydende 
motorkomponent

Hos Yamaha er vi klar over, at vores produkter 
fremkalder en unik glæde blandt vores 
kunder, og som en anerkendelse af deres 
loyalitet over for brandet har vi udviklet 
Yamalube-serien af smøremidler samt 
vedligeholdelses- og plejeprodukter.

Vores Yamaha-teknikere ser olie som en 
flydende motorkomponent, der er en af de 
vigtigste dele i din Yamaha-motor. Det gør 
virkelig en forskel, når du vælger Yamalube.

Ved altid at bruge Yamalube kan du være 
sikker på, at din motor har potentialet til at 
køre med maksimal ydeevne og levere den 
holdbarhed og pålidelighed, som du forventer 
fra enhver Yamaha. Vi fremstiller også et 
bredt udvalg af plejeprodukter, der holder din 
investering i tip-top stand. Din lokale Yamaha-
forhandler kan vejlede dig om det bedste 
Yamalube-produkt til din Yamaha, eller du kan 
besøge vores hjemmeside.
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og respektere andre kørere 
og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører under ordnede forhold. Specifikationerne og 

udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst 
din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Følg os på:

Forhandler


