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FASTER
Inšpirované minulosťou značky Yamaha, určené pre budúcnosť

Modely radu Yamaha Sport Heritage čerpajú 
z nadčasových dizajnových prvkov, vzdávajú 
hold starším ikonickým modelom značky 
Yamaha a ponúkajú jedinečný zážitok z 
jazdy i hrdosť na vlastníctvo tejto značky, 
a to aj vďaka jedinečným a majstrovsky 
vyhotoveným komponentom.  
 
Trojvalec XSR900 je k dispozícii v nových 
farebných variantoch pripomínajúcich 
minulosť, vrátane farby „80 Black“ podľa 
klasickej schémy farieb značky Yamaha z 80. 

rokov 20. storočia, a spája retro štýlovosť 
so vzrušujúcim výkonom a modernou 
technológiou.

Kompaktný, ľahký a obratný model XSR700 
je poháňaný motorom CP2 s vysokým 
krútiacim momentom s objemom 689 
cm³, ktorý dosahuje vynikajúce zrýchlenie 
pri všetkých rýchlostiach. Model XSR700 
XTribute je vďaka svojim ikonickým farbám 
a robustnému terénnemu štýlu poctou 

legendárnemu terénnemu motocyklu XT, 
ktorý inšpiroval prvé podujatia Rally Raid.



 

Zrodená vládnuť



 

XSR900 je zásah do čierneho. Úžasné zážitky z jazdy dodávané špičkovými
technológiami sú ovplyvnené bezkonkurenčným závodným dedičstvom. Najlepšie
inžinierstvo Yamahy je zabalené v retro dizajne a vzdáva hold nadčasovým
klasickým strojom.

Najnovší radový 3-valcový motor o objeme 850 cm3 s krížovým kľukovým
hriadeľom prináša ohromujúci krútiaci moment a dychberúce zrýchlenie. Super
ľahký hliníkový rám v kombinácii s prirodzenou jazdeckou pozíciou zase zaisťujú
perfektný pocit z jazdy a výnimočnú ovládateľnosť.

Model XSR900 sa inšpiruje históriou a dizajnom športových motocyklov značky
Yamaha a pridáva k nim najnovšie technológie.

Nadčasový čistý dizajn vzdávajúci hold 
historickým ikonám
Model XSR900 dáva najavo svoj historický pôvod
nadčasovým čistým dizajnom vzdávajúcim hold
legendárnym historickým motocyklom. Tento
nový model rady Sport Heritage dáva najavo
rešpekt k historickým strojom ktoré dodnes
určujú štýl.

Ľahký hliníkový rám a kyvná vidlica
Dômyselne riešený ľahký hliníkový rám osadený
výkonným motorom sa vyznačuje krátkym
rázvorom. Kyvná vidlica je namontovaná z
vonkajšej strany, čo umožnilo umiestniť stupačky
bližšie k sebe a zvýšiť tak pohodlie jazdy.

Vysoko výkonný radový trojvalec o 
objeme 850 cm3
Model XSR900 je vybavený výkonným, kvapalinou
chladeným radovým trojvalcom o objeme 850 cm3
vybavený krížovým kľukovým hriadeľom.
Fenomenálny trojvalec je doplnený systémom
TCS, antihoppingovou spojkou, elektronickým
plynom so systémom YCC-T a nastaviteľnými
režimami D-MODE, ktoré umožňujú maximálne
využitie výkonu motora.

Retro štýl s vysoko kvalitnými materiálmi
Model XSR900 odkazuje na svoj historický pôvod
použitím vysoko kvalitných kovových materiálov.
Elegantné hliníkové kryty palivovej nádrže,
hliníkové blatníky a držiaky blatníkov a okrúhly
prístrojový panel v retro štýle sú poctou
legendárnym historickým motocyklom.

80 Black

Dynamic White Garage Metal Midnight Black
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Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Výfukový systém Akrapović
90798-34520-00

Výfukový systém Akrapović
90798-34510-00

Držiak evidenčného čísla
B90-FLPH1-00-00

Znížené riadidlá
B90-261B0-00-00

Dizajnové sedadlo
B90-247C0-00-00

Nastaviteľná brzdová páčka
B34-FBRLE-00-00

Hliníkový kryt sedadla
B90-247F0-41-00

Kryt reťaze
B90-FCHPR-00-00

Kryt chladiča
B90-FFLRC-00-00

Frézovaný kryt nádržky na brzdovú 
kvapalinu
B34-FBFLC-10-00

Plexi štít
B90-F61C0-00-00

Plexi štít
B90-F83J0-00-00

Bočné kryty chladiča
B90-FSCRC-00-00

Frézované koncovky riadidiel
B90-FHABW-00-00

Frézovaný kryt reťazového kolesa
BS2-FFSPC-01-00

LED smerovky
YME-H0789-00-10

Koncové svetlo Vintech
YME-FYTL1-00-00

Kryt nalievacieho otvoru oleja
B90-F0ILF-00-00

Stupačky spolujazdca
B90-F2743-00-00

Frézovaný hliníkový nastavovač 
reťaze
B90-FCHAI-00-00

Krytky na diery po stupačkách 
spolujazdca
B90-FPFRC-00-00

Zvýšenie riadidiel
B90-FHBRS-00-00

Kožená bočná taška - ľavá strana
B34-FSSBC-00-00

Kožená bočná taška - pravá strana
B34-FTBCL-00-00

XSR900 Doplnky



 

Zrodený na návrat



 

V 70. rokoch 20. storočia prevrátila spoločnosť 
Yamaha vďaka modelu XT500 celý motocyklový 
svet naruby. Tento model bol ľahký, jednoduchý 
a jazda na ňom bola zábava, a tak sa stal 
okamžitým hitom a dodnes zostáva legendou.

XSR700 XTribute s ikonickou farebnou schémou 
a bohatou exkluzívnou výbavou v štýle 
scramblera je poctou modelu XT a znova prináša 
neodmysliteľné pocity vzrušenia a nadšenia, 
ktoré od motocykla očakávate.

Medzi špeciálne vybavenie patria ploché 
sedadlo a robustné stúpadlá v štýle modelu XT 
spolu s terénnymi riadidlami a manžetami na 
tlmičoch, ktoré dopĺňajú nadčasový dizajn v štýle 
scramblera. Vďaka radovému 2-valcovému 
motoru s objemom 689 cm3 a ľahkému rámu 
poskytuje XSR700 XTribute výkon a technológiu, 
ktoré vás ohromia.

XSR700 XTribute
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Scrambler z každého uhla
Vďaka úžasnému vynovenému vzhľadu a bohatej 
špeciálnej výbave v štýle scramblera prináša 
model XSR700 XTribute do triedy Sport Heritage 
nový moderný dizajn. Skonštruovaný je na 
základe filozofie Faster Sons spoločnosti Yamaha 
a spája sa v ňom nadčasový dizajn s modernou 
technológiou. Tento kompaktný a svižný 
motocykel je ľahký a ľahko sa ovláda a presne 
preto je to ideálny model pre jazdcov, ktorí sa 
chcú zabávať.

Retro farby a grafické prvky inšpirované 
modelom XT
Po uvedení na trh v roku 1976 sa stal originálny 
model XT500 okamžitým hitom a jedným 
z najobľúbenejších modelov značky Yamaha 
všetkých čias. Spoločnosť Yamaha sa rozhodla 
vzdať poctu tejto legende, a preto siahla po 
najobľúbenejšej farebnej schéme modelu XT 
a vynovila ju tak, aby ladila s modelom XSR700 
XTribute. Štýl totiž nikdy nevyjde z módy.

Terénne riadidlá a stupačky
Ľahký, svižný a kompaktný model XSR700 
XTribute zaručujúci silný a lineárny výkon 
je ideálnym motocyklom, ktorý si prerazí 
cestu cez mestskú džungľu. Terénne riadidlá 
prinášajú dominantnú vzpriamenú polohu pri 
jazde a výrazne zjednodušujú manévrovanie 
v stiesnených priestoroch – odolný štýl scramblera 
ešte viac zvýrazňujú robustné stupačky.  

Inšpirovaný ikonickým modelom XT500
Či už ste vo svete motocyklov nováčikom, 
alebo skúseným veteránom, pravdepodobne 
ste už počuli o ikonickom a najpredávanejšom 
modeli XT500 značky Yamaha zo 70. a 80. rokov. 
Rovnako ako originálny model XT, aj motocykel 
XSR700 XTribute je ľahký, výkonný a jednoducho 
sa na ňom jazdí – a vďaka klasickým farbám 
inšpirovaným modelom XT500 a špeciálnym 
terénnym súčastiam vzdáva poctu svojmu 
najúspešnejšiemu predchodcovi.

Špeciálne ploché sedadlo a manžety na 
predných tlmičoch
Dizajnéri spoločnosti Yamaha venovali maximálnu
pozornosť každému detailu modelu XSR700
XTribute, aby zaručili, že bude rešpektovať
a odrážať charakter modelu XT500. Dlhé ploché
sedadlo je vernou kópiou originálneho dizajnu
a zaručuje dokonalé pohodlie počas jazdy.
Nadčasový retro vzhľad podčiarkujú vidlice
s autentickými gumenými manžetami a čiernymi
krytmi vrchnej časti vidlíc.

Silný výkon a jednoduché ovládanie
Silný výkon a jednoduché ovládanie sú vlastnosti, 
vďaka ktorým sa originálny model XT500 
stal jedným z najúžasnejších motocyklov na 
svete. Posuňte sa v čase o 40 rokov a ručíme 
vám za to, že model XSR700 XTribute je 
skonštruovaný tak, aby prinášal novú úroveň 
výkonu a ovládania, vďaka čomu v súčasnosti 
patrí medzi najvzrušujúcejšie, najzábavnejšie 
a najuspokojivejšie motocykle v ľubovoľnej triede.

Štýl scramblera s modernou technológiou 
Skutočná krása modelu XSR700 XTribute 
s retro vzhľadom spočíva v spôsobe, akým 
v sebe spája klasického štýlového scramblera 
s najpokrokovejšou technológiou motora 
a rámu. Výkonný a hospodárny motor je jedným 
z najvšestrannejších a najzábavnejších pohonov 
značky Yamaha a ľahký rám je kompaktný a svižný, 
vďaka čomu získate jedinečnú kombináciu 
klasického a moderného dizajnu.

Pneumatiky Pirelli MT60RS s blokovým 
dezénom
Na zaručenie vysokej miery priľnavosti 
a jednoduchého ovládania na uliciach a prašných 
cestách je tento motocykel Sport Heritage 
vybavený pneumatikami Pirelli MT60RS. Má 
ľahké 10-lúčové odlievané kolesá so zadnou 
pneumatikou 180/55-17 a prednou pneumatikou 
120/70-217 s blokovým dezénom, čo ešte 
umocňuje mestský štýl scramblera. 



 

XSR700 XTribute
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Tech Black



 

Stvorená pre
budúcnosť



 

XSR700 je vo všetkých smeroch jedinečná. Je skonštruovaná v nadčasovom
štýle, ktorý stavia na legendárnych strojoch, a je vybavená najmodernejšími
technológiami zaisťujúcimi úžasný zážitok z jazdy. So svojím vysokým
krútiacim momentom a mimoriadne pevným podvozkom je vhodná pre
toho, kto ocení tradíciu a miluje jazdu.

Špičkový radový dvojvalec o objeme 689 cm3 vychádza z našej neobyčajnej
„fi lozofi e krížového kľukového hriadeľa“, ktorá mu umožňuje dosiahnuť
jedinečného zrýchlenia vďaka lineárnemu krútiacemu momentu. Model
XSR700 sa pýši retro štýlom, ale vďaka štíhlemu a ľahkému rámu je
mimoriadne ovládateľný.

XSR700 využíva tie najlepšie osvedčené konštrukčné riešenia spoločnosti
Yamaha ako poctu histórii, ale je nepochybne motocyklom budúcnosti.

Retro štýl s vysoko kvalitnými materiálmi
Model XSR700 vzdáva hold kultovému vzhľadu
motocyklov predchádzajúcich generácií pomocou
koženého sedadla s dvomi typmi povrchovej
úpravy, upraveným podsedlovým rámom,
hliníkovou nádržou ako aj klasickým predným
a zadným svetlometom. Úžasný mriežkovaný
kryt, krátka koncovka výfuku a použitie vysoko
kvalitného hliníka na dieloch ako držiak predného
blatníka a kryte chladiča dodávajú pôsobivý
vzhľad.

Navrhnutý pre dokonalý zážitok z jazdy
Prvý stroj zrodený fi lozofi ou prestavieb Faster
Sons sa vyznačuje autentickým elegantným retro
štýlom s klasickými prvkami, ktoré však nemajú
negatívny vplyv na jazdné vlastnosti. Starostlivo
navrhnuté rozmery rámu a rozloženie hmotnosti
umožňuje jazdcovi naplno si vychutnať zážitok zo
zrýchlenia a zažiť pocit dokonalého prepojenia s
motocyklom

Ľahký a štíhly rúrkový rám
Ľahkú ovládateľnosť a mimoriadnu stabilitu
zabezpečuje modelu XSR700 ľahký a štíhly
oceľový rám, ktorý využíva motor o objeme
689 cm3 ako nosný prvok. Vďaka kombinácii
kompaktného rázvoru a systémov odpruženia
Vám tento pevný a ľahký rám umožňuje zažiť
pohodlnú a pútavú jazdu

Vynikajúci radový dvojvalec o objeme  
689 cm3
Zvláštny charakter novému modelu XSR700
dodáva radový dvojvalec o objeme 689 cm3
vyvinutý na základe „fi lozofi e krížového
kľukového hriadeľa“ spoločnosti Yamaha. Vďaka
nepravidelnému intervalu zapaľovania dodáva
270 stupňový kľukový hriadeľ intenzívny pocit
zrýchlenia a dokonalú trakciu, a vysoký krútiaci
moment zase zaisťuje výnimočný výkon.

Dynamic White

Tech Black Matt Grey
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Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Výfukový systém Akrapović 
90798-33450-00

Výfukový systém Akrapović
90798-33452-00

Billet Clutch Lever
B34-FCLLE-00-00

Nastaviteľná brzdová páčka
B34-FBRLE-00-00

Chrániče prednej vidlice
B34-F31K0-00-00

Kryt predného kolečka
B34-FSPRC-00-00

Kryt reťaze
B34-FCHPR-00-00

Bočná taška - ľavá strana
B34-FSSBC-00-00

Tank Vak Sport Heritage
B34-FSMTB-00-00

Krytky s mriežkou
B34-F17U0-00-00

Nálepky na bočnú stranu nádrže
B34-F41D0-00-00

Ploché sedadlo
B34-F4730-M1-00

Taška na náradie Sport Heritage
B34-FTBCL-00-00

Zadný nosič
B34-F48D0-00-00

Bočné kovové krytky
B34-F17B0-00-00

Sedadlo jazdca
B34-F4710-00-00

Hliníkový kryt svetla na nalepenie
čísla
B34-F3485-00-00

Nízky plexi štít  - zatmavený
B34-F83J0-00-00

Kryty rukovätí
B34-F85F0-00-00

Ochranné kryty chladiča
B34-FRDSC-00-00

Kryt chladiča
B34-FFLRC-00-00

Záslepky na rám
B34-FEBCV-00-00

Nastaviteľné stupačky
B34-FRESE-00-00

Frézovaný kryt nádržky na brzdovú 
kvapalinu
B34-FBFLC-10-00

XSR700 Doplnky



 

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

 

Technické údaje
XSR900 XSR700 XTribute XSR700

Motor
Typ motora kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, 3valec,

4ventilový 
kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, 2valec,

4ventilový 
kvapalinou chladený, 4taktný, DOHC, 2valec,

4ventilový 

Zdvihový objem 847 cm³ 689 cm³ 689 cm³

Vŕtanie x zdvih 78.0 x 59.1 80.0 x 68.6 80.0 x 68.6

Kompresný pomer 11.5 : 1 11.5 : 1 11.5 : 1

Maximálny výkon 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm

Maximálny krútiaci moment 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm 68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini 

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová 

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostnáv stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná

Koncový prevod Reťaz Reťaz Reťaz

Spotreba paliva 5.2l/100km 4.3l/100km 4.3l/100km

CO2 emisie 120g/km 100g/km 100g/km

Prívod paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Rám typu Diamant Rám typu Diamant Rám typu Diamant

Predný zdvih 25º 24º50 24º50

Uhol sklonu 103mm 90mm 90mm

Systém zadného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica 

Systém predného odpruženia Kyvná vidlica, kĺbové odpruženie Kyvná vidlica, kĺbové odpruženie Kyvná vidlica, kĺbové odpruženie 

Predná zdvih 137 mm 130 mm 130 mm

Zadný zdvih 130 mm 130 mm 130 mm

Predná brzda Hydraulická s dvojitým kotúčom, Ø 298mm Hydraulická s dvojitým kotúčom, Ø 282mm Hydraulická s dvojitým kotúčom, Ø 282mm 

Zadná brzda Hydraulická kotúčová, Ø245 mm Hydraulická kotúčová, Ø245 mm Hydraulická kotúčová, Ø245 mm

Predná pneumatika 120/70ZR17M/C (58W) (Bezdušová) 120/70 ZR 17M/C(58V) (Bezdušová) 120/70 ZR 17M/C(58V) (Bezdušová)

Zadná pneumatika 180/55ZR17M/C (73W) (Bezdušová) 180/55 ZR 17M/C(73V) (Bezdušová) 180/55 ZR 17M/C(73V) (Bezdušová)

Rozmery
Celková dĺžka 2,075 mm 2,075 mm 2,075 mm

Celková šírka 815 mm 865 mm 820 mm

Celková výška 1,135 mm 1,120 mm 1,130 mm

Výška sedadla 830 mm 845 mm 835 mm

Rázvor kolies 1,440 mm 1,405 mm 1,405 mm

Minimálna svetlá výška 135 mm 140 mm 140 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 195 kg 188 kg ABS 186 kg ABS

Objem palivovej nádrže 14L 14L 14L

Objem olejovej nádrže 3.4L 2.7L 2.7L



  



Get it on

 

Vytvorte si vysnívanú 
kolekciu pomocou 
bezplatnej aplikácie 
MyGarage

Aplikácia MyGarage je najlepší spôsob, ako 
si vytvoriť vysnívanú kolekciu motocyklov 
Yamaha. Je úplne zadarmo a je dostupná pre 
mobily so systémami iOS aj Android. Stiahnite 
si aplikáciu a môžete začať vytvárať svoj 
vlastný stroj Yamaha.

V aplikácii MyGarage môžete pridávať alebo 
odoberať širokú škálu prvkov originálnej 
voliteľnej výbavy a prezerať si motocykel 
z ľubovoľného uhla.

Keď máte svoje vysnívané motocykle hotové, 
môžete ich uložiť a zdieľať s priateľmi. Keď 
sa nakoniec rozhodnete, ktorá verzia je pre 
vás tá pravá, stačí ju jednoducho poslať 
predajcovi Yamaha, ktorý ju dokáže premeniť 
na skutočnosť.



 

MyRide: Pozdvihnite svoju 
jazdu na novú úroveň!

Aplikácia MyRide, vyvinutá výhradne 
spoločnosťou Yamaha a dostupná zadarmo 
pre mobily so systémami iOS aj Android, 
umožňuje všetkým jazdcom obohatiť svoje 
zážitky z jazdy bez ohľadu na to, akú značku 
motocykla alebo skútra vlastnia.

S aplikáciou Yamaha MyRide môžu jazdci 
v reálnom čase sledovať a analyzovať svoje 
jazdecké zručnosti, ako je uhol náklonu, 
zrýchlenie, rýchlosť, nadmorská výška či 
brzdná sila. Každá jazda tak prinesie ešte viac 
potešenia.

Každú jazdu je možné zdieľať s ostatnými 
používateľmi aplikácie MyRide alebo na 
sociálnych sieťach a trasu je možné exportovať 
aj do súboru formátu GPX. Motocyklisti 
takto môžu nájsť nové trasy a dobrodružstvá, 
ktoré sa oplatí preskúmať, a tiež sa spojiť 
s celosvetovou komunitou vášnivých 
motocyklov.



 

Yard Built

Majitelia týchto strojov po celom svete vo 
svojich garážach snívajú o tom, že si raz 
vytvoria vlastný motocykel podľa svojich 
predstáv. Snažíme sa im tento sen splniť, 
preto žiadame talentovaných mechanikov, aby 
prišli s inšpiratívnymi nápadmi, ako premeniť 
moderné modely Yamaha na takzvané 
„špeciály programu Yard Built“.

XSR700 “Disruptive” vyrobený 
spoločnosťou Bad Winners 
a dizajnovaný spoločnosťou 
Barbara Motorcycle



XSR700 “Disruptive” vyrobený 
spoločnosťou Bad Winners 
a dizajnovaný spoločnosťou 
Barbara Motorcycle



 

XSR900 “XR9 Carbona” od Bottpower



 

XSR900 “XR9 Carbona” od Bottpower



 



  



 

Buďte šikovní. Buďte 
inteligentní.

Na zaistenie optimálneho výkonu a dlhodobej 
spoľahlivosti vášho modelu Yamaha 
odporúčame vždy používať originálne diely 
Yamaha. Naše vysokokvalitné náhradné diely 
spĺňajú osvedčené bezpečnostné normy, sú 
dokonale kompatibilné a mimoriadne odolné 
voči opotrebovaniu, vďaka čomu môžete jazdiť 
s pocitom úplnej istoty.

Ak pri servise využijete služby ofi ciálneho 
predajcu značky Yamaha, môžete si byť istí, 
že údržbu vykonajú profesionálni technici 
spoločnosti Yamaha s využitím originálnych 
dielov a produktov Yamalube.

Naši technici sú pravidelne školení v rámci 
programu Yamaha Technical Academy, vďaka 
čomu majú odborné vedomosti a komplexné 
skúsenosti potrebné na udržiavanie vášho 
stroja značky Yamaha v dokonalom stave. 
Podrobnejšie informácie vám poskytne 
miestny predajca značky Yamaha alebo ich 
nájdete na našej webovej lokalite.



  

Kvapalná súčasť motora

V spoločnosti Yamaha máme radosť, že naši 
zákazníci sa považujú za hrdých majiteľov 
našich produktov. Ako odmenu za ich lojalitu 
voči značke sme vyvinuli rad produktov na 
mazanie a údržbu Yamalube.

Naši technici v spoločnosti Yamaha považujú 
olej za kvapalinovú súčasť motora, ktorá je 
najdôležitejšou súčasťou motora Yamaha. Ak 
si vyberiete rad produktov Yamalube, zistíte 
ten skutočný rozdiel.

Tým, že si vyberiete rad Yamalube a budete 
ho neustále používať, si budete môcť byť istí, 
že váš motor bude mať potenciál fungovať 
na plné otáčky a bude poskytovať odolnosť a 
spoľahlivosť, ktoré od každého produktu od 
spoločnosti Yamaha očakávate. Vyrábame 
aj rad produktov na starostlivosť o vzhľad, 
ktoré udržia váš milovaný stroj v špičkovom 
stave. Miestny predajca produktov Yamaha 
vám poradí s výberom najlepšieho produktu 
Yamalube pre váš stroj značky Yamaha. Taktiež 
môžete navštíviť našu webovú lokalitu.
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www.yamaha-motor.sk

Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste jazdili bezpečne, 
s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre zobrazujú profesionálnych jazdcov v 
akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špecifikácie a vzhľad produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa 

môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie 
získate u predajcov produktov spoločnosti Yamaha.

Sledujte nás:

Predajca

Yamaha Motor Europe N.V. 
organizačná zložka SK

Mostová 2
811 02 Bratislava

Info_general@yamaha-motor.sk


