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DNA
Staňte sa súčasťou sveta R-World

Je tu čas a miesto na všetko. A keď zatúžite po rýchlosti, 
pretekárske motocykle značky Yamaha radu R-Series 
sú vždy pripravené na intenzívne adrenalínové akcie. V 
modeloch tohto radu – R1M až R125 – sa spája dômyselnosť 
inšpirovaná modelom M1 so skúsenosťami z pretekov.

Model R1 ponúka veľmi pôsobivé parametre: Väčšiu istotu 
pri jazde získate vďaka dômyselnému elektronickému 
riadeniu pre jazdcov, vysoko sofistikovanému motoru 
spĺňajúcemu normu EU5 alebo technicky vyspelému 
odpruženiu a pneumatikám RS11 s vysokou priľnavosťou. 
Svetlomety a obrysové svetlá LED ešte podčiarkujú 

jeho nekompromisný a dynamický vzhľad. Ak to však 
nestačí, model R1M je vybavený tak, aby vás posunul na 
vyššiu úroveň. Vďaka najmodernejšiemu elektronickému 
pretekárskemu odpruženiu Öhlins (ERS) s plynovými 
tlmičmi NPX, ultra ľahkou karbónovou kapotážou a najmä 
dômyselnou elektronikou vám tento motocykel pomôže 
zvýšiť úroveň vašej jazdy.

Model Yamaha R6 vždy stanovoval tempo v triede 
superšportov 600. Stačí sa pozrieť na posledných 
víťazov a výsledky majstrovstiev sveta superšportov, 
aby ste pochopili, že tento stroj nie je v úlohe víťaza na 

pretekárskej trati žiadnym debutantom.  
Model R3 vybavený obrátenými vidlicami a kapotážou 
ovplyvnenou modelom M1 dáva jazdcom s vodičským 
oprávnením skupiny A2 príležitosť zažiť rovnaké vzrušenie 
a vášeň, aké sa spája s každou Yamahou radu R.

A ak ste vo svete superšportov nováčikmi, vynikajúci 
model R125 prináša originálny pocit veľkého motocykla 
s obratnosťou ľahkého stroja. Model R125 sa inšpiruje 
legendárnym motocyklom R1 a svojou DNA sa plne hlási k 
radu R. Ponúka špičkový nový motor spĺňajúci normu EU5, 
ktorý zaručuje okamžitý výkon a výnimočnú ovládateľnosť.



 

História radu R. Vaša 
budúcnosť.



 

Vaša celá motocyklová kariéra smerovala k 
tomuto okamihu. S modelom R1M si môžete 
byť istí, že máte k dispozícii ten najpokročilejší 
sériový závodný motocykel Yamaha všetkých 
čias. Pozrite sa na aerodynamickejšiu uhlíkovú 
kapotáž inšpirovanú modelom M1 a je jasné, že 
tento motocykel je zameraný na preteky a je 
skonštruovaný tak ako žiadny iný stroj.

Vďaka najmodernejšiemu elektronickému 
pretekárskemu odpruženiu Öhlins (ERS) – 
vrátane antikavitačných plynových predných 
vidlíc NPX – ako aj systému regulácie brzdenia 
Brake Control (BC) a 3-režimovému systému 
riadenia brzdenia motorom Engine Brake 
Management (EBM) je model R1M pripravený 
posúvať hranice.

A jeho ohromujúci rad bezdrôtovo vyladiteľných 
elektronických technológií riadenia vám prináša 
ten najvyšší stupeň dôvery.
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Elektronické pretekárske odpruženie 
Öhlins (ERS)
Elektronické pretekárske odpruženie (ERS) Öhlins 
je tým najsofistikovanejším systémom odpruženia, 
ktorý kedy spoločnosť Yamaha použila pri sériovo 
vyrábanom motocykli. Jeho pokročilý softvér 
umožňuje efektívnejší prejazd zákrut, brzdenie 
a zrýchlenie a jeho používateľsky prívetivé 
rozhranie vám umožňuje vykonať rýchle zmeny 
nastavenia odpruženia tak, aby vyhovovali rôznym 
podmienkam trate a povrchu.

Ľahká uhlíková zadná časť
S cieľom dosiahnuť čo najlepšiu centralizáciu 
ťažiska spolu s nízkou hmotnosťou na preteky 
je model R1M vybavený uhlíkovou kapotážou a 
predným blatníkom, ako aj horčíkovými kolesami 
a zadným rámom a titánovým spodným krytom 
kapotáže. Najnovší model je vybavený aj uhlíkovou 
zadnou časťou, ktorá zdôrazňuje mimoriadne 
vysoké parametre závodného motocykla.

Kapotáž inšpirovaná modelom M1
Model R1M prichádza s radikálnym dizajnom 
sériovo vyrábaného motocykla inšpirovaného 
pretekárskym strojom Yamaha M1 MotoGP. 
Agresívna predná kapotáž a štít zmenšujú čelnú 
plochu, čím zvyšujú výkon. Integrované kapotáže 
plynule prechádzajú do strán palivovej nádrže a 
poskytujú vám možnosť oveľa tesnejšie priľnúť k 
stroju v zákrute. Vďaka tomu sa aerodynamická 
účinnosť zvyšuje o viac než 5 %.

Öhlins NPX anti kavitačné plynové 
pruženie
Na zaistenie lepšej odozvy na povrch vozovky s 
konzistentnejším výkonom tlmenia je najnovší 
model R1M vybavený vidlicami Öhlins NPX. Malá 
plynová komora v konzolách nápravy vidlice vyvíja 
vnútorný tlak 0,6 MPa, s cieľom znížiť kavitáciu pri 
rozťahovaní tlmiča. Vďaka tomu tlmiaci systém 
funguje efektívnejšie a prináša vám presnejšiu 
odozvu počas jazdy a väčšiu kontrolu nad 
motocyklom.

Vyrazené výrobné číslo
Nie je ničím výnimočným, že sú na všetky modely 
R1M ich majitelia hrdí – koniec koncov, je to 
najexkluzívnejší sériovo vyrábaný stroj, aký kedy 
spoločnosť Yamaha vyrobila! Na zvýraznenie 
špeciálneho postavenia tohto motocykla je 
stroj vybavený špeciálne vyrazeným štítkom s 
uvedeným jedinečným výrobným číslom.

Motor s krížovým kľukovým hriadeľom a 
objemom 998 cm3
Motor s objemom 998 cm3, vyvinutý s využitím 
technológií modelu M1 MotoGP, je vybavený 
systémom nasávania so vstrekovačmi Bosch, ktoré 
poskytujú väčší uhol rozstreku na dosiahnutie 
vyššej účinnosti. Novo navrhnuté vahadlá 
ventilového rozvodu motora a nové vačky 
prinášajú zlepšený výkon vo vysokých otáčkach 
a tento motor s krížovým kľukovým hriadeľom, 
ktorý je v súlade s normou EU5, dostal aj upravený 
systém mazania na zvýšenie účinnosti.

Systém riadenia brzdenia motorom 
Engine Brake Management (EBM)
Ovládanie je prvoradé, keď ste na pretekárskej 
trati, a systém riadenia brzdenia motorom 
Engine Brake Management (EBM) modelu R1M 
vám umožňuje vybrať si tú najlepšiu brzdnú 
silu motora v rôznych jazdných podmienkach. 
Pomocou údajov z rôznych snímačov systém EBM 
nastaví otvorenie škrtiacej klapky, načasovanie 
zapaľovania a objem vstrekovaného paliva, aby ste 
mali na výber z troch režimov brzdenia motorom.

Systém regulácie brzdenia Brake Control 
(BC)
Na pretekárskej dráhe budete potrebovať 
presné ovládanie v každej situácii, ak sa vám má 
podariť zlepšiť si čas na kolo. Systém regulácie 
brzdenia Brake Control (BC) modelu R1M, ktorý 
funguje v dvoch režimoch, analyzuje údaje, ako 
je uhol náklonu a zrýchlenie pri sklze a moduluje 
hydraulický tlak v brzdovom systéme, aby sa 
zabránilo zablokovaniu kolies a zajazdili ste to 
najplynulejšie a najrýchlejšie kolo.
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Yamaha Racing Experience

Akcia Yamaha Racing Experience (YRE) je 
najexkluzívnejšie podujatie spoločnosti 
Yamaha iba pre majiteľov motocyklov R1M. 
Uskutoční sa na niektorých z najznámejších 
pretekárskych tratí v Európe a poskytne vám 
príležitosť stretnúť sa s niektorými jazdcami 
tímu Yamaha a preslávenými hosťami tímu 
Yamaha Racing – ktorí sa tiež podelia o 
profesionálne rady a spolu s vami si užijú 
motocykle R1M na trati!

Celý program je jedinečnou udalosťou 
odohrávajúcou sa v atmosfére Yamaha 
Racing a bude zahŕňať množstvo workshopov 
venovaných rôznym témam vrátane 
nastavenia pneumatík, odpruženia a 
elektroniky – čo vám poskytne hlboké znalosti, 
ktoré potrebujete na dôkladné preskúmanie 
veľkého potenciálu modelu R1M.

Ďalšie údaje a aktuálne informácie nájdete na 
webe https://yre.yamaha-motor.eu
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Nový model R1, vyvinutý bez kompromisov 
a zostavený s využitím najprepracovanejšej 
technológie motorov a podvozkov, predstavuje 
dokonalý superšport Yamaha.

Aerodynamickejšia kapotáž je vybavená 
agresívnou novou prednou časťou inšpirovanou 
modelom M1 a poskytuje špičkový výkon. LED 
svetlomety novej generácie a prepracované 
obrysové LED svetlá umožňujú, aby sa tento 
motocykel presadil a odvážne ukázal, že je tu. 
Vďaka novým systémom regulácie brzdenia 
Brake Control (BC) a riadenia brzdenia motorom 
Engine Brake Management (EBM) získate úplnú 
kontrolu.

Každý zo siedmich nastaviteľných elektronických 
asistenčných systémov jazdca možno doladiť v 
priebehu niekoľkých sekúnd prostredníctvom 
systému YRC. Model R1 s modernejším 
závesom, dokonale vyladeným motorom EU5 a 
prémiovými pneumatikami RS11 práve posunul 
latku na novú úroveň.
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Aerodynamická kapotáž v štýle modelu 
M1
Model R1 sa vyznačuje tým najostrejším vzhľadom 
v histórii vďaka štýlu kapotáže inšpirovanému 
modelom M1 a plne integrovanej kapotáži, 
ktorá vytvára agresívnejší pretekársky profil. 
Vďaka tomu, že vám umožní priľnúť tesnejšie 
k motocyklu, táto ľahká kapotáž zvyšuje 
aerodynamickú účinnosť o viac než 5 % a stroj 
ponúka lepšie jazdné vlastnosti vo vysokých 
rýchlostiach.

Systém regulácie brzdenia Brake Control 
(BC)
Technológia mení spôsob, akým jazdíme, a 
najnovší model R1 je vybavený až siedmimi 
elektronickými riadiacimi systémami. Systém 
regulácie brzdenia Brake Control (BC), ktorý 
funguje v dvoch režimoch, analyzuje údaje, ako 
je uhol náklonu a zrýchlenie pri sklze a moduluje 
hydraulický tlak v brzdovom systéme, aby sa 
zabránilo zablokovaniu kolies.

Vylepšený výkon odpruženia
Najnovší model sa dodáva so zosilnenými 43 mm 
vidlicami Kayaba, ktoré využívajú laminované 
typy tlmiacich ventilov. Aj vďaka prepracovaným 
nastaveniam zadného tlmiča získate intenzívnejší 
pocit, že ste spojení priamo s povrchom vozovky, 
vďaka čomu sa model R1 akoby stane predĺžením 
vášho tela.

Motor s krížovým kľukovým hriadeľom s 
vysokou účinnosťou
Základným prvkom motora modelu R1 s 
objemom 998 cm3 je krížový kľukový hriadeľ 
s nerovnomerným intervalom zapaľovania pri 
hodnotách 270° – 180° – 90° – 180°, ktorý sa 
vyznačuje veľkým lineárnym nárastom krútiaceho 
momentu. Tento motor vyvinutý na preteky s 
novým vysoko účinným systémom nasávania 
spolu s novo navrhnutými vahadlami ventilového 
rozvodu motora prináša zlepšený výkon vo 
vysokých otáčkach a je v súlade s normou EU5.

Systém riadenia brzdenia motorom 
Engine Brake Management (EBM)
Ovládanie je prvoradé, keď ste na trati, a systém 
riadenia brzdenia motorom Engine Brake 
Management (EBM) vám umožňuje nastaviť 
brzdnú silu motora. Pomocou údajov z rôznych 
snímačov systém EBM nastaví otvorenie škrtiacej 
klapky, načasovanie zapaľovania a objem 
vstrekovaného paliva, aby ste mali na výber z 
troch režimov brzdenia motorom, ktoré vyhovujú 
rôznym jazdným situáciám.

Optimalizovaný systém riadenia rozjazdu 
(LCS)
Pomocou údajov zo širokej škály senzorov 
vám systém riadenia rozjazdu (LCS) modelu R1 
poskytuje zvýšenú kontrolu počas štartovania 
na pretekoch. Na ešte rýchlejšie štartovanie sme 
režim LCS1 upravili tak, aby sa aktivoval pri 9 000 
otáčkach za minútu otvorením škrtiacej klapky na 
41 stupňov.

Elektronicky ovládaný plyn
Systém elektronického ovládania plynu Yamaha 
(YCC-T) sa aktivuje zostavou špičkovej otočnej 
rukoväti, ktorá umožňuje lepšiu interakciu jazdca 
a stroja. Systém elektronického ovládania APSG 
(Accelerator Position Sensor Grip) regulujúci 
pružinu, skĺznicu a prevodový stupeň prináša 
prirodzený pocit z plynulej jazdy, znižuje 
hmotnosť a poskytuje okamžitú odozvu na plyn.

LED svetlomety ďalšej generácie
Kapota inšpirovaná modelom M1 je vybavená 
prepracovanými LED reflektormi, ktoré 
najnovšiemu modelu dodávajú vzhľad výkonného 
stroja. Agresívna maska modelu R1 obsahuje 
aj obrysové svetlá, ktoré zvýrazňujú charakter 
cestného motocykla a podčiarkujú čisto 
pretekársky dizajn.
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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.

Nasúvací titánový tlmič výfuku
90798-30120-00

Kazetová súprava Öhlins NIX 30
FGK-23900-00-00

Predná vidlica FGRT 200
FGR-T2100-00-00

Tlmič riadenia R1/MT10
SD0-47000-00-00

Frézované stupačky jazdca
2CR-FRSET-20-00

Súprava pretekárskych krytov
2CR-FRCVK-20-00

Držiak evidenčného čísla 
2CR-FLPH0-10-00

Kryt reťaze
2CR-FCHNC-00-00

Frézovaný kryt motora pravý
2CR-FRCCP-10-00

Redukcie na zadný stojan
2CR-F71A0-00-00

Zadný pretekársky stojan
2CR-FRRST-10-00

Pretekársky stojan na predné 
koleso
2CR-FFRST-00-00

Frézovaný kryt motora ľavý
2CR-FCRCP-00-00

Frézovaný kryt chladiča
B67-FRADC-10-00

Bočné chrániče
B3L-F11D0-V0-00

Kryt zadného reťazového kolesa
BN6-FSFIN-00-00

Bočné nálepky na nádrž
2CR-FGRIP-00-00

Ochranný kryt nádrže s 
karbónovým prevedením
2CR-FTPAD-10-00

Frézovaný kryt páčky prednej 
brzdy
BN6-FFBRP-00-00

Frézovaná spojková páčka
BN6-FCLLV-00-01

Páčka brzdy
2CR-FFBRL-20-01

Frézované stupačky jazdca
2CR-FRPEG-00-00

Súprava na ochranu prednej vidlice
2CR-FFAXP-00-00

Tank vak Sport
YME-FTBAG-SP-00

R1 Doplnky
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Model R6 RACE inšpirovaný jedným z najúspešnejších motocyklov majstrovstiev 
sveta superšportov všetkých čias, je dokonalým závodným strojom pre každého 
– od každodenných nadšencov pretekania až po pretekárov súperiacich na 
národných šampionátoch superšportov.

Po rekordnej sezóne 2020 so strojom R6 sa Andrea Locatelli zapísal do zoznamu 
majstrov sveta v triede superšportov v sedle tohto legendárneho motocykla, 
ktorý naďalej predstavuje špičkovú voľbu v pretekoch superšportov každodenných 
nadšencov pretekania, ako aj pretekárov súperiacich na národných šampionátoch.

R6 je teraz určená iba pre závodné okruhy: R6 RACE. Môže sa pochváliť okamžitým 
výkonom, presnými prejazdami zákrut a skutočne vzrušujúcou jazdou. Poháňa 
ho ľahký štvorvalcový motor DOHC s objemom 599 cm³ a je vybavený hliníkovým 
rámom Deltabox, horčíkovým pomocným rámom, veľmi kvalitnými prednými 
vidlicami a zadným tlmičom otrasov KYB, čo mu umožňuje dosiahnuť maximálny 
výkon na rovinkách aj v pri jazde v zákrutách.

Radikálny dizajn radu R
Model R6 RACE, vyvinutý použitím najnovšieho 
dizajnu série R, zahŕňa agresívnu masku, ktorá 
zvýrazňuje radikálny vzhľad strojov radu R. 
Vďaka ostro tvarovanej kapotáži a plynulým 
horizontálnym líniám prúdi tomuto superšportu 
600 značky Yamaha v žilách čistá pretekárska 
DNA.

Predné vidlice typu R1
Odo dňa predstavenia prvého modelu R6 
pokračuje tento extrémny superšport v udávaní 
tempa, pokiaľ ide o agilitu pri manévrovaní 
a jednoduchosť ovládania. S cieľom zaistiť, aby si 
šesťstovka aj naďalej udržala vedúce postavenie, 
vybavili sme model R6 RACE plne nastaviteľnými 
43 mm vidlicami typu R1 s nastaveniami 
špecifickými pre modely R6, ktoré poskytujú 
výnimočnú manévrovateľnosť.

Predné brzdy so špecifikáciou R1
Použili sme dvojité brzdové kotúče s priemerom 
320 mm so 4-piestnymi brzdovými strmeňmi 
s protiľahlým uložením piestov, ktoré vyhovujú 
špičkovým parametrom 43 mm predných vidlíc 
modelu R6 RACE. Špičková zostava s rovnakými 
technickými parametrami ako systém modelu R1, 
zaisťuje mimoriadny brzdný účinok.

Radový 4-valcový 4-ventilový motor 
DOHC s objemom 599 cm³
Kvapalinou chladený štvorvalcový motor DOHC s 
objemom 599 cm³ s titánovými ventilmi poskytuje 
dokonalú rovnováhu medzi výkonom a jazdnými 
vlastnosťami. Kompresný pomer 13,1:1 a ľahký 
kovaný piest umožňujú plynulý výkon pri vysokých 
otáčkach, čo výrazne zvyšuje celkový zážitok 
z jazdy. Motocykel je ľahší aj vďaka krásnemu 
dizajnovému horčíkovému krytu motora.

Model R6 RACE bude k dispozícii iba v pretekárskom prevedení a je určený na uzavreté okruhy, do súkromných priestorov a na osobitné podujatia, kde je povolená účasť na vozidlách bez registrácie. Vždy používajte ochrannú prilbu, 
ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov, miestne predpisy a životné prostredie. Zobrazené fotografie môžu zachytávať profesionálnych jazdcov, ktorí jazdia 
v kontrolovaných podmienkach alebo na uzavretom okruhu. Motocykel zachytený na fotografiách môže byť vybavený originálnym príslušenstvom značky Yamaha a/alebo príslušenstvom iných značiek určeným len na použitie na uzavretom 
okruhu. Všetky informácie slúžia iba na všeobecné usmernenie a pre spoločnosť Yamaha nie sú záväzné. Parametre a vzhľad produktov a doplnkov značky Yamaha, ako aj doplnkov iných značiek, sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. Doplnky iných značiek kompletne vyvíjajú a vyrábajú uznávané spoločnosti tretích strán. Spoločnosť Yamaha nezaručuje dostupnosť zobrazených produktov a príslušenstva na vnútroštátnych trhoch. Sortiment produktov 
a príslušenstva môže byť v niektorých krajinách obmedzený. Spoločnosť Yamaha má právo prerušiť výrobu produktov a príslušenstva bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade potreby sa dostupnosť a ceny produktov a príslušenstva 
spoločnosti Yamaha môžu líšiť v závislosti od miestnych právnych predpisov, požiadaviek a podmienok. Z týchto informácií nevyplýva žiadny právny nárok. Všetky údaje o produktoch a technické údaje sa poskytujú „tak ako sú“ bez 
akýchkoľvek výslovných alebo predpokladaných záruk. Podrobnejšie informácie a informácie o dostupnosti produktov získate u vášho miestneho predajcu produktov spoločnosti Yamaha.
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Súprava R6 GYTR

Súprava R6 GYTR posúva model Yamaha R6 
RACE na vyššiu úroveň. Stroj je pripravený na 
to, aby sa postavil na štartovací rošt, a má celý 
rad funkcií zvyšujúcich výkon v exkluzívnom a 
kompletnom pretekárskom prevedení. Patrí 
sem balík GYTR Electronic s odľahčeným 
káblovým zväzkom a programovateľnou 
jednotkou ECU, aby sa motocykel dal nastaviť 
na dosahovanie optimálneho výkonu motora.

Blok rebier systému AIS (Air Intake System) 
umožní modelu R6 RACE využívať časť vzduch 
priamo z veľkého nasávania vzduchu, čím 
sa ešte viac zvýši výkon motocykla. Vyvinuli 
sme celotitánový pretekársky výfuk Titanium 
Akrapovič, ktorý maximalizuje výkon motora 
a výrazne znižuje celkovú hmotnosť, aby sme 
zabezpečili, že bude všetok výkon dobre 
riadený.

Jednoducho inštalovateľná pretekárska 
kapotáž WSS znižuje odpor a zlepšuje rýchlosť 
jazdy v priamom smere a aj ovládateľnosť. 
Pribudli ďalšie súčasti vyžadované 
organizáciou FIM, ako je kryt páčky prednej 
brzdy a ochrana zadného reťazového kolesa. 
Háky na zadný paddockový stojan zvyšujú 
efektivitu pri demontáži zadného kolesa.

Okrem všetkých funkcií súpravy R6 GYTR je 
pre milovníkov pretekov k dispozícii aj rad 
dielov GYTR a Öhlins, aby si svoj model R6 
RACE mohli ešte viac prispôsobiť.

Celý obsah súpravy R6 GYTR nájdete na stránke: www.yamaha-
motor.eu/r6-gytr-kit



 



 

The unit depicted in this image is equipped with Yamaha Genuine Accessories and has personalized graphics, different from the R6 RACE standard.



 

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.

Titánový nasúvací tlmič výfuku
90798-30211-00

Nasúvací tlmič výfuku v štýle 
MotoGP
90798-30210-00

Zadný tlmič Öhlins TTX GP pre 
model YZF-R6
YA4-69000-00-00

Kazetová súprava NIX 30 R6/R1/
MT10
FGK-23500-00-00

FKR102 súprava tlakových kaziet
FKR-10200-00-00

Súprava tlmiča riadenia
SD0-55000-00-00

Frézované stupačky jazdca
BN6-FRSET-00-00

Súprava pretekárskych krytov
BN6-FRCVK-00-00

Frézovaný pravý chránič kľukovej 
skrine
BN6-FRCCP-10-00

Ochranná nálepka na nádrž
BN6-FTPAD-00-00

Kryt zadného sedadla
BN6-247F0-00-00

Frézovaná páčka prednej brzdy
BN6-FFBRL-00-00

Frézovaný ľavý chránič kľukovej 
skrine
BN6-FCRCP-00-00

Padací protektor
BN6-F11D0-V0-00

Športový plexi štít
BN6-261C0-00-00

Frézovaná spojková páčka
BN6-FCLLV-00-01

Súprava na ochranu kvynej vidlice
BN6-FRAXP-00-00

Kryt zadného reťazového kolesa
BN6-FSFIN-00-00

Valčeky na zadný stojan
YMD-20025-60-00

Redukcie na zadný stojan
2CR-F71A0-00-00

Pretekársky stojan na predné 
koleso
2CR-FFRST-00-00

Zadný pretekársky stojan
2CR-FRRST-10-00

Diaľkové nastavenie páčky brzdy
2CR-FRMCT-10-00

Súprava na ochranu predných 
tlmičov
2CR-FFAXP-00-00

R6 RACE Doplnky



 

Volá vás svet strojov radu R. Vďaka svojím špičkovým parametrom je model R3 
plne vybavený mnohými najlepšími funkciami, ktoré vám poskytujú vynikajúci 
výkon spolu s prvotriednou kvalitou a vzrušujúcim štýlom, čo z neho robí ten 
najvzrušujúcejší stroj pre všetkých jazdcov s vodičským oprávnením skupiny A2.

Tento ľahký superšport sa vyznačuje radikálnym vzhľadom inšpirovaným modelom 
MotoGP®, vďaka ktorému je najžiadanejším strojom medzi tristovkami v uliciach 
aj na pretekárskych okruhoch. Elegantná kapotáž s centrálnym nasávaním 
vzduchu pripomína stroj YZR-M1 MotoGP® značky Yamaha – a dva agresívne LED 
svetlomety ešte viac vyzdvihujú čistú DNA radu R.

Špičkové 37 mm obrátené predné vidlice zaručujú presné odpruženie a spätnú 
väzbu – okrem toho sme vyvinuli veľké úsilie, aby sme zaistili, že vďaka ergonómii 
jazdy získate väčší pocit pohodlia a presnejšie riadenie. Odpovedzte na volanie 
a vstúpte do sveta strojov radu R.

Radikálny vzhľad inšpirovaný modelom 
YZR-M1 MotoGP®
Vďaka radikálnej kapotáži a účinnej ergonómii 
inšpirovanej modelom MotoGP® YZR-M1 je práve 
toto ten najelegantnejší a najaerodynamickejší 
motocykel R3 v dejinách. Centrálne vedenie 
vzduchu v štýle modelu M1 dodáva tomuto 
kompaktnému superšportu ten pravý pretekársky 
vzhľad a so špičkovými parametrami a ideálnym 
rozložením hmotnosti 50:50 je motocykel R3 
pripravený priniesť vám vzrušujúce zážitky na 
uliciach a na trati.

Ľahký superšport patriaci medzi vozidlá 
skupiny A2
Či už máte vodičský preukaz skupiny A2, alebo 
hľadáte jedinečný ľahký superšport, motocykel R3 
ponúka presne tú technológiu, výkon a štýl, ktoré 
hľadáte. Pri jeho vývoji sme sa ako pri všetkých 
modeloch radu R riadili filozofiou nepripúšťajúcou 
kompromisy, a preto má tento motocykel v DNA 
pretekanie a prinášanie vzrušujúcich zážitkov.

Vysokootáčkový motor s objemom 
321 cm3
Motor R3 má kompresný pomer 11,2:1, dvojitý 
závesný vačkový hriadeľ (DOHC), 4-ventilové hlavy 
valcov a je skonštruovaný s dôrazom na rýchle 
zvyšovanie otáčok a vysoký výkon vo vysokých 
otáčkach. Vďaka maximálnemu výstupnému 
výkonu 30,9 kW/42 PS pri 10 750 ot./min. zaručuje 
tento silný motor vzrušujúce zrýchlenie, skvelý 
zážitok z jazdy a široké rozloženie výkonu.

Agresívny vzhľad inšpirovaný modelom R1
Tento motocykel má nápaditý vzhľad a bez 
pochýb patrí do radu R – má agresívnu prednú 
kapotáž a pretekársky plexi štít inšpirovaný 
ikonickým modelom R1. Dva LED svetlomety 
a vedenie vzduchu v strede skvelo ladia 
s priečne štruktúrovanými panelmi kapotáže, 
čím maximalizujú chladenie motora a pomáhajú 
vytvoriť najúžasnejší superšport s objemom 
300 cm3 v kategórii motocyklov skupiny A2.
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Volá vás svet strojov 
radu R.
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Zmeňte svoj pohľad na 
skutočnosť.



 

Ako každý prémiový motocykel radu R vychádza model R125 priamo z továrenských 
pretekárskych motocyklov YZR-M1, ktoré pravidelne dominujú na stupňoch víťazov 
v pretekoch MotoGP. A vďaka rovnakej pretekárskej DNA, ktorá prináša jazdcom 
stajne Yamaha výhodu a umožňuje im víťaziť na trati, sa model R125 môže pochváliť 
rovnako kvalitnými výkonmi aj na ceste.

O pohon špičkového superšportu kategórie do 125 cm3 sa stará najnovšie 
4-ventilový motor s objemom 125 cm3 spĺňajúci emisnú normu EU5 a vybavený 
špeciálnym systémom variabilného riadenia ventilov vyvinutým značkou Yamaha, 
ktorý poskytuje vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach a úžasný vyšší výkon 
vo vysokých otáčkach. To znamená rýchlu akceleráciu, výrazný odpich, vysokú 
maximálnu rýchlosť a vynikajúcu spotrebu paliva vo všetkých rýchlostiach.

Na zaistenie maximálnej presnosti ovládania a mimoriadne dobrej trakcie 
je kompaktný rám Deltabox vybavený obrátenou 41 mm vidlicou, ľahkou 
kyvnou vidlicou z hliníka a mimoriadne širokou 140 mm zadnou pneumatikou. 
Najmodernejšie odpruženie a brzdy s veľkým priemerom zaisťujú citlivé ovládanie. 
Aerodynamická kapotáž vychádzajúca z modelu R1 a dvojité LED svetlomety 
dodávajú modelu R125 silný a pôsobivý vzhľad a potvrdzujú tak jeho pozíciu 
špičkového ľahkého superšportu. Bez kompromisov. Vstúpte do sveta radu R.

Špičkový motor EU5 s objemom 125 cm3 
so systémom VVA
Najnovší motor modelu R125 spĺňa normu EU5 
a využíva systém variabilného riadenia ventilov, 
ktorý optimalizuje polohu ventilov pre vysoký 
krútiaci moment pri nízkych otáčkach a veľký 
výkon pri vysokých otáčkach. Navyše sa vyznačuje 
vynikajúcou spotrebou paliva. Teleso škrtiacej 
klapky s veľkým priemerom zaručuje plynulé 
a jemné ovládanie akcelerátora a výfukový systém 
zaisťuje športový zvuk.

Ľahká hliníková kyvná vidlica
Modely Yamaha radu R sú navrhnuté tak, aby vám 
poskytovali ten najlepší štýl, výkon a technológie. 
A aby sa zdôraznila jeho pozícia prémiového 
superšportového modelu v kategórii do 125 
cm3, je model R125 vybavený ľahkou kyvnou 
vidlicou z hliníka. Vyrobený je pomocou pokročilej 
technológie liatia spoločnosti Yamaha a svojou 
nízkou hmotnosťou a optimalizovanou tuhosťou 
zaručuje vysoký výkon pri športovom štýle jazdy.

Rám Deltabox
Model R125 sa považuje za jeden z najlepšie 
ovládateľných motocyklov vo svojej kategórii, 
ktorý ponúka plynulé a ľahké ovládanie spolu s 
vynikajúcim komfortom vo vysokej rýchlosti. Jeho 
rám Deltabox využíva optimalizovanú prednú aj 
zadnú geometriu. Navyše je vybavený krátkou 
hliníkovou kyvnou vidlicou a 41 mm obrátenou 
vidlicou, ktoré prinášajú technické parametre 
špičkového superšportu do kategórie strojov 
s objemom 125 cm3.

Vynikajúca účinnosť spaľovania
Motor motocykla R125 je vybavený veľkými sacími 
a výfukovými ventilmi a navyše aj kompaktnou 
spaľovacou komorou, aby sa zaručila vysoká 
účinnosť nasávania. Toto usporiadanie – spolu 
so špičkovým systémom VVA, veľkou škrtiacou 
klapkou a športovým výfukovým systémom – 
znižuje spotrebu paliva a obmedzuje znečistenie 
ovzdušia.
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R3 / R125 Sport Pack

Endurance plexi štít
BS7-F83J0-00-00

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom
90338-W1016-BL

Kryt z uhlíkových vláken
90798-32905-00

Frézovaný kryt nalievacieho otvoru 
oleja
1WS-F1536-10-00

Sport Pack R3

Ak chcete posunúť svoj motocykel R3 na vyššiu 
úroveň, starostlivo vybrané doplnky balíka 
Yamaha Sport sú tou správnou cestou. Balík 
Sport, ktorý sa skladá z Endurance plexi štít, 
ochranného krytu nádrže, držiaka poznávacej 
značky, bočných chráničov, predných a zadných 
LED smeroviek a nálepiek na ráfiky kolies, 
dodáva vášmu motocyklu R3 ešte agresívnejší 
vzhľad a ostrejší štýl. K dispozícii u vášho 
predajcu značky Yamaha, ktorý toto kvalitné 
originálne príslušenstvo ochotne namontuje na 
váš motocykel. 

Balík R125 Sport

Váš model R125, vaša zbraň na trati alebo v 
uliciach, je skutočným odrazom vášho vlastného 
štýlu. S balíkom výbavy R125 Sport Pack môžete 
teraz ešte viac podčiarknuť ostré rysy svojho 
stroja R125 na trati a v uliciach. Tento balík 
zahŕňa štít Endurance v dymovom prevedení, 
bočné chrániče, držiak evidenčného čísla, 
športový chránič nádrže, predné a zadné LED 
smerovky a špeciálnu edíciu samolepiek na 
ráfiky a dodá vášmu motocyklu R125 slušnú 
dávku funkcií a ešte agresívnejší vzhľad. 

R3 Doplnky



 

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.

Držiak evidenčného čísla na model 
YZF-R3
BS7-FLPH0-00-00

Ochranná náepka na nádrž
BS7-FTPAD-00-00

Bočné chrániče
BS7-F11D0-00-00

Zadný tlmič otrasov Öhlins STX 46
YA4-67000-00-00

Chránič reťaze
BS7-FCHPR-00-00

Tank vak Sport
YME-FTBAG-SP-00

Kryt zadného sedadla
1WD-F47F0-00-00

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-00

Frézované stupačky jazdca
1WS-F2741-00-00

Frézované stupačky spolujazdca
1WS-F2743-00-00

Súprava na rozšírenie základne 
bočného stojana
B04-FSTEX-00-00

LED smerovky Plus predné
YME-FLB2F-10-00

Endurance plexi štít
BK6-F83J0-00-00

Držiak evidenčného čísla
B5G-F16E0-10-00

Ochranná nálepka na nádrž
BK6-FTNKP-00-00

Bočné chrániče
BK6-F11D0-00-00

Vyhrievané rukoväte
YME-F2960-10-00

Frézované stupačky jazdca
BK6-FRPEG-00-00

Kryt zadného sedadla
BK6-F47F0-00-00

LED smerovky
YME-H0789-20-10

LED smerovky Plus predné
YME-FLB2F-10-00

Nálepka na ráfik kolesa
YME-FLRIM-00-00

Nálepka na ráfik kolesa
YME-RMSTK-00-01

Koberec pod motocykel Yamaha
YME-ENVIR-HQ-01

R125 Doplnky



 

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

 

Technické údaje
R1M R1 R6 RACE

Motor
Typ motora Kvapalinou chladený, EURO5, 4taktný, 4 ventilový, DOHC Kvapalinou chladený, EURO5, 4taktný, 4 ventilový, DOHC Kvapalinou chladený, EURO4, 4taktný, 4 ventilový, DOHC

Zdvihový objem 998 cm³ 998 cm³ 599cc

Vŕtanie x zdvih 79,0 mm x 50,9 mm 79,0 × 50,9 mm 67.0 x 42.5

Kompresný pomer 13.0 : 1 13.0:1 13.1 : 1

Maximálny výkon 147,1 kW (200,0 koní) pri 13 500 ot./min. 147,1 kW (200,0 koní) pri 13 500 ot./min. 87.1kW (118.4PS) @ 14,500 rpm

Maximálny krútiaci moment 113,3 Nm (11,6 kg-m) pri 11 500 ot./min. 113,3 Nm (11,6 kg-m) pri 11 500 ot./min. 61.7Nm (6.3kg-m) @ 10,500 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 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná

Koncový prevod Reťaz Reťaz Reťaz

Spotreba paliva 7.2l/100km 7.2l/100km 6.6l/100km

CO2 emisie 168g/km 168g/km 154 g/km

Prívod paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Rám typu Diamant Rám typu Diamant Rám typu Diamant

Predný zdvih 24º 24° 24º

Uhol sklonu 102 mm 102 mm 97mm

Systém zadného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica

Systém predného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 120 mm 120 mm 120 mm

Zadný zdvih 120 mm 120 mm 120 mm

Predná brzda Dvojitá hydraulická kotúčová brzda Dvojitá hydraulická kotúčová brzda Dvojitá hydraulická kotúčová brzda, Ø320 mm

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová brzda Hydraulická jednokotúčová brzda Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø220 mm

Predná pneumatika 120/70 ZR17M/C (58W), bezdušová 120/70ZR17M/C (58W), bezdušová 120/70 ZR17M/C (58W) bezdušová

Zadná pneumatika 200/55 ZR17M/C (78W), bezdušová 190/55ZR17M/C (75W), bezdušová 180/55 ZR17M/C (73W) bezdušová

Rozmery
Celková dĺžka 2 055 mm 2 055 mm 2,040 mm

Celková šírka 690 mm 690 mm 695 mm

Celková výška 1 165 mm 1 165 mm 1,150 mm

Výška sedadla 860 mm 855 mm 850 mm

Rázvor kolies 1 405 mm 1 405 mm 1,375 mm

Minimálna svetlá výška 130 mm 130 mm 130 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 202 kg 201 kg 190 kg

Objem palivovej nádrže 17L 17L 17L

Objem olejovej nádrže 4,9L 4,9L 3.4L



  

R3 R125

Motor
Typ motora Kvapalinou chladený, EURO4, 4taktný, 4 ventilový, DOHC Kvapalinou chladený, EURO5, 4taktný, 4 ventilový, SOHC

Zdvihový objem 321cc 124.7cc

Vŕtanie x zdvih 68.0 x 44.1 52.0 x 58.6

Kompresný pomer 11.2 : 1 11.2 : 1

Maximálny výkon 30.9kW (42.0PS) @ 10,750 rpm 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm

Maximálny krútiaci moment 28.8Nm (2.9kg-m) @ 9,000 rpm 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm

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

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná

Koncový prevod Reťaz Reťaz

Spotreba paliva 3.8l/100km 2.13l/100km

CO2 emisie 89g/km 49g/km

Prívod paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Rám typu Diamant Oceľový Deltabox

Predný zdvih 25º 25º

Uhol sklonu 95mm 89mm

Systém zadného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica

Systém predného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 130 mm 130 mm

Zadný zdvih 125 mm 114 mm

Predná brzda Hydraulická kotúčová, Ø298 mm Hydraulická kotúčová, Ø292 mm

Zadná brzda Hydraulická kotúčová, Ø220 mm Hydraulická kotúčová, Ø220 mm

Predná pneumatika 110/70-17M/C 54H (bezdušová) 100/80-17 M/C

Zadná pneumatika 140/70-17M/C 66H (bezdušová) 140/70-17 M/C

Rozmery
Celková dĺžka 2090 mm 1,955 mm

Celková šírka 730 mm 680 mm

Celková výška 1140 mm 1,065 mm

Výška sedadla 780 mm 825 mm

Rázvor kolies 1380 mm 1,355 mm

Minimálna svetlá výška 160 mm 155 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 170 kg 144 kg

Objem palivovej nádrže 14.0L 11.5L

Objem olejovej nádrže 2.4L 1.15L



 

Jednodielne kožené 
kombinézy IXON od 
spoločnosti Yamaha

Spoločnosť Yamaha úzko spolupracovala so 
spoločnosťou IXON na vývoji tejto kvalitnej 
jednodielnej koženej kombinézy určenej pre 
jazdcov na strojoch radu R-Series. Kombinéza 
je vyrobená z prvotriednej hovädzej kože a 
zaručuje tú najlepšiu ochranu proti oderu. 
Táto modro-sivá kombinéza sa vyznačuje 
dynamickým tvarom, ktorý poskytuje tú 
najvyššiu mieru pohodlia. Pružné kožené 
časti na kolenách, hrudi a spodnej časti 
chrbta umožňujú dosiahnuť úplnú mobilitu a 
anatomické manžety so zipsom so sťahovacím 
popruhom zaistia, že vám kombinéza dokonale 
padne.

Pevné lakťové slidery a odnímateľné kolenné 
slidery zabezpečujú dokonalú ochranu v 
miestach kontaktu s traťou a aerodynamický 
hrb redukuje odpor a trasenie spôsobené 
vetrom. Na zaistenie vyššej pevnosti je táto 
špičková kombinéza vystužená aramidovými 
vláknami – a odnímateľná podšívka zo 100 % 
polyesteru uľahčuje udržanie tohto obleku 
IXON v dobrom stave.

Spolu s novou kombinézou spoločnosť Yamaha 
ponúka nové rukavice Race Carbotrack R1 
Edition. Sú vyrobené z kombinácie kvalitnej 
hovädzej kože a veľmi pevných výstuží z 
Keramidu a poskytujú vám vysokú úroveň 
ochrany pri zachovaní vysokej úrovne citlivosti.

Kolekcia Paddock Blue

Či už ste jazdec na stroji radu R-Series alebo 
oddaný fanúšik pretekárov na strojoch 
značky Yamaha, musíte si pozrieť najnovšiu 
kolekciu Paddock Blue. Vyrobené z najnovších 
športových textílií. Toto oblečenie na bežné 
nosenie a jazdecké vybavenie špičkovej kvality 
je navrhnuté tak, aby dobre vyzeralo a aby ste 
sa v ňom dobre cítili v každej situácii. V kolekcii 
Paddock Blue nájdete bohatý výber tričiek, 
mikín, polokošieľ a svetrov v charakteristickej 
farebnej kombinácii rady R, modrej a čiernej. 
V ponuke sú ale aj tkané nohavice a šortky, 
ktoré nosia členovia pretekárskych tímov.

Kolekciu Paddock Blue dopĺňa sortiment 
doplnkov, do ktorého patria napríklad ľahké 
batohy, taška na prilbu alebo módne ľadvinky. 
V kolekcii jednoducho nájdete takmer všetko, 
čo potrebujete, aby ste prejavili svoj citový 
vzťah k svetu Yamaha R World.

Pre kompletnú kolekciu navštívte 
www.yamaha-motor.eu/apparel/paddock-blue



 

Pánska vrchná bunda Paddock Blue
B20-FJ101-E1-0L

Pánska softshellová bunda 
Paddock Blue
B20-FJ102-E1-0L

Pánska mikina s kapucňou Paddock 
Blue
B20-FT116-E1-0L

Pánska vesta Paddock Blue
B20-FJ105-E1-0L

Pánske strečové nohavice Paddock 
Blue
B20-FP100-B0-0L

Pánske tričko s dlhými rukávmi 
Paddock Blue
B20-FT112-E1-0L

Dámska softshellová bunda 
Paddock Blue
B20-FJ202-E1-0M

Dámska polokošeľa Paddock Blue
B20-FT209-E1-0M

Dámske tričko Paddock Blue
B20-FT202-E1-0M

Detská hybridná bunda Paddock 
Blue
B20-FJ405-E1-12

Detská mikina s kapucňou Paddock 
Blue
B20-FT408-E1-12

Detské pyžamo Paddock Blue
B20-FZ400-E1-12

Paddock Blue



 



Yamaha bLU cRU – 
Podporujeme novú 
generáciu pretekárov

Yamaha sa môže pochváliť bohatou 
pretekárskou históriou, ktorá siaha až do 
čias jej založenia. Preteky sú stredobodom 
všetkého, čo Yamaha robí. Spoločnosť sa 
neustále snaží vychovávať a povzbudzovať 
ďalšie generácie pretekárov, ktoré 
prechádzajú programom Yamaha bLU cRU.

Dosiahnutie najvyššej úrovne si vyžaduje 
enormné množstvo úsilia, zručnosti, odvahy, 
času a odhodlania – a iba tí najlepší jazdci 
môžu dosiahnuť úspech. Stať sa budúcim 
šampiónom v seriáli MotoGP je snom väčšiny 
mladých pretekárov, ale chce to oveľa viac, než 
len byť tým najrýchlejším jazdcom na okruhu 
– ak si chcete vybudovať úspešnú kariéru, 
musíte sa úplne venovať každému aspektu 
športu.

Z tohto dôvodu spoločnosť Yamaha vytvorila 
program bLU cRU. Program riadia skúsení 
jazdci, ktorí strávili celý život na pretekárskej 
scéne – program bLU cRU spoločnosti 
Yamaha identifikuje budúce hviezdy a 
pomáha im vytvoriť profesionálne prostredie, 
ktoré ich povzbudzuje, vychováva a rozvíja 
poskytovaním poradenstva v kľúčovom štádiu 
ich kariéry. Ak si myslíte, že máte, čo treba, 
navštívte lokalitu www.yamaha-racing.com 
a zistite, ako sa pomocou programu bLU cRU 
spoločnosti Yamaha môžete rýchlo dostať až 
na pódium!



 

Oficiálne školy pre jazdcov 
Yamaha

Dokonca aj najskúsenejší jazdci sa vždy môžu 
niečo naučiť alebo sa zlepšovať. Či už jazdíte 
na stroji triedy superšport roky alebo ste 
práve vstúpili do sveta R-World, určite stojí 
za zváženie rezervovať si miesto v jednej z 
oficiálnych škôl pre jazdcov od spoločnosti 
Yamaha.

Každý rad motocyklov Yamaha R-Series bol 
vyvinutý s využitím vyspelých technológií 
motorov a podvozkov inšpirovaných 
továrenskými pretekárskymi motocyklami M1. 
Preto neexistuje lepší spôsob objavovania 
vlastného potenciálu než na trati pomocou 
vlastného alebo (v prípade potreby) 
prenajatého motocykla radu R-Series. 
Oficiálne školy pre jazdcov od spoločnosti 
Yamaha boli starostlivo vybraté spomedzi 
celého radu profesionálnych škôl pre 
jazdcov v celej Európe. Každú z nich vedú 
skúsení učitelia súťažnej jazdy na niektorom 
z najznámejších okruhov na kontinente – 
ponúkajú vám skvelý zážitok z jazdy.

Bez ohľadu na vašu úroveň jazdných 
skúseností sa s tímom inštruktorov naučíte 
a budete môcť rozvíjať nové zručnosti a 
techniky.  Na konci výcviku z vás nepochybne 
bude lepší jazdec než na začiatku!

Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.
yamaha-motor.eu/riding-schools





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.



 



  



 

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


