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VICTORY
Vylepšený dvojtakt do terénu

Legendárny model YZ125 vždy predstavoval praktickú 
voľbu budúcich šampiónov. Pre súťažnú sezónu 
2022 spoločnosť Yamaha vyvinula ten najostrejší a 
najvýhodnejší model YZ125 všetkých čias! Tento kultový 
pretekársky motocykel je vybavený úplne novým vysoko 
výkonným motorom s karburátorom Keihin PowerJet 
a vysoko účinným systémom nasávania vzduchu na 
dosiahnutie oveľa vyššieho výkonu. Nová štíhla kapotáž a 
vylepšená ergonómia vám navyše zaistia lepšiu kontrolu 
nad strojom.

Pred takmer 50 rokmi vyhral pôvodný model YZ250 vôbec 
prvé motokrosové majstrovstvá sveta a značka Yamaha 
sa vďaka nemu stala jednou z popredných športových 
značiek. Záväzok spoločnosti k motokrose je rovnako silný 

ako v minulosti a vývoj modelu YZ250 pokračuje aj v roku 
2022, keď prichádza s novou superštíhlou kapotážou, 
výkonnejšími brzdami, vylepšeným odpružením 
KYB, vysoko účinným nasávaním vzduchu a ľahkými 
komponentmi.

Plne modernizovaný model YZ85, vybavený novou štíhlou 
kapotážou, ktorá podčiarkuje odkaz rodiny strojov YZ – 
rovnako ako jednotnými ľavými a pravými krytmi chladiča 
a ľahkým hliníkovým zadným rámom a novou kyvnou 
vidlicou –, prináša výkon, ktorý vás dostane až na stupne 
víťazov.
 
Vďaka mnohým víťazstvám v pretekoch majstrovstiev 
sveta MXGP a MX2 sú modely YZ450F a YZ250F 

osvedčenými víťaznými strojmi. Tieto špičkové 
pretekárske motocykle s obrátenou hlavou valca využívajú 
odľahčené komponenty a prepracované nastavenie 
odpruženia. Dodávajú sa vo farebnom prevedení Icon Blue 
a Monster Energy Yamaha Racing Edition.

Od dvojtaktného motokrosového modelu YZ65 až po 
štvortaktné terénne motocykle TT-R125, TT-R110 a 
TT-R50 ponúka spoločnosť Yamaha najzaujímavejší a 
najrozmanitejší rad motocyklov vhodných pre všetky 
vekové kategórie a úrovne skúseností. Legendárny model 
PW50 je k dispozícii s voliteľnou súpravou Little Champ, 
ktorá obsahuje tréningové kolesá, poťah pretekárskeho 
sedadla a továrenské samolepky.



 

Nalaďte sa na víťazstvo.



 

Vďaka mimoriadne kompaktnému prevedeniu, vynikajúcemu výkonu a svižnej jazde 
v zákrutách vám model YZ450F prináša technológie a výkonové charakteristiky, 
ktoré sú nevyhnutným predpokladom víťazstva. Vďaka tomu sa z tohto motocykla 
stáva jasná voľba pre každého pretekára, ktorý chce v sebe prebudiť pravého 
víťaza.

Motor s obrátenou hlavou valca a dozadu naklonený valec zaisťujú optimálnu 
účinnosť nasávania, čoho výsledkom je fenomenálny výkon. Model YZ450F na 
rok 2022 je vybavený prvotriednym odpružením s prepracovaným nastavením 
tlmenia pri nízkej rýchlosti, ktoré zaisťuje ešte lepšiu ovládateľnosť, ľahším zadným 
nábojom a novou reťazou, ktorá znižuje neodpruženú hmotnosť.

Vďaka mimoriadne kompaktnému usporiadaniu motora s obrátenou hlavou 
valca bolo možné minimalizovať rozmery podvozka. Konštrukcia podvozka s 
ťažiskom umožnila vytvoriť motocykel, ktorý pri zatáčaní, brzdení a skokoch nemá 
konkurenciu. Skutočnú výhodu ponúka aj aplikácia Power Tuner – s ňou si môžete 
vyladiť motor podľa konkrétnych podmienok. Vďaka tomu máte všetko dokonale 
pod kontrolou. Model YZ450F, ktorý sa dodáva v dvojfarebnom prevedení Icon 
Blue s novou vylisovanou grafikou, je pripravený víťaziť.

Vylepšené nastavenie odpruženia
Tento model značky Yamaha má k dispozícii 
jedno z najlepších odpružení, aké sa štandardne 
montujú na sériovo vyrábané motocykle. Na rok 
2022 dostal navyše prednú vidlicu so systémom 
SSS (Speed Sensitive System), ktorá nemá vo 
svojej triede konkurenciu, a osvedčené zadné 
odpruženie typu Monocross s prepracovaným 
nastavením tlmenia pri nízkej rýchlosti. Výsledkom 
je lepšie ovládanie a vynikajúca odozva.

Systém riadenia rozjazdu
Systém LCS (Launch Control System) na riadenie 
rozjazdu modelu YZ450F optimalizuje výstupný 
výkon motora a charakteristiku jeho činnosti 
počas prvých niekoľkých sekúnd po odštartovaní 
pretekov. Systém LCS prispieva k efektívnejšiemu 
prenosu výkonu, prináša lepšiu ovládateľnosť 
na štarte a poskytuje za každých okolností vyšší 
výkon, aby ste vyrážali z prvej pozície.

Mimoriadne kompaktný moderný motor 
s objemom 450 cm3
Model YZ450F je vybavený motorom so 
zdvihovým objemom 450 cm3 s obrátenou hlavou 
valca, ktorý sa osvedčil a víťazil v pretekoch 
MXGP. Výkon motora postačuje na dosiahnutie 
najvyššieho stupňa víťazov aj v konkurencii tých 
najlepších na svete. Nasávanie smerujúce dopredu 
zabezpečuje optimálnu účinnosť. Kompaktné 
rozmery motora pomáhajú sústrediť hmotu a 
dosiahnuť presnejšie ovládanie.

Nové ľahké súčasti podvozka
Akékoľvek zníženie neodpruženej hmotnosti 
významne zlepšuje výkon odpruženia. Model 
YZ450F je vo verzii na rok 2022 vybavený novým 
odľahčeným zadným nábojom a aj ľahšou reťazou, 
čím sa podarilo znížiť jeho hmotnosť o 0,2 kg.
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S technológiou, ktorá sa osvedčila v súťažiach MXGP, exkluzívnym čiernym 
farebným prevedením a grafikou v štýle továrenského tímu musí po modeli 
YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition zatúžiť každý jazdec. A ak je vaším 
cieľom úplný vrchol, vybrali ste si správnu štartovaciu pozíciu.

Model YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition je vybavený moderným 
motorom s obrátenou hlavou valca, ľahkým hliníkovým podvozkom alebo 
systémom riadenia rozjazdu optimalizovaným na maximálny prenos výkonu. 
Ponúka ideálnu rovnováhu medzi výkonom a tuhosťou. Výsledkom je presná 
ovládateľnosť a svižná jazda v zákrutách.

Medzi ďalšie vylepšenia patrí prepracované nastavenie tlmenia pri nízkych 
rýchlostiach, ktoré dáva špičkovému odpruženiu ešte väčšiu stabilitu, alebo 
odľahčenie zadného náboja a nová reťaz na zníženie neodpruženej hmotnosti. 
Znížená hmotnosť v kombinácii s vysokým výkonom a presným ovládaním, k tomu 
aplikácia Yamaha Power Tuner, ktorá sa jednoducho používa. To všetko dáva 
modelu YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition dostatočný výkon, ktorý 
budete potrebovať. Ak máte naozaj veľké plány, začnite práve tu.

Kapotáž Monster Energy Yamaha Racing 
Edition
Model YZ450F Monster Energy Yamaha Racing 
Edition, či už zaparkovaný v boxoch alebo bojujúci 
na trati, nepochybne patrí medzi najžiadanejšie 
motokrosové stroje súčasnosti. V exkluzívnej 
čiernej kapotáži a s továrenskou vylisovanou 
grafikou je tento stroj pripravený získať si všetku 
pozornosť.

Mimoriadne kompaktný moderný motor 
s objemom 450 cm3
Motor modelu YZ450F Monster Energy Yamaha 
Racing Edition s objemom 450 cm3 s obrátenou 
hlavou valca dokazuje svoje kvality mnohými 
víťazstvami v súťažiach MXGP. Ponúka výkon, 
s ktorým sa možno umiestňovať na stupňoch 
víťazov aj v rámci svetovej špičky. Nasávanie 
smerujúce dopredu zabezpečuje optimálnu 
účinnosť. Kompaktné rozmery motora pomáhajú 
sústrediť hmotu a dosiahnuť presnejšie ovládanie.

Nové ľahké súčasti podvozka
Akékoľvek zníženie neodpruženej hmotnosti 
významne zlepšuje výkon odpruženia. Model 
YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition je 
vo verzii na rok 2022 vybavený novým odľahčeným 
zadným nábojom a aj ľahšou reťazou, čím sa 
podarilo znížiť jeho hmotnosť o 0,2 kg.

Vylepšené nastavenie odpruženia
Tento model značky Yamaha má k dispozícii 
jedno z najlepších odpružení, aké sa štandardne 
montujú na sériovo vyrábané motocykle. Na 
rok 2022 dostal navyše špičkovú prednú vidlicu 
so systémom SSS (Speed Sensitive System) a 
osvedčené zadné odpruženie typu Monocross 
s prepracovaným nastavením tlmenia pri nízkej 
rýchlosti. Výsledkom je lepšie ovládanie a 
vynikajúca odozva.

Monster Black

YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition



 

Dostaň sa tam. Začni tu.
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Vylaďte. Pretekajte. 
Vyhrajte.



 

Model YZ250F, ktorý sa môže pochváliť vynikajúcimi výsledkami – okrem iného aj 
početnými víťazstvami v súťažiach MX2 Grand Prix alebo radom titulov v seriáli 250 
Supercross v USA, bol vytvorený na to, aby víťazil. Vďaka nižšej neodpruženej hmotnosti 
a vyladenému výkonu odpruženia umožňuje táto špičková zbraň na motokros ostrejšiu, 
rýchlejšiu a plynulejšiu jazdu a je pripravená podmaniť si stupne víťazov.

Kľúčovým prvkom modelu YZ250F je špičkový motor s obrátenou hlavou valca a 
objemom 250 cm3. Jeho jedinečné dopredu orientované nasávanie privádza k 
vstrekovaču paliva čerstvý vzduch, ktorý umožňuje dosiahnuť špičkové zrýchlenie 
a okamžitý výkon vždy, keď to potrebujete. Toto kompaktné usporiadanie motora 
umožňuje sústrediť hmotnosť do stredu stroja a významne tým prispieva k jeho 
svižnosti a výbornej ovládateľnosti.

Keď dôjde k zmene povrchu alebo počasia, umožňuje aplikácia Power Tuner upraviť 
nastavenie motora modelu YZ250F – od nastavenia vhodného pre plynulú jazdu až 
po agresívne nastavenie. Predná vidlica so systémom SSS (Speed Sensitive System) 
a osvedčené odpruženie typu Monocross ponúkajú novú úpravu tlmenia pri nízkej 
rýchlosti. Sofistikovaný hliníkový podvozok s vyváženou kombináciou tuhosti umožňuje 
dosiahnuť intenzívnu odozvu. Laditeľný stroj YZ250F je rýchly, svižný, elegantný. Je 
navrhnutý s dôrazom na maximálny výkon na každej trati.

Vylepšené nastavenie odpruženia
Predná vidlica so systémom SSS (Speed Sensitive 
System) modelu YZ250F patrí k tomu najlepšiemu 
v danej triede. Novinkou je zmenené nastavenie 
tlmenia pri nízkej rýchlosti, ktoré prináša 
citlivejšie riadenie. Nové nastavenie využíva aj 
zadné odpruženie typu Monocross, čo zaistí lepšiu 
trakciu a príjemnejšiu jazdu.

Širší ráfik a pneumatika zadného kolesa
Model YZ250F je vybavený novým širším 
2,15-palcovým ráfikom zadného kolesa, na ktorom 
je osadená širšia zadná pneumatika s rozmerom 
110/90-19. Táto pneumatika ponúka lepšiu trakciu 
a vyšší výkon, ktorý vás dostane do čela pretekov.

Konštrukcia motora, ktorá slávi úspech na 
pretekoch MX2
Odolný motor je vybavený vysoko účinným 
nasávaním smerujúcim dopredu a vo svojej 
triede ponúka jednu z technicky najvyspelejších 
koncepcií. Impozantné úspechy tohto motora 
zahŕňajú početné víťazstvá a tituly zo súťaží. 
Preto si môžete byť istí, že motor stroja YZ250F 
s obrátenou hlavou valca prináša výkon, jazdné 
vlastnosti aj trvácnosť, ktoré potrebujete k 
víťazstvu.

Nové ľahké súčasti podvozka
Zrealizovali sme rôzne opatrenia na zníženie 
neodpruženej hmotnosti s cieľom dosiahnuť ešte 
citlivejšiu odozvu podvozka. K nižšej hmotnosti 
najnovšieho modelu prispieva aj nový odľahčený 
náboj zadného kolesa a prepracovaná reťaz.
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Jazdci tímu Monster Energy Yamaha Factory pre súťaže MX2 pravidelne obsadzujú 
miesta na stupňoch víťazov v seriáli FIM Grand Prix a dokazujú, že technicky 
špičkový model YZ250F je postavený tak, aby víťazil. Model YZ250F Monster 
Energy Yamaha Racing Edition s exkluzívnou čiernou kapotážou a grafikou v 
továrenskom štýle vám dáva šancu zapojiť sa do akcie!

Na rok 2022 je model YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition vybavený 
novým nastavením tlmenia pri nízkej rýchlosti. Sofistikovaný hliníkový podvozok 
s vyváženou kombináciou tuhosti umožňuje dosiahnuť intenzívnu odozvu. Tento 
najnovší motocykel má zároveň širší 2,15-palcový ráfik a pneumatiku s rozmerom 
110/90. Okrem toho ponúka ľahší náboj a reťaz – teda nižšiu neodpruženú 
hmotnosť.

Vďaka špičkovému motoru s obrátenou hlavou valca, novému reťazovému kolesu 
s reťazou zlatej farby a ráfikom kolies DID ponúka tento továrenský stroj väčšiu 
trakciu a výkon, ktorý vás dostane na čelo pretekov. Jazdci navyše získavajú 
skutočnú výhodu v podobe ľahko použiteľnej aplikácie Yamaha Power Tuner, ktorá 
umožňuje vykonávať ladenie motora priamo počas pretekov. Stroj YZ250F Monster 
Energy Yamaha Racing Edition je rýchly, svižný, elegantný. Je navrhnutý s dôrazom 
na maximálny výkon na každej trati: Jazda sa začína tu.

Kapotáž Monster Energy Yamaha Racing 
Edition
Žiadny iný motocykel nepriťahuje toľko pozornosti 
ako táto motokrosová edícia v štýle továrenského 
tímu! Na exkluzívnej čiernej kapotáži je oficiálna 
grafika tímu Monster Energy, ktorá je jedným z 
poznávacích znakov tejto dokonalej pretekárskej 
verzie štvortaktného moderného motora Yamaha 
s objemom 250 cm3.

Konštrukcia motora, ktorá slávi úspech na 
pretekoch MX
Odolný 4-taktný motor s objemom 250 cm3 je 
vybavený vysoko účinným nasávaním smerujúcim 
dopredu a vo svojej triede ponúka jednu 
z technicky najvyspelejších koncepcií. Impozantné 
úspechy tohto motora zahŕňajú početné víťazstvá 
a tituly z motokrosových súťaží v kategórii 
MX. Preto si môžete byť istí, že motor stroja 
YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition 
s obrátenou hlavou valca prináša výkon, jazdné 
vlastnosti aj trvácnosť, ktoré potrebujete k 
víťazstvu.

Nové ľahké súčasti podvozka
Zrealizovali sme rôzne opatrenia na zníženie 
neodpruženej hmotnosti s cieľom dosiahnuť ešte 
citlivejšiu odozvu podvozka. K celkovo nižšej 
hmotnosti najnovšieho modelu prispieva aj nový 
odľahčený náboj zadného kolesa a prepracovaná 
reťaz.

Vylepšené nastavenie odpruženia
Predná vidlica so systémom SSS (Speed Sensitive 
System) modelu YZ250F Monster Energy Yamaha 
Racing Edition patrí k tomu najlepšiemu v danej 
triede. Novinkou je zmenené nastavenie tlmenia 
pri nízkej rýchlosti, ktoré prináša citlivejšie 
riadenie. Nové nastavenie využíva aj zadné 
odpruženie typu Monocross, čo zaistí lepšiu 
trakciu a príjemnejšiu jazdu.

Monster Black

YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition
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Yamaha Power Tuner

Pomocou aplikácie Yamaha Power Tuner si 
môžete prispôsobiť nastavenie motora a 
okamžite upraviť výkon modelov YZ450F a 
YZ250F podľa meniacich sa podmienok na trati 
a počasia. Použitie smartfónu s bezplatnou 
aplikáciou Yamaha Power Tuner je jednoduché 
– jednoducho jemne upravíte zmes paliva 
a vzduchu a časovanie zapaľovania, aby bol 
výkon motora vášho motocykla plynulejší 
alebo agresívnejší a vyhovoval vášmu štýlu 
jazdy a úrovni trakcie na okruhu.

Pomocou tlačidla na riadidlách môžete 
uložiť dve nastavenia a prepínať medzi nimi 
počas jazdy. Aplikácia Yamaha Power Tuner 
navyše umožňuje zaznamenávať informácie 
o pretekoch a sledovať trvanie jazdy, 
diagnostiku systému a údržbu – a okrem toho 
zdieľať nastavenia. Táto cenná pomôcka vám 
pomôže skrátiť časy na kolo a zabezpečiť aj 
to, aby váš motocykel fungoval efektívne 
v každých podmienkach.



 

Dvojtakt. Prvé miesto.



 

Tento motocykel je ľahký, svižný a je skonštruovaný tak, aby sa mu pri výjazdoch 
zo zákrut nič nedokázalo vyrovnať. Je to dokonalý adrenalínový stroj. Dvojtaktný 
motocykel YZ250 ponúka výkon a všestrannosť, ktoré si vyžadujú víťazstvá na 
najvyšších úrovniach motokrosu, super krosu a freestyle MX. Prichádza s radikálne 
novým vzhľadom, agresívnejšou kapotážou a zásadnými vylepšeniami rámu.

Ak ste už zažili rýchlu jazdu na stroji YZ250, budete nadšení tým, čo spoločnosť 
Yamaha s týmto kultovým motokrosovým strojom urobila. A ak ste ešte nemali 
možnosť na dvojtaktnom motocykli YZ250 pretekať, je najvyšší čas zistiť, o čo 
prichádzate!

Úplne nová kapotáž zlepšuje ergonómiu stroja a zabezpečuje mu ešte väčšiu 
ovládateľnosť a agilitu. Špičkové odpruženie KYB má upravené tlmenie pri nízkych 
rýchlostiach, ktoré zlepšuje ovládateľnosť. Nový predný strmeň zas zvyšuje 
úroveň brzdného výkonu. Nové, účinnejšie nasávanie vzduchu spolu s upraveným 
výfukovým systémom zvyšujú výbušný výkon kvapalinou chladeného motora YPVS 
s objemom 250 cm3. Nový a výkonnejší predný brzdový systém spolu s upraveným 
tlmením odpruženia pomáha skrátiť časy na kolo. A nové dvojfarebné prevedenie a 
grafika sú ostrejšie než predtým. Dvojtaktný motocykel YZ250: Legenda pokračuje!

Novo navrhnutá štíhla kapotáž
Dvojtaktný motocykel YZ250 má novo navrhnutú 
štíhlu kapotáž, ktorá tomuto legendárnemu 
motocyklu dodáva agresívny a športový vzhľad. 
Palivová nádrž a kryty chladiča sú užšie než v 
prípade predchádzajúceho modelu, čo umožňuje 
zaujať oveľa kompaktnejšiu jazdnú pozíciu, zaistí 
vám to lepšiu pohyblivosť a ešte vyššiu svižnosť v 
zákrutách.

Vysokoúčinné nasávanie vzduchu
Prepracovaním bočných panelov, zadného 
blatníka, základne sedadla a zadného rámu 
uľahčili konštruktéri spoločnosti Yamaha prívod 
vzduchu do nasávania. Toto vylepšenie spolu s 
prepracovaným výfukovým systémom zaisťuje 
efektívnejšiu prevádzku motora a vyšší výkon.

Špičkové odpruženie KYB
Predná vidlica KYB spoločnosti Yamaha so 
systémom SSS (Speed Sensitive System) má 
špičkovú konštrukciu. Nastavenie tlmenia v 
nízkych rýchlostiach bolo u nového modelu 
vpredu aj vzadu upravené s dôrazom na lepšiu 
ovládateľnosť.

Výkonný brzdový systém
Nová výkonná predná brzdová zostava s tuhším 
dvojpiestovým strmeňom a väčšími piestmi s 
priemerom 25,4 mm, ktoré výrazne zväčšujú 
kontaktnú plochu doštičiek, posúva brzdný výkon 
na novú úroveň. Nový 240 mm zadný kotúč je ľahší 
a napriek tomu prináša rovnakú úroveň brzdnej 
sily.
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Už pri prvom pohľade na model YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition 
vám bude jasné, že ide o dokonalú repliku slávneho motocykla. Má prepracovaný 
ergonomický rám a štíhlu kapotáž, ktorá zabezpečuje lepšiu pohyblivosť a ešte vyššiu 
svižnosť v zákrutách. Okrem toho všetkého sa stanete hrdým majiteľom motocykla 
továrenského tímu, ktorý je jedným z najžiadanejších dvojtaktov na pretekoch.

Kombinácia výkonného dvojtaktného motora YPVS (Yamaha Power Valve System) 
s objemom 250 cm3, ľahkého hliníkového rámu a jedného z najlepších odpružení 
v danej triede robí z tohto stroja motocykel, ktorý nemá konkurenciu. Je to jeden z 
najúžasnejších motokrosových motocyklov, na akom budete v živote jazdiť. Vo svojej 
dobe vyhral všetko, čo sa v motokrose, super krose a freestyle MX vyhrať dalo. A teraz 
ho spoločnosť Yamaha ešte vylepšila!

Úplne nová štíhla kapotáž pôsobí dynamicky a mimoriadne moderne. Plochejšie 
sedadlo umožňuje jednoduchšie prenášanie telesnej hmotnosti pri zrýchľovaní, 
zatáčaní alebo brzdení, čo zvyšuje kontrolu nad strojom. Nový a výkonnejší predný 
brzdový systém spolu s upraveným tlmením odpruženia zas pomáhajú skrátiť časy na 
kolo. V exkluzívnom čiernom prevedení s grafikou v štýle továrenského tímu je model 
YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition tým najatraktívnejším dvojtaktom!

Kapotáž modelu Monster Energy Yamaha 
Racing Edition
Model YZ250 Monster Energy Yamaha Racing 
Edition je inšpirovaný víťaznými motocyklami 
Yamaha v triedach MXGP a MX2 a je vybavený 
exkluzívnou čiernou kapotážou a grafikou v 
štýle továrenského tímu, ktorá z tohto dvojtaktu 
s objemom 250 cm3 robí dokonalú repliku 
pretekárskeho motocykla.

Špičkové odpruženie KYB
Predná vidlica KYB Yamaha so systémom SSS 
(Speed Sensitive System) má bezkonkurenčnú 
konštrukciu. Nastavenie tlmenia v nízkych 
rýchlostiach bolo u nového modelu vpredu 
aj vzadu upravené s dôrazom na lepšiu 
ovládateľnosť.

Výkonný brzdový systém
Nová výkonná predná brzdová zostava s tuhším 
dvojpiestovým strmeňom a väčšími piestami 
s priemerom 25,4 mm, ktoré výrazne zväčšujú 
kontaktnú plochu doštičiek, posúva brzdný výkon 
na novú úroveň. Nový 240 mm zadný kotúč je ľahší 
a napriek tomu prináša rovnakú úroveň brzdnej 
sily.

Úplne nová štíhla kapotáž
Model YZ250 Monster Energy Yamaha Racing 
Edition je vybavený novo navrhnutou štíhlou 
kapotážou, ktorá tejto replike motocykla dodáva 
agresívny a športový vzhľad. Palivová nádrž a kryty 
chladiča sú užšie než v prípade predchádzajúceho 
modelu, čo umožňuje zaujať oveľa kompaktnejšiu 
jazdnú pozíciu, zaistí vám to lepšiu pohyblivosť 
pri prenášaní telesnej hmotnosti a ešte vyššiu 
svižnosť v zákrutách.

Monster Black

YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition
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Nový model YZ125 je najrýchlejší, najľahší a najsvižnejší sériový motokrosový 
motocykel s objemom 125 cm3, aký spoločnosť Yamaha vo svojej histórii vyrobila. 
Tento víťazný dvojtakt je kompletne prepracovaný s cieľom dosiahnuť vyšší výkon 
a lepšiu použiteľnosť. Jeho mimoriadne štíhly rám je vybavený veľmi výkonnými 
brzdami a vyladeným odpružením. Poskytne vám všetko, čo potrebujete k tomu, 
aby ste sa dostali na stupne víťazov.

Motor modelu YZ125 je vybavený úplne novými vnútornými komponentmi, 
prepracovaným systémom YPVS (Yamaha Power Valve System) a novým 
karburátorom Keihin PowerJet, ktorý zaisťuje agresívnu akceleráciu. Vďaka tomu 
dosahuje tento stroj vyšší maximálny výkon, s ktorým si prehľadne udržíte vedenie. 
A vylepšená 6-stupňová prevodovka s upravenými prevodovými pomermi vám 
pomôže skrátiť časy na kolo o drahocenné sekundy.

Jeho agresívna nová kapotáž je štíhlejšia než v minulosti a poskytne vám lepšiu 
ovládateľnosť na zemi aj vo vzduchu. Plochejšie sedadlo a nové bočné panely vám 
zas uľahčia pohyb na motocykli pri prudkom brzdení a zrýchlení. Model YZ125 vám 
poskytne väčší výkon a svižnosť. Teraz už len pridajte svoje schopnosti a pripravte 
sa na víťazstvo!

Vyšší výkon a lepšie jazdné vlastnosti
Úplne nový dvojtaktný motor s objemom 125 cm3 
je najvýkonnejšou jednotkou, aká sa v histórii na 
modeli YZ125 využívala. Dosahuje vyšší výkon v 
strednom a vysokom rozsahu otáčok a zlepšuje 
jazdné vlastnosti stroja. Toto zlepšenie sa podarilo 
dosiahnuť vďaka úplne novým komponentom 
– hlave valca, piestu, valec, ojnici, kľukovému 
hriadeľu, systému YPVS – a prepracovaním ďalších 
hlavných komponentov.

Plynule radiaca 6-stupňová prevodovka
Prevodovka prešla renováciou a je vybavená 
novou súpravou vnútorných prvkov, aby si 
dokázala poradiť s výrazne vyšším maximálnym 
výkonom modelu YZ125. Vďaka prepracovanému 
mechanizmu je teraz radenie ešte plynulejšie. 
Sekundárny prevodový pomer sa mierne zvýšil 
pomocou súpravy predných a zadných ozubených 
kolies 13/49. A v záujme zlepšenia jazdných 
vlastností prevodovka využíva mierne znížené 
prevodové pomery 5. a 6. prevodového stupňa.

Karburátor Keihin Powerjet
Model YZ125 je vybavený 38,1 mm karburátorom 
Keihin PWK s elektromagneticky ovládanou 
tryskou PowerJet, ktorá okamžite dodáva zmes 
paliva a vzduchu a umožňuje dosahovať ešte 
agresívnejší výkon, čím jazdcovi poskytuje citeľnú 
výhodu na štarte a vo výjazdoch z prudkých 
zákrut. Nový snímač polohy škrtiacej klapky 
(TPS) a 3D mapou riadený systém CDI zaisťujú 
optimalizované načasovanie zapaľovania. Nová 
zostava jazýčkových ventilov V-Force zas zaisťuje 
optimálnu účinnosť nasávania pri ľubovoľných 
otáčkach motora.

Nová mimoriadne štíhla športová kapotáž
Má najštíhlejšiu kapotáž v histórii, priestor 
medzi kolenami jazdca je o 36 mm užší ako pri 
predchádzajúcom modeli a športový, moderný 
dizajn kapotáže zdôrazňuje celkovú ľahkosť a 
kompaktnosť modelu YZ125. Menšie rozmery 
zlepšujú celkovú pohyblivosť jazdca a prispievajú k 
väčšej svižnosti jazdy.
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Celkom nový model YZ125, kompletne prepracovaný a vybavený tým najrýchlejším 
motorom a najkompaktnejšou kapotážou, je dokonalý pretekársky stroj. Teraz je 
k dispozícii v rámci edície YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Edition s čiernou 
kapotážou a grafikou v štýle továrenského tímu. Každý ambiciózny dospievajúci 
jazdec dostane možnosť pretekať na vlastnej replike továrenského motocykla.

Model YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Edition je vybavený dvojtaktným 
motorom s objemom 125 cm3 s úplne novými vnútornými komponentmi, 
prepracovaným systémom YPVS (Yamaha Power Valve System) a novým 
karburátorom Keihin PowerJet na zaistenie výbušnej akcelerácie. Vďaka tomu 
dosahuje absolútne špičkový výkon, s ktorým si udržíte náskok pred ostatnými. 
Plynulejšie radenie 6-stupňovej prevodovky s upravenými prevodovými pomermi 
vám navyše v každom kole pomôže ušetriť drahocenné sekundy.

Model YZ125 Monster Energy Racing Edition s exkluzívnym čierno-modrým 
farebným prevedením a grafikou v štýle továrenského tímu je dokonalým sériovým 
pretekárskym motocyklom. Jeho nová štíhla kapotáž a ploché sedadlo umožňujú 
rýchle prenášanie telesnej hmotnosti jazdca, ktorý získava úplnú kontrolu nad 
strojom. Vďaka novému výkonnému brzdovému systému a najmodernejšiemu 
odpruženiu je táto špeciálna edícia predurčená víťaziť!

Kapotáž modelu Monster Energy Yamaha 
Racing Edition
Model YZ125 Monster Energy Yamaha Racing 
Edition je nepochybne tým najlepším motocyklom 
radu YZ125, ktorý spoločnosť Yamaha vyrobila. 
Exkluzívna grafika továrenského tímu v 
kombinácii s dynamickou kapotážou a farbou 
Monster Black s modrými odtieňmi a modrými 
kolesami vám dáva možnosť pretekať na vlastnej 
replike továrenského stroja!

Nová mimoriadne štíhla športová kapotáž
Kapotáž modelu YZ125 Monster Energy Yamaha 
Racing Edition je najužšia v histórii, priestor 
medzi kolenami jazdca je o 36 mm užší než 
v prípade predchádzajúceho modelu a moderný 
športový dizajn kapotáže podčiarkuje jeho ľahkosť 
a kompaktnosť. Redukované rozmery zlepšujú 
celkovú mobilitu jazdca a zaisťujú svižnú jazdu na 
tomto ľahkom pretekárskom motocykli.

Karburátor Keihin Powerjet
Model YZ125 Monster Energy Yamaha Racing 
Edition je vybavený 38,1 mm karburátorom Keihin 
PWK s elektromagneticky ovládanou tryskou 
PowerJet, ktorá okamžite dodáva zmes paliva a 
vzduchu a umožňuje dosahovať ešte agresívnejší 
výkon, čím jazdcovi poskytuje citeľnú výhodu na 
štarte a vo výjazdoch z prudkých zákrut. Nový 
snímač polohy škrtiacej klapky (TPS) a 3D mapou 
riadený systém CDI zaisťujú optimalizované 
načasovanie zapaľovania. Nová zostava 
jazýčkových ventilov V-Force zas zaisťuje zvýšenú 
účinnosť nasávania pri ľubovoľných otáčkach 
motora.

Vyšší výkon a lepšie jazdné vlastnosti
Úplne nový dvojtaktný motor s objemom 125 cm3 
je najvýkonnejšou jednotkou, aká sa v histórii na 
modeli YZ125 využívala. Dosahuje vyšší výkon v 
strednom a vysokom rozsahu otáčok a zlepšuje 
jazdné vlastnosti stroja. Toto zlepšenie sa podarilo 
dosiahnuť vďaka úplne novým komponentom 
– hlave valca, piestu, valcu, ojnici, kľukovému 
hriadeľu, systému YPVS – a prepracovaním ďalších 
hlavných komponentov motora.

Monster Black

YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Edition
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Ste pripravení postúpiť na vyššiu úroveň? Tento motocykel vám pomôže posunúť 
sa na ďalšiu úroveň. Nový agresívny motocykel YZ85 vybavený dynamickou štíhlou 
kapotážou, zdokonaleným rámom, vylepšenou jazdnou pozíciou a účinnejším 
brzdovým systémom, je stvorený, aby víťazil.

Mnohí dnešní profesionálni jazdci začínali kariéru na motocykli YZ85. A keď 
sa pozriete, čo nový model ponúka, pochopíte prečo. Jeho vysokovýkonný, 
kvapalinou chladený dvojtaktný motor s objemom 85 cm3 je vybavený 
pretekárskym systémom YPVS od spoločnosti Yamaha, ktorý vám zaistí 
bezkonkurenčný výkon. A jeho nastaviteľné systémy odpruženia sú navrhnuté tak, 
aby zvládli aj tie najnáročnejšie trate.

Model YZ85 je navyše vybavený novým a ľahkým hliníkovým zadným rámom, 
prepracovanou hliníkovou kyvnou vidlicou, novým zadným brzdovým systémom a 
vylepšeným veľmi účinným nasávaním vzduchu – podobne ako väčší model YZ125. 
Na zabezpečenie maximálnej ovládateľnosti má nové plochejšie sedadlo, štíhlejšiu 
kapotáž a prepracovanú palivovú nádrž. Model YZ85 s dvojfarebným prevedením 
Icon Blue a upravenou grafikou, ktorá dopĺňa jeho vzhľad, vám pomôže dostať sa 
na novú úroveň.

Nová štíhla kapotáž
Nový model YZ85 je vybavený novou dynamickou 
štíhlu kapotážou inšpirovanou modelom YZ125. 
Nová kapotáž a úzke kryty chladiča zlepšujú 
ovládateľnosť a dodávajú motocyklu agresívnejší a 
vyváženejší vzhľad.

Nová hliníková kyvná vidlica s vyváženou 
tuhosťou
Nový model YZ85 je vybavený prepracovanou 
hliníkovou kyvnou vidlicou s upraveným 
vyvážením tuhosti, ktorá zlepšuje stabilitu stroja a 
zlepšuje jeho trakciu.

Nový ľahký hliníkový zadný rám
Celkom nový odnímateľný hliníkový zadný rám 
nahrádza oceľovú konštrukciu predchádzajúceho 
modelu a znižuje jeho hmotnosť o 570 g, čím 
prispieva k centralizácii hmotnosti motocykla.

Plochejšie sedadlo a prepracovaná 
palivová nádrž
Plochejšie sedadlo a prepracovaná palivová 
nádrž prinášajú motocyklu lepšiu ergonómiu a 
uľahčujú prenášanie hmotnosti vpred a vzad. Nová 
konštrukcia sedadla s novým upevnením jednou 
skrutkou uľahčuje a urýchľuje bežnú údržbu.
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Budúci šampióni v motokrose začínajú s tréningom už v útlom veku. A keď snívate 
a ste pripravení pre splnenie svojho sna urobiť čokoľvek, je pre vás motocykel 
Yamaha YZ65 tým pravým strojom, s ktorým si poradíte s každou traťou a ukážete 
prvotriedny výkon už od štartu – pôjdete do toho naplno a zvíťazíte.

Motocykel YZ65 bol vyrobený podľa rovnakých vysokých štandardov ako všetky 
pretekárske stroje Yamaha pre dospelých. Jeho výkonný, kvapalinou chladený 
motor s objemom 65 cm3 so šesťstupňovou prevodovkou prináša pretekársky 
systém YPVS na dosiahnutie výkonu potrebného k víťazstvu. Navyše má ľahký 
dvojitý polokolískový oceľový rám s hliníkovým pomocným rámom, ktorý prispieva 
k stabilnému riadeniu a veľmi svižnej jazde.

Nastaviteľná 36 mm obrátená predná vidlica a zadné odpruženie typu Monocross 
bez kĺbového závesu sa postarajú o čo najpresnejšie ovládanie v náročnom teréne. 
A vďaka nastaviteľnej polohe riadidiel bude motocykel YZ65 rásť spolu s vami. 
Model YZ65 je vybavený vlnovými kotúčmi na zaistenie intenzívneho brzdenia, 
dlhým čalúneným sedadlom a kvalitnými protišmykovými stupačkami na pohodlnú 
jazdu. Vyznačuje sa dynamickou grafikou radu YZ a modrou kapotážou v prevedení 
Icon Blue. Je to stroj šampiónov!

Plynulá a jednoduchá kontrola výkonu
Svižný kvapalinou chladený motor s obsahom 
65 cm3 je jedným z najmodernejších vo svojej 
triede. Jeho indukčný systém jazýčkového ventilu 
kľukovej skrine je optimalizovaný na preteky 
a je zárukou okamžitej odozvy plynu. Kľúčovým 
prvkom je technológia YPVS (Yamaha Power 
Valve System) optimalizovaná pre preteky, ktorá 
dodáva plynulý krútiaci moment a špičkové 
charakteristiky výkonu. Vďaka nej je YZ65 
ideálnym strojom pre mladých pretekárov.

Istota v zákrutách
Inverzné predné vidlice 36 mm KYB zdôrazňujú 
fakt, že motocyklu YZ65 koluje v žilách tá istá 
pretekárska krv ako v ostatných modeloch 
YZ. So svojou skvelou odolnosťou poskytujú 
spoľahlivé držanie náklonu prednej časti pre 
istotu v zákrutách – dlhé nohy vidlice sú navyše 
skonštruované tak, aby absorbovali aj ten 
najhrboľatejší terén.

Ľahká 6-stupňová prevodovka
Táto 6-stupňová prevodovka disponuje prevodmi 
so špeciálne vyvinutými pomermi s cieľom 
umožniť jazdcovi dosiahnuť rýchlejšie časy na 
okruhu maximálnym využitím výkonu motora 
s obsahom 65 cm3. Technici spoločnosti Yamaha 
okrem toho navrhli také spojkové doštičky 
a pružiny, aby sa dala spojka používať ľahko 
a jednoducho.

Ľahké a stabilné riadenie
Model YZ65 je vybavený dvojitým polokolískovým 
oceľovým rámom spevneným prídavným 
hliníkovým rámom, vďaka čomu je ovládanie 
ľahké, stabilné a svižné. Tento prvotriedny 
motokrosový motocykel je vybavený inverznou 
36 mm prednou vidlicou KYB, hliníkovou kyvnou 
vidlicou a zadným odpružením Monocross bez 
kĺbového závesu, s ktorými dokáže absorbovať 
aj tie najväčšie nerovnosti. Kombinácia týchto 
hlavných komponentov je zárukou stability pri 
skokoch a konzistentných časov na okruhu.
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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.

Výstuže na chladič GYTR®
BR9-E24C0-V0-00

Zostava upravenej hlavy valca 
GYTR®
B2W-E11B0-V0-00

Frézovaný kryt zapaľovania GYTR®
BR9-E54G0-V0-00

Uzáver plniaceho hrdla olejovej 
nádrže
1SR-F0901-0B-L0

Titánový nasúvací tlmič výfuku
90798-31910-00

GYTR® prítlačný tanier spojky 
GYT-2S256-20-00

Súprava piestu s vysokou 
kompresiou GYTR®
B2W-E16A0-V0-00

GYTR® Držiak brzdovej hadice
GYT-1P818-15-00

Zotrvačník GYTR®
B7B-H13A0-V0-00

Súprava GYTR® pre vysoký výkon
B7B-HIPER-KT-21

Výfukový systém GYTR®
B7B-E48A0-S0-00

Klzná doska GYTR® MX
B09-F14B0-E0-00

Súprava GYTR® vzduchového filtra 
s vysokým prietokom
B7B-E41E0-V0-00

Znížené sedadlo
BR9-F47C0-T0-00

Poťah sedadla v štýle 
továrenského pretekárskeho stroja
BR9-F4731-0G-00

Vysoká pena sedla
B7B-F47C0-T0-EU

Uzáver plniaceho hrdla olejovej 
nádrže
1SR-F0901-0B-L0

Zväčšená palivová nádrž
GYT-0SS56-31-66

Súprava ložísk pre zadné koleso
5XC-F3091-40-BK

Vzduchový filter s vysokým 
prietokom od spoločnosti Twin 
Air®
4XM-E4451-00-01

Kryt zapaľovania GYTR®
BCR-E54G0-V0-00

GYTR® Držiak brzdovej hadice
GYT-1P818-15-00

Zadné koleso, replika MXGP 
(2,15‘‘ x 19‘‘)
5XC-F2050-9R-P1

Predné koleso, replika MXGP 
(1,60‘‘ x 21‘‘)
1SR-F2050-7R-P1

YZ450F Doplnky YZ250F Doplnky YZ250 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.

Klzná doska GYTR® MX
1SR-F14B0-E0-00

Kryt zapaľovania GYTR®
B4X-E54G0-V0-00

Uzáver plniaceho hrdla olejovej 
nádrže
1SR-F0901-0B-L0

Koncovka výfuku GYTR®

b4x-e4753-0e-00

Predné koleso, replika MXGP 
(1,60‘‘ x 21‘‘)
1SR-F2050-7R-P1

GYTR® Držiak brzdovej hadice
GYT-1P818-15-00

Súprava ložísk pre predné koleso, 
20 mm
1SR-F3091-30-BK

GYTR® Kryt spojky
GYT-1C335-10-AL

Predné koleso, replika MXGP 
(1,60‘‘ x 19‘‘)
5PA-F2075-7R-P1

Uzáver plniaceho hrdla olejovej 
nádrže
1SR-F0901-0B-L0

Mimoriadne odolná súprava spojky 
GYTR®
BR8-E63HD-KT-00

Súprava GYTR® YZ85 pre vysoký 
výkon
B0G-HIPER-KT-20

Súprava GYTR® pre model YZ65
BR8-FCIKT-00-00

GYTR® Kryt spojky
GYT-5PA35-10-AL

Koncovka výfuku GYTR®
B0G-E4753-0E-00

Yamaha donuty na gripy
GYT-5XD22-00-00

Pretekárska súprava pre vysoký 
výkon GYTR®
BR8-HIPER-KT-10

Súprava kapotáží
BR8-W003A-00-00

GYTR® Kryt spojky
GYT-5PA35-10-AL

Frézovaný vnútorný náboj spojky 
GYTR®
BR8-E63C0-V0-00

Sklápacia páčka brzdy GYTR®
BR8-H39A0-V0-00

Sklápacia páčka spojky GYTR®
BR8-H39B0-V0-00

Sklápacia páčka brzdy GYTR®
2GB-H39A0-V0-00

Klzná doska GYTR® MX
BR8-F14B0-E0-00

YZ125 Doplnky YZ85 Doplnky YZ65 Doplnky



 



Pretekárske diely GYTR®

Genuine Yamaha Technology Racing 
(GYTR®) je naša vlastná divízia zameraná na 
špecializované diely, ktorá sa plne venuje 
vývoju špičkových výkonných dielov, súprav 
a príslušenstva pre váš motocykel Yamaha. 
Divízia GYTR založená pred viac než 40 
rokmi spolupracuje s technickým oddelením 
spoločnosti Yamaha a aj s pretekárskymi 
tímami a továrenskými jazdcami spoločnosti 
Yamaha.

Tento úzky vzťah zaručuje, že každý 
pretekársky diel GYTR bol vyvinutý v súlade 
s tými najprísnejšími technickými normami. 
Môžete sa spoľahnúť, že každý diel GYTR 
nielen dokonale padne na miesto, ale 
navyše zaručene zvýši výkon pri zachovaní 
spoľahlivosti a jazdných vlastností vášho 
motocykla Yamaha.



 

Program bLU cRU 
spoločnosti Yamaha

Podujatie YZ bLU cRU FIM Europe Cup 
spoločnosti Yamaha je jedinečný program 
pre pretekárov, v ktorom mladí jazdci na 
strojoch YZ súťažia na miestnej úrovni, aby 
sa kvalifikovali do superfinále pretekov 
Monster Energy FIM Motocross of Nations. 
Najlepší jazdci zo superfinále získajú miesto 
na prestížnom podujatí bLU cRU Masterclass 
– exkluzívnej akcii, na ktorej budúci šampióni 
získajú cenné rady od ambasádorov programu 
bLU cRU, medzi ktorými nebudú chýbať ani 
oficiálni jazdci značky Yamaha a profesionáli z 
tímu Yamaha Racing.

Po niekoľkodňovom tréningu získa jeden 
šťastný jazdec na stroji YZ125 zmluvu s tímom 
Yamaha, aby v nasledujúcej sezóne štartoval 
v triede EMX125 ako člen tímu Yamaha – 
zatiaľ čo víťazi tried YZ65 a YZ85 získajú 
od spoločnosti Yamaha cennú podporu pri 
pretekoch.

Program bLU cRU dáva každému mladému 
jazdcovi jedinečnú príležitosť, aby sa z pozície 
súkromného jazdca stal členom tímu Yamaha 
Racing. Podporuje tak motokrosový šport, 
pretože umožňuje novej generácii pretekárov 
naplniť svoj potenciál a splniť si svoje sny. 
* Bližšie informácie nájdete na stránke www.
yamaha-racing.com/yz-blu-cru-cup/news/





 

Zrodený na jazdu.



 

Model WR450F je najrýchlejší a najsvižnejší veľkoobjemový enduro motocykel, 
aký kedy spoločnosť Yamaha vyrobila. Tento osvedčený víťaz priamo stvorený 
na jazdu využíva najmodernejšiu technológiu motora a podvozka z najnovšieho 
motokrosového motocykla YZ450F a je vybavený špeciálne vyvinutým nastavením 
enduro.

Konštruktéri spoločnosti Yamaha prevzali kompaktný a ľahký motor z modelu 
YZ450F a špeciálne pre enduro vyvinuli pohonnú jednotku pre najnovšiu generáciu 
modelu WR450F. Na mieru vyrobená jednotka ECU, vysokotlaková hlava valcov 
a špeciálne navrhnutá odolná prevodovka poskytujú plný výkon potrebný na 
víťazstvo. Najlepšie odpruženie v danej triede a odľahčený hliníkový kolískový rám 
s jemne vyladeným vyvážením tuhosti potom umožňuje ľahkú ovládateľnosť a 
presnú odozvu na povrch.

Digitálna technológia Power Tuner od spoločnosti Yamaha a prepínač režimov 
motora na riadidlách vám umožňujú úplnú kontrolu pri zmenách trate a kompaktný 
multifunkčný displej prináša všetky informácie potrebné na to, aby ste boli vždy o 
krok pred konkurenciou. Výkonný model WR450F v dynamickom prevedení Icon 
Blue s vylisovanou grafikou je pripravený na akýkoľvek súboj.

Kompaktný, ľahký a výkonný motor s 
objemom 450 cm3
Model WR450F je vybavený tým najdômyselnejším 
motorom Yamaha typu Off Road Competition 
z motokrosového modelu najnovšej generácie 
YZ450F. Táto odľahčená a kompaktná nová 
pohonná jednotka, ktorá prináša vynikajúce 
úrovne výkonu v celom rozsahu otáčok, je 
vybavená jednotkou ECU špecifickou pre enduro, 
pričom poskytuje široké rozpätie výkonu potrebné 
na víťaznú jazdu.

Špičkové systémy odpruženia
Špičková predná vidlica citlivá na rýchlosť KYB 
má rovnakú konštrukciu ako v prípade modelu 
YZ450F, je však špeciálne nastavená na enduro a 
navyše je plne nastaviteľná, čo vám umožní naplno 
využiť zvýšený výkon motora. Odľahčené zadné 
odpruženie s prepákovaním tiež používa špeciálne 
nastavenia enduro pre vynikajúcu trakciu a skvelú 
absorpciou nárazov.

Ľahký hliníkový kolískový rám
Model WR450F je vybavený hliníkovým dvojitým 
kolískovým rámom typu YZ450F najnovšej 
generácie preladeným na enduro. Tento rám 
špeciálne určený na enduro má tenké hlavné 
nosníky, hrubé spodné rúrky a špeciálne vyvinuté 
ochranné dosky motora. Na nerovnostiach 
poskytuje presnú spätnú väzbu a umožňuje 
výrazné vnímanie povrchu trate.

Vysokoúčinná hlava valca a ľahký piest
Vo výbave má ľahké kryty z horčíkovej zliatiny, 
hlava valcov modelu WR450F poskytuje 
vynikajúcu účinnosť spaľovania a dopredu 
smerujúce nasávanie prispieva k ideálnej 
centralizácii ťažiska motocykla. Ľahký piest 
poskytuje okamžitú odozvu na plyn v celom 
rozsahu otáčok a vačkové hriadele nasávania a 
výfuku sú umiestnené tak, aby minimalizovali 
rozmery tohto kompaktného špičkového motora.

Modely WR450F a WR250F na rok 2022 sú k dispozícii iba v pretekárskom prevedení a sú určené 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 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 poskytnuté informácie 
slúžia na všeobecné usmernenie. 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 ceny produktov a príslušenstva spoločnosti Yamaha môžu líšiť v závislosti od miestnych požiadaviek a podmienok. Z týchto informácií nevyplýva žiadny právny nárok. 
Podrobnejšie informácie a informácie o dostupnosti produktov získate u vášho miestneho predajcu produktov spoločnosti Yamaha.
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Yamaha WR250F bude v novej sezóne výkonnejšia a agresívnejšia vďaka celému 
radu najnovších pokročilých technológií z motokrosového motocykla YZ250F, ktorý 
uspel v pretekoch Grand Prix. Vďaka novo navrhnutému vysokovýkonnému motoru 
a špeciálne upravenému hliníkovému šasi je najnovší motocykel WR250F stvorený 
pre rýchlosť.

Nová hlava valcov typu YZ250F s širším otvorom nasávania a novým vačkovým 
hriadeľom výfuku poskytuje silnejší výkon v nízkych a stredných otáčkach a 
súčasne umožňuje modelu WR250F zachovať si vysoký krútiaci moment v nízkych 
otáčkach. Nový odľahčený hliníkový kolískový rám z motokrosového motocykla 
Yamaha bol optimalizovaný pre enduro a poskytuje správne vyváženie tuhosti na 
zaistenie vyššej presnosti a lepšej odozvy na povrch pri jazde v náročnom teréne.

Ľahší a výkonnejší predný brzdový systém umožňuje dosiahnuť maximálnu 
ovládateľnosť. Špeciálne enduro funkcie zahŕňajú nový multifunkčný displej a 
prepracovanú konštrukciu výfuku a tlmiča. Ľahká spojka a 6-stupňová prevodovka s 
dlhým sprevodovaním sú pripravené na tie najextrémnejšie výzvy a vďaka aplikácii 
pre smartfóny Power Tuner a 2-polohovému prepínaču režimov motora možno 
inteligentný model WR250F nastaviť tak, aby si poradil s prakticky ľubovoľnými 
jazdnými podmienkami.

Výkonnejší motor typu YZ250F
Najnovší model WR250F prichádza s výkonnejším 
špičkovým motorom, ktorý priamo nadväzuje na 
model YZ250F, ktorý zaznamenal víťazstvá na 
pretekoch Grand Prix. Vďaka novej hlave valcov s 
širším sacím otvorom na zaistenie vyššej účinnosti 
a aj novému vačkovému hriadeľu výfuku a 
špecifickému nastaveniu jednotky ECU pre enduro 
vám tento motokrosový motor poskytne omnoho 
vyšší výkon v nízkych a stredných otáčkach 
a zároveň si zachováva vysoký ťah v nízkych 
otáčkach typický pre model WR250F.

Vysokovýkonná predná brzda
Nová výkonná predná kotúčová brzda WR250F 
s priemerom 270 mm, ktorá je vybavená 
kompaktným strmeňom s piestikmi s veľkým 
priemerom a aj špeciálnymi brzdovými doštičkami 
s vysokým trením, ktoré majú veľkú styčnú 
plochu s rotorom, šetrí drahocenný čas v ostrých 
zákrutách a zaisťuje vysokú ovládateľnosť.

Ladenie motora pomocou smartfónu
V aplikácii pre smartfóny Yamaha Power Tuner 
možno doladiť charakter výkonu motora WR250F 
pomocou integrovaného bezdrôtového pripojenia. 
Tento ľahko použiteľný systém vám umožňuje 
vytvoriť si preferované nastavenie vstrekovania 
paliva a zapaľovania tak, aby vyhovovalo rôznym 
tratiam a poveternostným podmienkam. Navyše si 
môžete prezerať a zdieľať protokoly o pretekoch 
a využívať diagnostiku motora, monitorovanie v 
reálnom čase a zálohovanie údajov.

Hliníkový kolískový rám v štýle YZ250F
Nový rám WR250F, ktorý Yamaha vyrába s 
využitím unikátneho procesu liatia pod tlakom, 
priamo vychádza z víťazného modelu YZ250F, 
ktorý dominuje sektoru motocyklov v Európe 
a USA. Tento pevný a odľahčený hliníkový 
kolískový rám má steny s rôznymi hrúbkami, 
ktoré prispievajú k špeciálne vyváženej tuhosti na 
zaistenie maximálneho kopírovania povrchu.

Modely WR450F a WR250F na rok 2022 sú k dispozícii iba v pretekárskom prevedení a sú určené 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 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 poskytnuté informácie 
slúžia na všeobecné usmernenie. 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 ceny produktov a príslušenstva spoločnosti Yamaha môžu líšiť v závislosti od miestnych požiadaviek a podmienok. Z týchto informácií nevyplýva žiadny právny nárok. 
Podrobnejšie informácie a informácie o dostupnosti produktov získate u vášho miestneho predajcu produktov spoločnosti Yamaha.
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Stvorené pre rýchlosť.
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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.

Titánový nasúvací tlmič výfuku
90798-31822-00

Celotitánové potrubie hlavy valca
90798-31821-00

Frézovaný kryt spojky GYTR®
B7B-E54E0-V0-00

Frézovaný vnútorný náboj spojky 
GYTR®
B7B-E63C0-V0-00

Spojkový kôš GYTR®
B7B-E63A0-V0-00

Piest s vysokou kompresiou 
GYTR® 
B7B-E16A0-V0-00

GYTR® Sklápacia spojková páčka
2GB-H39B0-V0-00

Kryt nádržky prednej brzdy
1SR-F1704-50-00

Predné koleso, replika MXGP 
(1,60‘‘ x 21‘‘)
1SL-F2053-7R-P1

Vysoká pena sedla
B7B-F47C0-T0-EU

Vzduchový filter s vysokým 
prietokom od spoločnosti Twin 
Air®
BR9-E4451-T0-00

Klzná doska GYTR® MX
B09-F14B0-E0-00

Zadné koleso, replika MXGP 
(2,15‘‘ x 19‘‘)
5XC-F2050-9R-P1

GYTR® pancierové brzdové lanko
5XC-F58A0-V0-00

Ochrana chladiča GYTR®
B3J-E24D0-V0-00

Frézovaný kryt zapaľovania GYTR®
B7B-E54G0-V0-00

Magnetická skrutka na vypúšťanie 
oleja
BR9-E51C0-EU-00

Ventily na rýchle vypúšťanie 
vzduchu
DBY-ACC56-34-66

Zariadenie na zlepšenie odpichu
1SL-F1825-0B-L0

Podložka Yamaha pre pretekárov
YME-ENVIR-HQ-01

Tabuľa do boxov
YME-PITBD-00-00

Čistý poťah na rukoväte GYTR®
GYT-F6241-C0-00

GYTR® vodítko reťaze
17D-F21E0-V0-00

Kryty rúk Off Road
B11-F0748-00-BK

WR450 / WR250F Doplnky



 

Zábava pre jedného, 
zábava pre všetkých.



 

Robustný motocykel TT-R125 s odpružením s veľkým zdvihom, prednou kotúčovou 
brzdou a odolnou kapotážou v štýle motokrosu je ideálnym strojom pre mládež 
aj dospelých, ktorí túžia po zábavnom stroji, ktorý sa ľahko udržuje a zvládne 
akýkoľvek terén.

Srdcom tohto odolného terénneho motocykla je kompaktný vzduchom chladený 
štvortaktný motor s objemom 125 cm3, ktorý sa postará o plynulý a regulovateľný 
výkon. Elektrický štartér motocykla TT-R125 umožňuje jednoduchý rozjazd, zatiaľ 
čo päťstupňová prevodovka vám zaistí maximálne potešenie z jazdy bez ohľadu na 
to, kam vyrazíte.

Jeho výbava navyše zahŕňa zadné a predné odpruženie s veľkým zdvihom, ktoré 
zaručí plynulú a skvelú ovládateľnosť – a to v spojení s prednou 220 mm kotúčovou 
brzdou, nárazuvzdornou polypropylénovou kapotážou, devätnásťpalcovým 
predným a šestnásťpalcovým zadným kolesom s profilovanými pneumatikami. 
Zábava sa môže začať!

Štvortaktný motor s objemom 125 cm3 s 
5-stupňovou prevodovkou
Motocykel TT-R125 poháňaný štvortaktným 
motorom s objemom 125 cm3, zo seba dostane 
neskutočné množstvo plynulého výkonu, čo sa 
prejaví energickou jazdou v teréne. Model má 
vo výbave svižný motor chladený vzduchom, 
ktorý vyžaduje relatívne jednoduchú údržbu, 
päťstupňovú prevodovku a ručnú spojku – vďaka 
tomu pripravujú jazdca na okamih, keď jedného 
dňa prejde na výkonnejší motocykel.

Ľahká a pevná kapotáž v prevedení Icon 
Blue inšpirovaná radom YZ
Ostré tvary kapotáže motocykla TT-R125 sú 
inšpirované motokrosovými strojmi radu YZ, ktoré 
sú ovenčené víťazstvami v triede MXGP. Blatníky, 
palivová nádrž a bočné panely boli skonštruované 
tak, aby zvládli náročnú prevádzku. Z toho dôvodu 
sú vyrobené z odolného polypropylénu, ktorý 
v sebe spája nízku hmotnosť a vysokú pevnosť. 
Motocykel TT-R125 v prevedení Icon Blue pôsobí 
ako pretekársky stroj.

Predná kotúčová a zadná bubnová brzda
Počas jazdy na motocykli TT-R125 si treba poradiť 
s jeho energickým výkonom. Preto je tento stroj 
vybavený výkonnou prednou kotúčovou brzdou 
s priemerom 220 mm, ktorá sa postará o to, aby 
jazdec dokázal znížiť rýchlosť s minimálnym úsilím. 
Bubnová brzda s priemerom 110 mm sa postará 
o plynulý brzdný účinok v zadnej časti. Motocykel 
TT-R125 je navyše vybavený robustnou zadnou 
pneumatikou so šírkou 90 mm, ktorá zaistí dobrú 
trakciu v blate.

Robustné zadné a predné odpruženie s 
veľkým zdvihom
Pozrite sa na kompaktný oceľový rám a robustné 
systémy odpruženia a zistíte, že pred sebou máte 
skutočne výkonný terénny motocykel. Robustná 
predná vidlica ponúka pôsobivý zdvih kolesa na 
úrovni 180 mm, zatiaľ čo zadné odpruženie sa 
postará o 168 mm zdvih. Vďaka tomu motocykel 
TT-R125 zvládne každý naozaj náročný terén.

Icon Blue
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Model TT-R110 je prostredným motocyklom v rade štvortaktných motocyklov 
Yamaha na zábavu a je ideálnym krokom pre jazdcov, ktorí prechádzajú z modelov 
TT-R50 alebo PW50, a aj ideálnou voľbou pre začínajúcich jazdcov. Vďaka funkciám, 
ako je elektrický štartér, nízke sedadlo a prirodzená jazdná poloha, je ideálny pre 
mladých jazdcov. Dynamická kapotáž v prevedení Icon Blue sa inšpiruje väčšími 
pretekárskymi motokrosovými strojmi spoločnosti Yamaha.

Tento skvelý stoj pre mladých obsahuje prednú vidlicu s dlhým zdvihom a zadné 
odpruženie typu Monocross, ktoré sa postarajú o jednoduché ovládanie a špičkový 
jazdný komfort. Vďaka štrnásťpalcovému prednému kolesu a dvanásťpalcovému 
zadnému kolesu s odolnými širokými profilovanými pneumatikami zvládnete 
akúkoľvek jazdu v teréne.

Noví aj skúsení terénni jazdci si zamilujú hladký a mohutný výkon tichého 
štvortaktného motora s objemom 110 cm3. Vďaka automatickej spojke sa 
štvorstupňová prevodovka veľmi jednoducho používa. Zapaľovanie na kľúč zaistí 
zvýšenú bezpečnosť a vďaka nízkym nárokom na údržbu prináša jazda na motocykli 
TT-R110 veľa radosti – celková prevádzka stroja je jednoducho hračka.

Štvortaktný motor s objemom 110 cm3 
s poloautomatickou prevodovkou
Svižný a spoľahlivý štvortaktný motor motocykla 
TT-R110 s objemom 110 cm3 bol skonštruovaný 
tak, aby poskytoval hladký a vysoký výkon – 
vďaka tomu prináša jazda na tomto strednom 
motocykli mladým jazdcom veľa radosti. Vďaka 
poloautomatickej štvorstupňovej prevodovke je 
motocykel TT-R110 ideálnou voľbou pre nových aj 
pokročilejších jazdcov.

Elegantná a ľahká kapotáž v 
motokrosovom štýle
Pri motocykli TT-R110 sa pozrite na jeho 
kapotáž a bude vám jasné, že ostré línie tohto 
štýlového štvortaktu sa inšpirovali pretekárskymi 
motorkami radu YZ ovenčenými víťazstvami v 
triede MXGP. Blatníky a kryty palivovej nádrže, 
vyšperkované dynamickým prevedením Icon Blue 
charakteristickým pre spoločnosť Yamaha, sú 
vyrobené z mimoriadne odolného polypropylénu, 
vďaka čomu sa vyznačujú minimálnou hmotnosťou 
a maximálnou pevnosťou.

Bubnové brzdy s plynulým dávkovaním a 
terénne pneumatiky
Motocykel TT-R110 má bubnové brzdy vpredu aj 
vzadu. Tie sa postarajú o spoľahlivý brzdný výkon. 
Ich jednoduchý dizajn zaručuje ľahkú údržbu. 
Vďaka špeciálnym terénnym pneumatikám sa 
pri jazde v teréne prejavujú silné stránky tohto 
stredného motocykla pre mladých jazdcov. 
Štrnásťpalcové predné koleso a dvanásťpalcové 
zadné koleso súčasne pomáhajú zvládať členitý 
terén.

Odpruženie predného a zadného kolesa s 
veľkým zdvihom
Motocykel TT-R110 je vybavený odolnými 
systémami odpruženia navrhnutými na zaistenie 
pohodlnej jazdy a jednoduchého ovládania, čo 
sa osvedčí pri jazde v teréne. V prednej časti 
sú robustné teleskopické vidlice s mohutným 
zdvihom. Odpruženie typu Monocross s jedným 
tlmičom súčasne ponúka plynulý a progresívny 
zdvih.

Icon Blue
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Zábava sa začína tu.



 

Vaše deti nikdy nezabudnú na deň, keď sa prvý raz previezli na stroji TT-R50 a 
začali si vytvárať rodinné spomienky, ktoré im zostanú navždy. Všetko na tomto 
mini motocykli bolo navrhnuté tak, aby bol bezpečný, zábavný a pohodlný pre deti 
od 4 do 7 rokov bez predchádzajúcich skúseností s jazdením. A vďaka štandardnej 
spoľahlivosti a kvalite značky Yamaha je tento stroj navrhnutý tak, aby uľahčil život 
aj rodičom!

Tichý a spoľahlivý štvortaktný motor s objemom 50 cm3 sa spúšťa stlačením 
tlačidla a na zaistenie jednoduchšej prevádzky je k dispozícii trojstupňová 
prevodovka s automatickou spojkou. Nízke sedadlo dodáva menším jazdcom 
väčšiu istotu a nízka hmotnosť a kompaktné rozmery modelu TT-R50 umožňujú 
jednoduchú manipuláciu so strojom a jeho prepravu.

Atraktívna kapotáž v ikonickom modrom prevedení Icon Blue sa inšpirovala 
slávnymi motokrosovými motocyklami ovenčenými víťazstvami v sérii GP. Vďaka 
pohodlnej ergonómii, odpruženiu s veľkým zdvihom a profilovanými pneumatikami 
vám navyše motocykel TT-R50 vie poskytnúť hodiny a hodiny rodinnej zábavy 
počas mnohých nasledujúcich rokov.

Štvortaktný motor s objemom 50 cm3 
s poloautomatickou prevodovkou
Štýlový malý motocykel TT-R50 – ideálna voľba 
pre jazdcov – je vybavený štvortaktným motorom 
s objemom 50 cm3 s elektrickým štartérom. 
Navyše prináša trojstupňovú prevodovku s 
automatickou spojkou. Aj vďaka tomu je skutočne 
jedným z najjednoduchších a najzábavnejších 
motocyklov so skutočne nízkymi nárokmi na 
údržbu. Motocykel nemožno naštartovať bez 
kľúča zapaľovania, a rodičia tak získajú úplnú 
kontrolu nad jeho používaním.

Kapotáž v prevedení Icon Blue 
inšpirovaná radom YZ
Štýl motocykla TT-R50 s výraznou kapotážou a 
sedadlom v ikonickom modrom prevedení Icon 
Blue sa inšpiroval našimi väčšími motokrosovými 
motocyklami ovenčenými víťazstvami v triede 
MXGP. Robustné predné a zadné blatníky sú 
vyrobené z odolného polypropylénu, ktorý je 
pružný a odolný voči nárazom. Palivová nádrž s 
objemom 3,1 litra poskytuje dostatok času na 
jazdu pred doplnením paliva.

Bubnové brzdy a profilované pneumatiky
Motocykel TT-R50 je vybavený kompaktnými 
bubnovými brzdami, ktoré sa postarajú o 
spoľahlivý, plynulý a predvídateľný brzdný účinok. 
Vďaka tomu si môžu noví a menej skúsení jazdci 
rozvíjať svoje zručnosti v riadení stroja. Tento 
automatický minimotocykel má desaťpalcové 
predné aj zadné koleso s profilovanými 
pneumatikami, vďaka čomu poskytuje pri jazde v 
teréne dokonalú trakciu.

Pohodlné zadné a predné odpruženie s 
veľkým zdvihom
Motocykel TT-R50 je vybavený  prednou vidlicou 
s veľkým zdvihom a ľahkým zadným odpružením 
typu Monocross, rovnako ako naše väčšie terénne 
pretekárske stroje. Podvozok motocykla TT-R50 
so zdvihom predného kolesa 96 mm a 71 mm v 
prípade zadného kolesa je skonštruovaný tak, aby 
poskytoval vysokú úroveň jazdného komfortu a 
ľahké ovládanie v členitom teréne.
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Veľmi žiadaný minimotocykel PW50 už vyše 40 rokov deťom a aj ich rodičom 
prináša poriadnu dávku radosti a vzrušenia, ktoré sa spájajú s jazdou v teréne. A na 
tejto ceste pomohol malý model PW50 vytvoriť celý rad fantastických rodinných 
spomienok, ktoré pretrvajú po celý život – vďaka čomu je tento malý stroj značky 
Yamaha oveľa viac než len motorkou pre zábavu detí.

Každá funkcia legendárneho motocykla PW50 je navrhnutá tak, aby bola jazda na 
ňom bezpečná, jednoduchá a zábavná. K dispozícii je obmedzovač plynu, s ktorým 
nastavíte maximálnu rýchlosť. Kompaktný podvozok s luxusným odpružením a 
nízko položeným sedadlom navyše zaisťujú pohodlnú jazdu a ľahké ovládanie.

Svižný, plne automatický motor s objemom 50 cm3 je zárukou plynulého 
zrýchlenia. Vďaka pohonu hriadeľom a samostatnej nádržke na olej na dvojtaktné 
motory bude údržba jednoduchá. Kompaktný a ľahký model PW50 je navrhnutý 
tak, aby sa vošiel do batožinového priestoru automobilu alebo malej dodávky 
a ľahko sa prepravoval. Prémiový detský motocykel s kvalitou prevedenia 
charakteristickou pre značku Yamaha vám prináša zábavu pre celú rodinu na dlhé 
roky!

Úplne automatický dvojtaktný motor 
s objemom 50 cm3
Ľahký dvojtaktný vzduchom chladený motor 
motocykla PW50 s objemom 50 cm3 je navrhnutý 
tak, aby dokonale vyhovoval potrebám nových 
jazdcov. Plne automatická plynulá a citlivá 
prevodovka sa postará o hladký a plynulý výkon 
a je ideálnou voľbou pre každého jazdca – 
vďaka jednoduchej technológii sa tento ľahký 
minimotocykel aj ľahko udržiava.

Ľahké riadenie a kompaktné rozmery
S hmotnosťou len 41 kg je motocykel PW50 tým 
najľahším a najkompaktnejším minimotocyklom 
značky Yamaha. Kompaktný podvozok je vybavený 
prednými aj zadnými 10-palcovými pneumatikami 
s výbornou priľnavosťou, 60 mm predným 
zdvihom a 50 mm zadným zdvihom. To umožňuje 
jednoduché a svižné riadenie. Tento motocykel je 
teda ideálny na vstup do sveta jazdy v teréne.

Nízko položené sedadlo a ovládacie prvky 
na jednoduché používanie
Vďaka nízko položenému sedadlu vo výške iba 
475 mm a pohodlnej a uvoľnenej polohe pri 
jazde sa budú noví jazdci na motocykli PW50 cítiť 
sebaisto. Usporiadanie riadidiel je podobné ako v 
prípade bežného bicykla – zadná brzda sa ovláda 
ľavou a predná brzda pravou rukou. Vďaka tomu 
ovládanie ľahko zvládnu aj tí najmenší začiatočníci. 
Stačí otočiť plynom a zábava sa môže začať!

Jednoducho nastaviteľný obmedzovač 
plynu
Motocykel PW50 je vybavený jednoduchým 
obmedzovačom plynu, vďaka ktorému majú 
rodičia úplnú kontrolu nad jeho výkonom. 
Nastavením skrutky môžete obmedziť alebo 
zvýšiť pohyb škrtiacej klapky tak, aby zodpovedal 
skúsenostiam a schopnostiam konkrétneho 
jazdca.
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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.

Vodítko na lanká
MTS-TLSKT-01-BR

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom
90338-W1018-BU

Yamaha donuty na riadidlá
GYT-5XD22-00-00

Náradie na výmenu pneumatík
MTS-TLSKT-07-07

Sada náradia
ABA-METRC-00-00

Yamaha podložka to terénu
YME-ENVIR-00-BL

Yamaha lievik na olej
DBY-ACC50-50-46

Yamaha náradie
ACC-0SS58-40-67

Sada samolepiek TT-R50
2JC-F4240-00-00

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom
90338-W1018-BL

Yamaha donuty na riadidlá 
GYT-5XD22-00-00

Palivový filter Off-Road
1SL-E4620-00-00

Poťah sedadla TT-R50
2JC-F4731-00-00

Sada náradia
ABA-METRC-00-00

Yamaha podložka to terénu
YME-ENVIR-00-BL

Yamaha lievik na olej
DBY-ACC50-50-46

Súprava nálepiek PW50
2SA-PGF42-40-40

Poťah sedadla PW50
2SA-PGF47-31-40

Balík PW50 pre malých šampiónov
2SA-40THP-CK-00

Yamaha sťahovacie popruhy
ACC-0SS58-40-28

Yamaha sťahovacie popruhy
ACC-0SS58-40-30

Yamaha náradie
ACC-0SS58-40-67

Yamaha lievik na olej
DBY-ACC50-50-46

Pomocné kolieska
2SA-TRNWH-00-00

TT-R125 / TT-R110 Doplnky TT-R50 Doplnky PW50 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.

Nabíjačka akumulátorov
YME-YECTM-29-EU

Kryty rúk Off-Road
B11-F0748-00-BK

Pena do krytu motora
YME-E1440-00-00

GYTR® Držiak brzdovej hadice
GYT-1P818-15-00

Vymedzenie osky
1SL-F1932-3B-L0

GYTR® Držiak na zadnú brzdu
5XC-F72A0-V0-00

Podložka Yamaha pre pretekárov
YME-ENVIR-HQ-01

Čistý poťah na rukoväte GYTR®
GYT-F6241-C0-00

Podložka do boxov Yamaha Racing
YME-PITBD-00-00

Merač motohodín
ENG-METER-4C-01

Prídavná ochrana chladiča
YME-17775-90-00

Yamaha sťahovacie popruhy
ACC-0SS58-40-30

General Accessories & Garage Items

YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition



 

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

Technické údaje
YZ450F YZ450F Monster Energy Yamaha 

Racing Edition
YZ250F YZ250F Monster Energy Yamaha 

Racing Edition

Motor
Typ motora 4taktný, kvapalinou chladený, jednovalec s 

náklonom dozadu, 4vetilový, DOHC
4taktný, kvapalinou chladený, jednovalec s 

náklonom dozadu, 4vetilový, DOHC
4taktný, kvapalinou chladený, jednovalec s 

náklonom dozadu, 4vetilový, DOHC
4taktný, kvapalinou chladený, jednovalec s 

náklonom dozadu, 4vetilový, DOHC

Zdvihový objem 450 cm³ 450 cm³ 250 cm³ 250 cm³

Vŕtanie x zdvih 97,0 × 60,8 mm 97,0 × 60,8 mm 77,0 × 53,6 mm 77,0 × 53,6 mm

Kompresný pomer 13,0 : 1 13,0 : 1 13,8 : 1 13,8 : 1

Maximálny výkon neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Limited power version nie nie nie nie

Maximálny krútiaci moment neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

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

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania TCI TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka 5 rýchlostná, stály záber 5 rýchlostná, stály záber 5 rýchlostná, stály záber 5 rýchlostná, stály záber

Koncový prevod Reťaz Reťaz Reťaz Reťaz

Spotreba paliva neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

CO2 emisie neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Prívod paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Čiastočne dvojitý kolískový Čiastočne dvojitý kolískový Čiastočne dvojitý kolískový Čiastočne dvojitý kolískový

Predný zdvih 26° 55´ 26° 55´ 26° 50´ 26° 50´

Uhol sklonu 120 mm 120 mm 119 mm 119 mm

Systém predného odpruženia Obrátená teleskopická vidlica Obrátená teleskopická vidlica Obrátená teleskopická vidlica Obrátená teleskopická vidlica

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm

Zadný zdvih 317 mm 317 mm 317 mm 317 mm

Predná brzda Hydraulická, jednokotúčová, priemer 270 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 270 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 270 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 270 mm

Zadná brzda Hydraulická, jednokotúčová, priemer 240 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 240 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 240 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 240 mm

Predná pneumatika 80/100-21 51M, typ s dušou 80/100-21 51M, typ s dušou 80/100-21 51M, typ s dušou 80/100-21 51M, typ s dušou

Zadná pneumatika 120/80-19 63M, typ s dušou 120/80-19 63M, typ s dušou 110/90-19 62M, typ s dušou 110/90-19 62M, typ s dušou

Rozmery
Celková dĺžka 2 185 mm 2 185 mm 2 175 mm 2 175 mm

Celková šírka 825 mm 825 mm 825 mm 825 mm

Celková výška 1 285 mm 1 285 mm 1 285 mm 1 285 mm

Výška sedadla 965 mm 965 mm 970 mm 970 mm

Rázvor kolies 1 485 mm 1 485 mm 1 475 mm 1 475 mm

Minimálna svetlá výška 330 mm 330 mm 335 mm 335 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 111 kg 111 kg 106 kg 106 kg

Objem palivovej nádrže 6,2 l 6,2 l 6,2 l 6,2 l

Objem olejovej nádrže 0,9 l 0,9 l 0,95 l 0,95 l



YZ250 YZ250 Monster Energy Yamaha 
Racing Edition

YZ125 YZ125 Monster Energy Yamaha Racing 
Edition

Motor
Typ motora jednovalec, kvapalinou chladený, jazýčkový ventil s 

YPVS, 2ventilový
jednovalec, kvapalinou chladený, jazýčkový ventil s 

YPVS, 2ventilový
jednovalec s náklonom dopredu, kvapalinou 
chladený, jazýčkový ventil s YPVS, 2ventilový

jednovalec s náklonom dopredu, kvapalinou 
chladený, jazýčkový ventil s YPVS, 2ventilový

Zdvihový objem 249 cm³ 249 cm³ 125 cm³ 125 cm³

Vŕtanie x zdvih 66,4 × 72,0 mm 66,4 × 72,0 mm 54,0 mm x 54,5 mm 54,0 x 54,5 mm

Kompresný pomer 8,9 - 10,6 : 1 8,9 - 10,6 : 1 8,2-10,1 : 1 8,2-10,1 : 1

Maximálny výkon neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Limited power version nie nie nie nie

Maximálny krútiaci moment neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Systém mazania Premix Premix Premix Premix

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania CDI CDI CDI CDI

Systém štartovania nožný nožný nožný nožný

Prevodovka 5 rýchlostná, stály záber 5 rýchlostná, stály záber stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná

Koncový prevod Reťaz Reťaz Reťaz Reťaz

Spotreba paliva neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

CO2 emisie neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Prívod paliva Keihin PWK38S/1 Keihin PWK38S/1 Keihin PWK38S/1 Keihin PWK38S/1

Podvozok
Rám čiastočne dvojitý, kolískový čiastočne dvojitý, kolískový čiastočne dvojitý, kolískový čiastočne dvojitý, kolískový

Predný zdvih 27° 40´ 27° 40´ 26º 26º

Uhol sklonu 122 mm 122 mm 109 mm 109 mm

Systém predného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Zadný zdvih 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm

Predná brzda Hydraulická, jednokotúčová, priemer 270 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 270 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 270 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 270 mm

Zadná brzda Jednokotúčová, Ø 240 mm Jednokotúčová, Ø 240 mm Jednokotúčová, Ø 240 mm Jednokotúčová, Ø 240 mm

Predná pneumatika 80/100-21 51M, typ s dušou 80/100-21 51M, typ s dušou 80/100-21 51M 80/100-21 51M

Zadná pneumatika 110/90-19 62M typ s dušou 110/90-19 62M typ s dušou 100/90-19 57M 100/90-19 57M

Rozmery
Celková dĺžka 2 185 mm 2 185 mm 2 135 mm 2 135 mm

Celková šírka 825 mm 825 mm 825 mm 825 mm

Celková výška 1 290 mm 1 290 mm 1.295 mm 1 295 mm

Výška sedadla 975 mm 975 mm 975 mm 975 mm

Rázvor kolies 1 485 mm 1 485 mm 1 440 mm 1 440 mm

Minimálna svetlá výška 360 mm 360 mm 365 mm 365 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 103 kg 103 kg 95 kg 95 kg

Objem palivovej nádrže 7,0 l 7,0 l 7,0 l 7,0 l

Objem olejovej nádrže 0,7 l 0,7 l 0,7 l 0,7 l



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

Technické údaje
YZ85 YZ65 WR450F WR250F

Motor
Typ motora jednovalec, kvapalinou chladený, jazýčkový ventil s 

YPVS, 2ventilový
jednovalec, kvapalinou chladený, jazýčkový ventil s 

YPVS, 2ventilový
4taktný, kvapalinou chladený, jednovalec, DOHC, 

4ventilový
4taktný, kvapalinou chladený, jednovalec, DOHC, 

4ventilový

Zdvihový objem 85 cm³ 65 cm³ 450 cm³ 250 cm³

Vŕtanie x zdvih 47,5 × 47,8 mm 43,5 × 43,6 mm 97,0 × 60,8 mm 77,0 × 53,6 mm

Kompresný pomer 8,2 - 9,6 : 1 8,1-9,6 : 1 13,0 : 1 13,8 : 1

Maximálny výkon neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Limited power version nie nie nie nie

Maximálny krútiaci moment neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

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

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania CDI CDI TCI TCI

Systém štartovania nožný nožný Elektrický Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná 5 rýchlostná, stály záber stály záber, 6 rýchlostná

Koncový prevod Reťaz Reťaz Reťaz Reťaz

Spotreba paliva neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

CO2 emisie neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Prívod paliva Keihin PWK28/1 Keihin PWK28/1 Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám čiastočne dvojitý, kolískový čiastočne dvojitý, kolískový hliníkový, dvojitý kolískový hliníkový, dvojitý kolískový

Predný zdvih 26° 00´ 26° 25´ 27º10´ 27º10´

Uhol sklonu 99 mm n/a 116 mm 116 mm

Systém predného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Vidlica KYB®, plne nastaviteľná obrátená dvojko-
morová vidlica so zdvihom citlivým na rýchlosť

Vidlica KYB®, plne nastaviteľná obrátená dvojko-
morová vidlica so zdvihom citlivým na rýchlosť

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 275 mm 215 mm 310 mm 310 mm

Zadný zdvih 287 mm 270 mm 317 mm 317 mm

Predná brzda Hydraulická, jednokotúčová, priemer 220 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 198 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 270 mm Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 270 mm

Zadná brzda Hydraulická, jednokotúčová, priemer 190 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 190 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 245 mm Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 245 mm

Predná pneumatika 70/100-19 42M, typ s dušou 60/100-14 30M, typ s dušou 90/90-21 54R typ s dušou 90/90-21 54R typ s dušou

Zadná pneumatika 90/100-16 52M, typ s dušou 80/100-12 41M, typ s dušou 140/80-18 70R typ s dušou 140/80-18 70R typ s dušou

Rozmery
Celková dĺžka 1 895 mm 1 615 mm 2 175 mm 2 175 mm

Celková šírka 760 mm 760 mm 825 mm 825 mm

Celková výška 1 175 mm 1 000 mm 1 270 mm 1 270 mm

Výška sedadla 885 mm 755 mm 955 mm 955 mm

Rázvor kolies 1 285 mm 1 140 mm 1 480 mm 1 480 mm

Minimálna svetlá výška 360 mm 265 mm 320 mm 320 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 75 kg 61 kg 119 kg 115 kg

Objem palivovej nádrže 5,0 l 3,5 l 7,9 l 7,9 l

Objem olejovej nádrže 0,5 l 0,5 l 0,9 l 0,95 l



TT-R125 TT-R110 TT-R50 PW50

Motor
Typ motora 4 taktný, SOHC, jednovalec, 2 ventilový, vzduchom 

chladený
4 taktný, SOHC, jednovalec, 2 ventilový, vzduchom 

chladený
4 taktný, SOHC, jednovalec, 2 ventilový, vzduchom 

chladený
2 taktný, SOHC, jednovalec, 2 ventilový, vzduchom 

chladený

Zdvihový objem 124 cm³ 110 cm³ 49 cm³ 49 cm³

Vŕtanie x zdvih 54,0 x 54,0 51,0 × 54,0 mm 36,0 × 48,6 mm 40.0 x 39.2

Kompresný pomer 10,0 : 1 9,3 : 1 9,5 : 1 6.0 : 1

Maximálny výkon neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Limited power version nie nie nie nie

Maximálny krútiaci moment neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini samostatné mazanie

Typ spojky mokrá, viaclamelová mokrá, viaclamelová odstredivá automatická, mokrá odstredivá automatická, mokrá

Systém zapaľovania CDI CDI CDI CDI

Systém štartovania elektrický a nožný Elektrický Elektrický nožný

Prevodovka 5 rýchlostná, stály záber 4 rýchlostná, stály záber 3 rýchlostná, stály záber neuvádza sa 

Koncový prevod Reťaz Reťaz Reťaz Kardan

Spotreba paliva neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa 

CO2 emisie n/a n/a n/a n/a

Prívod paliva Mikuni VM20/1 Mikuni VM16/1 Mikuni VM11/1 Mikuni VM12/1

Podvozok
Rám rám typu Diamond oceľový chrbticový rám oceľový chrbticový rám oceľový chrbticový rám

Predný zdvih 28º30´ 26° 00´ 25° 30´ 25°30´

Uhol sklonu 107 mm 60 mm 34 mm 50 mm

Systém predného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 180 mm 115 mm 96 mm 60 mm

Zadný zdvih 168 mm 110 mm 71 mm 50 mm

Predná brzda Hydraulická kotúčová, Ø 220 mm Mechanická bubnová brzda, Ø 95 mm Mechanická bubnová brzda, Ø 80 mm Mechanická bubnová brzda

Zadná brzda bubnová, Ø1 10 mm Mechanická bubnová brzda, Ø 110 mm Mechanická bubnová brzda, Ø 80 mm Mechanická bubnová brzda

Predná pneumatika 70/100-19 42M 2,50-14 4PR, typ s dušou 2,50-10 4PR, typ s dušou 2,50-10 4PR

Zadná pneumatika 90/100-16 52M 3,00-12 4PR, typ s dušou 2,50-10 4PR, typ s dušou 2,50-10 4PR

Rozmery
Celková dĺžka 1.885 mm 1 565 mm 1 305 mm 1,245 mm

Celková šírka 795 mm 680 mm 595 mm 610 mm

Celková výška 1.085 mm 920 mm 795 mm 705 mm

Výška sedadla 805 mm 670 mm 555 mm 475 mm

Rázvor kolies 1.270 mm 1 080 mm 925 mm 855 mm

Minimálna svetlá výška 295 mm 180 mm 135 mm 95 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 90 kg 72 kg 58 kg 41 kg

Objem palivovej nádrže 6,0 l 3,8 l 3,1 l 2,0 l

Objem olejovej nádrže 1,2 l 1,0 l 1,0 l 0,30 l

odstredivá automatická, mokrá



 

Kolekcia príslušenstva MX

Motokrosové vybavenie Yamaha je navrhnuté v spolupráci s popredným svetovým výrobcom 
Alpinestars a je vyrobené z polyesterovej tkaniny prvotriednej kvality, ktorá odvádza vlhkosť a 
poskytuje odolnosť a pohodlie, ktoré potrebujete pri motokrosových pretekoch či jazde v teréne. 
Rad motokrosového vybavenia Yamaha na rok 2022 prichádza vo sviežom a štýlovom novom 
modrobielom štýle a zahŕňa vysoko funkčný dres pre dospelých, ako aj nohavice a rukavice, aby 
ste si zaistili kompletný vzhľad Yamaha. K dispozícii je aj rad zodpovedajúceho detského oblečenia, 
ktoré zahŕňa dres, nohavice a rukavice v detských veľkostiach.

Pozrite sa na naše webové stránky, kde nájdete kompletnú kolekciu motokrosového vybavenia.

Pánsky dres MX Yamaha 
Alpinestars
A22-RT113-E8-0L

Pánske nohavice MX Yamaha 
Alpinestars
A22-RP107-E0-32

Rukavice MX Yamaha Alpinestars 
pre dospelých
A22-RG105-B4-0L

Detský dres MX Yamaha 
Alpinestars
A22-RT413-E8-14

Detské nohavice MX Yamaha 
Alpinestars
A22-RP407-E8-14

Detské rukavice MX Yamaha 
Alpinestars
A22-RG405-E1-12

Off Road - MX



 

Kolekcia Paddock Blue

Kolekcia Paddock Blue je rad elegantného a neformálneho oblečenia, ktoré možno nosiť takmer 
v každej situácii na trati aj mimo nej. Túto kolekciu pohodlného a štýlového oblečenia, inšpirovanú 
duchom závodov, nosia členovia pretekárskych tímov Yamaha Racing a aj fanúšikovia po celom 
svete. Vďaka širokej ponuke produktov z kolekcie Paddock Blue budete vyzerať skvele bez ohľadu 
na to, kam vyrazíte, a budete môcť vyjadriť podporu svojej obľúbenej motocyklovej značke!

Navštívte naše webové stránky a pozrite si celú kolekciu Paddock Blue.

Pánska bunda Paddock Blue do 
každého počasia
B22-FJ102-E0-0L

Dámska bunda Paddock Blue
B22-FJ201-E0-0M

Detská bunda Paddock Blue
B22-FJ401-E0-08

Pánska funkčná mikina s kapucňou 
Paddock Blue
A22-PB101-E0-0L

Dámska mikina s kapucňou 
Paddock Blue
A22-PB201-E0-0M

Čiapka Paddock Blue pre 
dospelých
N22-FH312-E1-00

Pánska polokošeľa Paddock Blue
B22-FT118-E0-0L

Dámske tričko Paddock Blue
B22-FT219-E0-0M

Detská mikina s kapucňou Paddock 
Blue
B22-FT417-E0-08

Paddock Blue



 



  



 

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 Motor 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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811 02 Bratislava

Slovensko
Info_general@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. Špecifi kácie 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 


