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Odkaz R. Výkon R. Svet triedy R: Víťazné farby, pretekárska história

Modely World GP 60th Anniversary, inšpirované 
historickými farbami víťazných pretekárskych 
motocyklov značky Yamaha, majú bielu kapotáž s 
ikonickými červenými grafickými prvkami Speedblock 
a výrazný červený pruh pozdĺž hornej časti palivovej 
nádrže a zadnej časti. Nechýba ani žltá predná značka, 
celočervený predný blatník, kolesá v zlatej farbe a 
špeciálne zlaté logo s ladičkami – tieto exkluzívne 
superšportové stroje sa tak stávajú budúcimi 
zberateľskými motocyklami.

Model R1 posúva zážitok zo superšportov s objemom 
1000 cm3 na novú úroveň vďaka pokročilému balíčku 
elektronických asistenčných systémov, ktoré možno 

nastaviť podľa štýlu jazdy a umožnia vám tak objavovať 
vaše nové hranice. A pre jazdcov, ktorí hľadajú ešte 
vyspelejšie technológie, je model R1M tým najlepším 
sériovým superšportom značky Yamaha s vynikajúcimi 
technickými parametrami, ktoré zahŕňajú elektronické 
pretekárske odpruženie Öhlins, ľahkú karbónovú 
kapotáž a špičkovú elektronickú riadiacu technológiu.

Vzhľadom na to, že sa viac než inokedy zameriava na 
pretekanie a po mnoho rokov úplne ovládal preteky 
majstrovstiev sveta superšportov, je model R6 RACE 
určený iba na okruhy jediným vážnym kandidátom 
v triede do 600 cm3. Superšport však neznamená 
výhradne pretekanie a nový model R7 značky Yamaha 

otvára ďalší rozmer sveta triedy R pre všetky typy 
jazdcov. Ľahký, kompaktný a svižný. Tento cenovo 
dostupný a prístupný nový superšport ponúka tú 
najväčšiu zábavu vo svojej triede – na pretekárskej trati 
aj na ceste.

Vďaka dynamickej kapotáži s dvojitými LED svetlometmi 
a nasávaním vzduchu v štýle pretekárskeho stroja M1 je 
R3 najvhodnejším ľahkým superšportom pre vodičské 
oprávnenie skupiny A2. Model R125 poháňa výkonný 
motor so systémom VVA spoločnosti Yamaha, ktorý 
zvyšuje výkon; je vybavený 41 mm obrátenou vidlicou, 
vysoko výkonnými brzdami a antihoppingovou spojkou, 
vďaka čomu predstavuje samostatnú triedu.



 

História radu R. Vaša 
budúcnosť.



 

R1M je ten najpokročilejší sériovo vyrábaný motocykel, aký kedy spoločnosť 
Yamaha vytvorila. Bol skonštruovaný špeciálne s dôrazom na špičkový výkon na 
pretekárskej trati a je vybavený revolučnou technológiou elektronického riadenia, 
ktorá vám umožní jazdiť ešte ostrejšie a objaviť svoj skutočný potenciál.

Spoločnosť Yamaha vytvorila model R1M s pretekárskou DNA, pričom využila 
tie najmodernejšie technológie vyvinuté na základe víťazného motocykla M1 
MotoGP. S tým najmodernejším elektronickým pretekárskym odpružením Öhlins 
(ERS) vrátane predných antikavitačných vzduchových vidlíc NPX je tento model 
pripravený posúvať hranice. Nízka čelná plocha karbónovej kapotáže pomáha 
dosahovať rýchlejšie časy na kolo.

Z modelu R1M však robia skutočne prevratný stroj technologicky vyspelé 
asistenčné systémy pre jazdcov, ako je systém regulácie brzdenia, systém 
riadenia brzdenia motorom, systém riadenia rozjazdu a aj komunikačná riadiaca 
jednotka na zaznamenávanie údajov a bezdrôtové ladenie motora. Model R1M 
je k dispozícii v inovovanom karbónovom čiernom prevedení Icon Performance s 
modrými akcentmi a modrými kolesami. Predstavuje dokonalého člena radu R a 
najdokonalejší stroj na pretekárske trate.

Karbónová kapotáž inšpirovaná modelom 
M1
Model R1M prichádza s radikálnym dizajnom 
sériovo vyrábaného motocykla inšpirovaného 
víťazným pretekárskym strojom Yamaha M1 
MotoGP. Agresívne predný kryt a štít zmenšujú 
čelnú plochu s cieľom znížiť odpor vzduchu. 
Integrovaná kapotáž plynule prechádza do strán 
palivovej nádrže a zaisťuje stroju čo najúčinnejšie 
aerodynamické vlastnosti.

Ľahká uhlíková zadná časť
Aby sa ťažisko nachádzalo čo najviac v strede a 
súčasne sa dosiahla nízka hmotnosť vhodná na 
pretekanie, je model R1M vybavený karbónovou 
kapotážou a predným blatníkom, horčíkovými 
kolesami a zadným rámom a titánovým 
spodným krytom kapotáže. Karbónová zadná 
časť podčiarkuje mimoriadne parametre tohto 
sofistikovaného pretekárskeho motocykla.

Plynové antikavitačné vidlice Öhlins NPX
Na zaistenie lepšej odozvy na povrch vozovky s 
konzistentnejším výkonom tlmenia je model R1M 
vybavený špičkovými plynovými 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.

Elektronické pretekárske odpruženie 
Öhlins (ERS)
Elektronické pretekárske odpruženie (ERS) Öhlins 
je tým najsofistikovanejším systémom odpruženia, 
aký bol kedy k dispozícii na sériovo vyrábanom 
motocykli značky Yamaha. 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.

Icon Performance
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Model R1 sme od samého počiatku vyvíjali bez kompromisov a práve táto čistá a 
sústredená filozofia robí z tejto špičkovej pretekárskej Yamahy ten najzaujímavejší 
superšportový motocykel súčasnosti.

Každý prvok pokročilej technológie modelu R1 bol vyvinutý na základe poznatkov 
získaných pri účasti spoločnosti Yamaha v pretekoch na najvyššej úrovni. 
Pozoruhodný štvorvalcový motor EU5 s objemom 998 cm3 je priamym potomkom 
pohonnej jednotky M1 – zatiaľ čo aerodynamická kapotáž pochádza priamo z 
vývoja na pretekárskej trati.

Motocykel R1 však takým výnimočným robí predovšetkým úžasná zostava 
inteligentnej elektroniky. Tento dokonalý superšport značky Yamaha je vybavený 
všetkým, čo potrebujete. Od elektronického ovládania plynu až po systém 
riadenia rozjazdu (LCS), systém riadenia brzdenia motorom (EBM) a systém 
regulácie brzdenia (BC) a mnoho ďalších funkcií. Dodáva sa v novom športovom 
dvojfarebnom prevedení Icon Blue s matným modrým odtieňom a k dispozícii je aj 
dynamická čierna verzia Yamaha Black.

Aerodynamická kapotáž v štýle modelu 
M1
Kryt v štýle modelu M1 spolu s plne integrovanou 
kapotážou prepožičiavajú modelu R1 veľmi ostré 
rysy a agresívny pretekársky profil. Táto ľahká 
kapotáž umožňuje pritisnúť sa k motocyklu a 
dosiahnuť tak najvyššiu úroveň aerodynamickej 
účinnosti a vďaka nej aj vynikajúci výkon vo 
vysokých rýchlostiach.

43 mm vidlice KYB
Model R1 je vybavený špičkovými 43 mm vidlicami 
KYB s laminovanými typmi tlmiacich ventilov. 
Aj vďaka pokročilému zadnému tlmiču tohto 
systému odpruženia získate pocit, že ste spojení 
priamo s povrchom vozovky, vďaka čomu sa model 
R1 akoby stane predĺžením vášho tela.

Vysokokvalitná povrchová úprava s 
novým dvojfarebným prevedením
Model R1 je vyrobený podľa najvyšších štandardov 
kvality. Používa ľahké materiály vrátane titánu a 
horčíka, čo z neho robí prémiový superšportový 
motocykel, ktorý vzbudzuje maximálny rešpekt 
a jeho majitelia sú naň skutočne hrdí. Nové 
dvojfarebné prevedenie Icon Blue s matnými 
modrými detailmi umocňuje prémiový športový 
vzhľad stroja. Práve o to ide vo svete modelov 
triedy R.

Motor s krížovým kľukovým hriadeľom s 
vysokou účinnosťou
Základným prvkom motora EU5 s objemom 
998 cm3 modelu R1 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 
vysokoúčinným systémom nasávania spolu so 
špeciálne navrhnutými vahadlami ventilového 
rozvodu motora prináša úžasný výkon vo vysokých 
otáčkach.

Icon Blue

Yamaha Black
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Víťazné farby, 
pretekárska história.



 

Model R1 je špičkovým pretekárskym superšportom, ktorý je vybavený prvotriednymi 
technológiami víťazného stroja Yamaha M1 MotoGP®. Na počesť 60 rokov pretekania v 
sérii Grand Prix sme vytvorili výnimočný model R1 World GP 60th Anniversary. Je odetý do 
historických pretekárskych farieb a predstavuje dokonalú poctu jedným z najkultovejších 
pretekárskych motocyklov Yamaha. Nepochybne sa stane zberateľským kúskom obľúbeným 
medzi jazdcami, ktorí ocenia jeho výnimočnú históriu.

Prvé medzinárodné cestné preteky, na ktorých sa značka Yamahy zúčastnila, sa konali v máji 
1961 na Grand Prix Francúzska. Prvé víťazstvo v pretekoch prišlo v roku 1963. V roku 1964 
získala Yamaha svoj prvý titul majstra sveta. Od tej doby získali továrenské pretekárske 
motocykle vyše 500 víťazstiev v pretekoch Grand Prix. Špeciálne prevedenie modelu World 
GP 60th Anniversary pripomína 60 rokov pretekania značky Yamaha na najvyššej úrovni 
motocyklových pretekov.

Model R1 World GP 60th Anniversary sa vyznačuje ikonickou červenou grafikou Speedblock 
a bielou kapotážou v kombinácii s emblémom k 60. výročiu, žltou tabuľkou na číslo vpredu a 
zlatými kolesami. Tie sú inšpirované pôvodnými továrenskými pretekárskymi motocyklami 
Yamaha, na ktorých víťazili legendárni jazdci ako Read, Saarinen, Agostini a Roberts. Sú 
neoddeliteľnou súčasťou histórie značky Yamaha. Jazdou na modeli R1 World GP 60th 
Anniversary sa môžete stať súčasťou tejto výnimočnej ceremónie.

Farebné prevedenie k 60. výročiu 
pretekania v sérii GP
Ikonický červený dizajn Speedblock na čisto 
bielej kapotáži modelu R1 World GP 60th 
Anniversary, ktorý sa prvý raz predstavil na 
prvých motocykloch Yamaha pre preteky GP, patrí 
k najznámejším a najobľúbenejším grafickým 
vzorom všetkých čias. Hrubý červený pruh pozdĺž 
hornej časti nádrže a zadnej časti zachytáva ducha 
priekopníckych továrenských jazdcov, zatiaľ 
čo kolesá v zlatej farbe či žltá značka na číslo v 
prednej časti pochádzajú priamo z pretekárskej 
trate.

43 mm predná vidlica KYB
Model R1 World GP 60th Anniversary je vybavený 
špičkovými 43 mm vidlicami KYB s lamelovými 
tlmiacimi ventilmi. Aj vďaka pokročilému zadnému 
tlmiču tohto systému odpruženia získate pocit, 
že ste spojení priamo s povrchom vozovky, vďaka 
čomu sa model R1-WGP akoby stane predĺžením 
vášho tela.

Motor s krížovým kľukovým hriadeľom s 
vysokou účinnosťou
Motor EU5 modelu R1 World GP 60th Anniversary 
s objemom 998 cm3 sa vyznačuje krížovým 
kľukovým hriadeľom a nepravidelným intervalom 
zapaľovania 270° – 180° – 90° – 180°, ktorý zaistí 
výrazný lineárny krútiaci moment. Vysokoúčinný 
systém nasávania spolu so špeciálne navrhnutými 
jednostranne uloženými vahadlami prispievajú 
k pozoruhodnému výkonu tohto pretekárskeho 
motora vo vysokých otáčkach.

Aerodynamická kapotáž v štýle modelu 
M1
Kryt v štýle modelu M1 spolu s plne integrovanou 
kapotážou prepožičiavajú modelu R1 World GP 
60th Anniversary veľmi ostré rysy a agresívny 
pretekársky profil. Táto ľahká kapotáž umožňuje 
pritisnúť sa k motocyklu a dosiahnuť tak najvyššiu 
úroveň aerodynamickej účinnosti a vďaka nej aj 
vynikajúci výkon vo vysokých rýchlostiach.

Anniversary White
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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.

Titánová koncovka výfuku
90798-30120-00

Zadný tlmič Öhlins Rear Shock TTX 
GP pre model YZF-R1 a MT10
YA4-68000-00-00

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

Predná vidlica FGRT 200
FGR-T2100-00-00

Frézovaná spojková páčka
BN6-FCLLV-00-01

Frézovaná brzdová páčka
2CR-FFBRL-20-01

Ochrana spojkovej páčky
BN6-FCLVP-00-00

Ochrana brzdovej páčky
BN6-FFBRP-00-00

Sada ochranných krytov R1
2CR-FRCVK-10-00

Plný kryt chladiča
B67-FRADC-10-00

Tankvak na nádrž
YME-FTBAG-SP-00

Držiak tabuľky EČV
2CR-FLPH0-10-00

Súprava pretekárskych krytov
2CR-FRCVK-20-00

Kryt motora ľavá strana
2CR-FCRCP-00-00

Kryt motora pravá strana
2CR-FRCCP-10-00

Sada protišmykových nálepiek na 
nádrž
2CR-FGRIP-00-00

Sada nastaviteľných stupačiek
2CR-FRSET-20-00

Kryt zadného sedadla
2CR-247F0-60-00

Nastavovače reťaze
2CR-FCHAD-J0-00

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-01

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom
90338-W1018-BU

Podkova na montáž tankvaku
2CR-FTBRG-00-00

Nálepka na nádrž
2CR-FTPAD-10-00

Držiak smartfónu na predstavec
YME-FSTMM-00-00

R1 Doplnky



 



 



 

Miesto, kde sa svet R 
stretáva s vaším svetom



 

Už 20 rokov prinášajú modely Yamaha radu R 
vzrušenie tisícom jazdcov. Teraz sa tento rad 
rozširuje o ostro vyzerajúci stroj a svet R sa 
chystá privítať novú generáciu jazdcov. Rýchly, 
svižný a elegantný model R7 ponúka športový 
výkon a zábavu na každý deň.

Živý motor CP2 s objemom 689 cm3 
s antihoppingovou spojkou prináša zrýchlenie 
a veľké množstvo krútiaceho momentu. 
Výsledkom je skutočne vzrušujúci zážitok z jazdy, 
či už na trati, alebo na ceste. Mimoriadne úzka 
aerodynamická kapotáž sa vyznačuje agresívnou 
tvárou, dvoma očami a silným centrálnym 
LED svetlometom. Ostrá zadná časť a hlboko 
tvarovaná nádrž sú čistým vyjadrením DNA 
série R. Špičkové brzdy a odpruženie modelu 
R7 zaistia optimálnu ovládateľnosť pri jazde v 
zákrutách aj brzdení.

Predná časť modelu R7 je zo série R tá najmenšia 
a ponúka najvyššiu úroveň aerodynamickej 
účinnosti – zatiaľ čo nastaviteľné riadidlá, 
stupačky a sedadlo absorbujúce nárazy 
umožňujú jazdcovi zaujať športovú polohu pri 
jazde, ktorú si môže prispôsobiť. Vďaka tomuto 
výnimočnému superšportu novej generácie je 
teraz svet R prístupný jazdcom, ako ste vy – ktorí 
hľadajú vzrušenie pri jazde na trati alebo na 
ceste.

R7
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Motor CP2 s objemom 689 cm3 s vysokým 
krútiacim momentom
Motor CP2 s objemom 689 cm3 a výkonom 
73,4 k pri 8 750 ot./min dáva modelu R7 
vzrušujúce zrýchlenie a okamžitú odozvu na 
plyn. Jeho 270-stupňový kľukový hriadeľ vytvára 
nepravidelný interval zapaľovania, ktorý sa 
prejavuje živým a vzrušujúcim charakterom pri 
zvyšovaní otáčok. Lineárny nárast krútiaceho 
momentu potom umožňuje účinne pripraviť výkon 
potrebný na rýchlejší výjazd zo zákruty.

Antihoppingová klzná spojka na zlepšenie 
ovládateľnosti
Model R7 predstavuje motor CP2 od spoločnosti 
Yamaha po prvý raz vybavený antihoppingovou 
klznou spojkou, ktorá umožňuje plynulejšie 
radenie rýchlostí, zabraňuje nadmerným otáčkam 
motora a zvyšuje stabilitu zadného kolesa pri 
prudkom brzdení, čo zabezpečí predvídateľnejšie 
a presnejšie riadenie v zákrutách. A táto 
antihoppingová klzná spojka prináša navyše oveľa 
citlivejšiu odozvu na pohyb páčky.

Aerodynamická kapotáž a tvár s dvoma 
očami
Nie je ani potrebné vidieť logo Yamaha, aby ste 
vedeli, že tento úžasný nový superšport patrí 
do legendárnej rodiny strojov série R. Ľahká 
kapotáž s hliníkovými spodnými panelmi má 
tvary, ktoré sú prejavom čistej DNA série R. 
Vyznačuje sa agresívnou tvárou s dvoma očami, 
vedením vzduchu v tvare písmena M a výkonným 
centrálnym LED svetlometom.

Športový dizajn s DNA série R
Kľúčovým faktorom na dosiahnutie optimálneho 
výkonu je minimalizácia čelnej plochy. Vďaka 
kompaktným rozmerom motora CP2 dokázali 
konštruktéri spoločnosti Yamaha vytvoriť 
športovú kapotáž, ktorá je štíhlejšia než v 
prípade akéhokoľvek iného modelu série R. K 
tomu je potrebné pripočítať športovú prikrčenú 
polohu pri jazde a výsledkom je hladký a účinný 
aerodynamický profil modelu R7.

Ľahký rám vyladený na zaistenie tuhosti 
podvozka
Vzhľadom na hmotnosť len 188 kg, vrátane 
prevádzkových kvapalín, si môže model R7 dovoliť 
kompaktný rám, vďaka ktorému sa stal tým 
najštíhlejším strojom série R. Vyváženie tuhosti sa 
podarilo dosiahnuť pomocou hliníkovej stredovej 
výstuhy a aj pomocou rúrok s rôznou pevnosťou 
v ťahu. Tieto kľúčové vlastnosti prispievajú k 
mimoriadnej svižnosti a výborným jazdným 
vlastnostiam motocykla.

Predné brzdové strmene s radiálnym 
uchytením
Na zdôraznenie čistej DNA série R je model R7 
ako dostupný superšport vpredu vybavený vysoko 
kvalitnými radiálnymi štvorpiestovými brzdovými 
strmeňmi. Tento dizajn, ktorý bol vyvinutý pre 
pretekárske stroje, vytvára lineárny tlak na 
dva 298 mm kotúče prednej brzdy a spoločne s 
radiálnym hlavným brzdovým valcom Brembo 
zaisťuje táto prémiová konfigurácia špičkový 
brzdný výkon a vysokú mieru ovládateľnosti.

Nastaviteľný kĺbový zadný tlmič
Novo navrhnutý systém zavesenia zadného kolesa 
s kĺbovým spojom je vybavený nastaviteľným 
tlmičom, ktorý svojimi tlmiacimi charakteristikami 
a tuhosťou pružiny zodpovedá športovému 
charakteru modelu R7. Horizontálne uloženie 
tlmiča pomáha sústrediť hmotnosť do stredu 
a dosiahnuť tak veľmi svižnú jazdu. Vďaka 
kompaktnému prevedeniu sa podarilo udržať 
rozmery podvozka na minimálnych hodnotách.

Plne nastaviteľná obrátená 41 mm predná 
vidlica
Predná vidlica KYB s priemerom 41 mm vám dodá 
pocit sebavedomia na pretekárskej dráhe rovnako 
ako na kľukatiacich sa cestách. Vďaka plne 
nastaviteľnému predpätiu a tlmeniu rozťahovania 
a kompresie dokáže tento prvok prednej časti 
stroja zaistiť vynikajúcu ovládateľnosť a presnosť. 
Napomáha tomu aj gravitačný odliatok hornej 
trojitej svorky a kovaná hliníková trojitá svorka v 
spodnej časti.
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Legendárne víťazné 
farby.



 

Kompaktné rozmery a motor s vysokým krútiacim momentom modelu R7, ako aj 
čistá pretekárska DNA superšportových strojov Yamaha, vám zaručene pri každej 
jazde vyčaria úsmev na tvári. Pri príležitosti osláv 60 rokov pretekania v seriáli Grand 
Prix vytvorila spoločnosť Yamaha exkluzívny model R7 World GP 60th Anniversary s 
ikonickým bielo-červeným farebným prevedením a grafikou Speedblock.

Spoločnosť Yamaha sa do pretekov Grand Prix zapojila už v roku 1961, keď sa 
zúčastnila francúzskej Grand Prix, aby mohla súťažiť na najvyššej úrovni. Prvé 
víťazstvo tímu prišlo krátko na to a spoločnosť Yamaha získala prvý z mnohých 
titulov majstrov sveta v roku 1964. Víťazstvá v pretekoch zbiera dodnes. V súčasnosti 
si ich už pripísala vyše 500 a neustále pribúdajú.

Každý superšport radu R vďačí za svoju existenciu pretekárskym motocyklom 
Yamaha. Ikonická biela farba kapotáže modelu R7 World GP 60th Anniversary s 
červenou grafikou Speedblock a špeciálnym emblémom k 60. výročiu v kombinácii 
s červeným predným blatníkom, žltou prednou tabuľkou na číslo a zlatými kolesami 
stelesňuje 60 rokov pretekov GP a oslavuje preslávené pretekárske motocykle a 
jazdcov, ktorí utvárali spoločnosť Yamaha.

Farebné prevedenie k 60. výročiu 
pretekania v sérii GP
Kultová červená grafika Speedblock, ktorú 
preslávili prvé motocykle Yamaha v sérii GP, patrí 
k najznámejším a najobľúbenejším grafickým 
vzorom všetkých čias. Čisto biela kapotáž 
s hrubým červeným pruhom pozdĺž hornej 
časti nádrže a zadnej časti zachytáva ducha 
priekopníckych továrenských jazdcov – a kolesá v 
zlatej farbe či žltá značka na číslo v prednej časti 
pochádzajú priamo z pretekárskej trate.

Aerodynamická kapotáž a tvár s dvoma 
očami
Nie je ani potrebné vidieť logo Yamaha, aby ste 
vedeli, že tento úžasný nový superšport patrí 
do legendárnej rodiny strojov radu R. Ľahká 
kapotáž s hliníkovými spodnými panelmi má 
tvary, ktoré sú prejavom čistej DNA radu R. 
Vyznačuje sa agresívnou tvárou s dvoma očami, 
vedením vzduchu v tvare písmena M a výkonným 
centrálnym LED svetlometom.

Športový dizajn s DNA radu R
Kľúčovým faktorom na dosiahnutie optimálneho 
výkonu je minimalizácia čelnej plochy. Vďaka 
kompaktným rozmerom motora CP2 dokázali 
konštruktéri spoločnosti Yamaha vytvoriť 
športovú kapotáž, ktorá je štíhlejšia než v 
prípade akéhokoľvek iného modelu radu R. K 
tomu je potrebné pripočítať športovú prikrčenú 
polohu pri jazde a výsledkom je hladký a účinný 
aerodynamický profil modelu R7 World GP 60th 
Anniversary.

Motor CP2 s objemom 689 cm3 s vysokým 
krútiacim momentom
Motor CP2 s objemom 689 cm3 a výkonom 73,4 k 
pri 8 750 ot./min dáva modelu R7 World GP 60th 
Anniversary vzrušujúce zrýchlenie a okamžitú 
odozvu na plyn. Jeho 270-stupňový kľukový 
hriadeľ vytvára nepravidelný interval zapaľovania, 
ktorý sa prejavuje živým a vzrušujúcim 
charakterom pri zvyšovaní otáčok. Lineárny nárast 
krútiaceho momentu potom umožňuje účinne 
pripraviť výkon potrebný na rýchlejší výjazd zo 
zákruty.

Anniversary White
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Doplnky

R7 Adrenaline Pack (BEB-FADRE-00-00) 

Balík Adrenaline Pack, navrhnutý len na použitie na 
pretekárskej trati, predstavuje najrýchlejší spôsob, ako 
zvýšiť výkon vášho motocykla R7. Kompletný titánový 
výfukový systém Akrapovič zvyšuje výkon a šetrí 
hmotnosť – rýchle radenie umožňuje radenie bez spojky 
pri akcelerácii na plný plyn v pretekárskom štýle. Balík 
R7 Adrenaline Pack sa dodáva so súpravou špeciálnych 
pretekárskych krytov a chráničom kľukovej skrine GB 
Racing, ako aj s frézovaným ochranným krytom prednej 
brzdovej páčky, bočnými protišmykovými nálepkami na 
nádrž a tónovaným športovým plexi štítom. Okrem toho 
zahŕňa aj poťah zadného sedadla a súpravu na nastavenie 
stupačiek, ktoré vám umožnia využiť svoj potenciál na 
pretekárskej trati. 

R7 Style Pack (BEB-FSTYP-00-00) 

Balík Style Pack dodá vášmu motocyklu R7 na pohľad 
ešte ostrejší profil a podčiarkne vzrušujúci dizajn tohto 
kompaktného superšportu! Tento balík originálneho 
príslušenstva obsahuje rýchle radenie, ktoré umožňuje 
radenie bez spojky na ešte rýchlejšie a plynulejšie 
zrýchlenie. Tónovaný plexi štít a ľahký držiak EČV dodajú 
vášmu motocyklu R7 dynamickejší vzhľad – a bočné 
protišmykové nálepky na nádrž vám poskytnú extra dávku 
ovládateľnosti. A ochranný kryt páčky prednej brzdy 
v pretekárskom štýle ukazuje svoju čistú pretekársku DNA. 



 

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.

Kompletný výfukový systém R7
90798-34100-00

Súprava na rýchle radenie
BEB-181A0-00-00

Frézovaná páčka prednej brzdy
BEB-RFFBL-00-00

Čierna spojková páčka
B7N-RFFCL-00-00

Chránič prednej osky
BEB-FFRAX-00-00

Chránič zadnej osky/rolne stojana
BAT-FRAXP-00-00

Frézované stúpačky pre jazdca
B7N-FRPEG-00-00

Frézované stupačky pre 
spolujazdca
BEB-FPPEG-00-00

Frézovaná súprava na nastavenie 
stupačiek
BEB-FRSET-00-00

Ochranný kryt nádrže s 
karbónovým prevedením
BEB-FTPAD-00-00

Bočné ochranné nálepky na nádrž
BEB-FSTPD-00-00

Súprava pretekárskych krytov
BEB-FRCVK-00-00

Športový plexi štít
BEB-261C0-00-00

Držiak evidenčného čísla
BEB-FLPH0-00-00

Mäkké bočné tašky
YME-SSBAG-00-10

Držiaky na mäkké bočné tašky
BEB-FSSBS-00-00

Kryt chladiča
BEB-FRADC-00-00

Kryt zadného reťazového kolesa
BEB-FSFIN-00-00

Súprava chráničov kľukovej skrine
BEB-FGBEP-00-00

Kryt výfuku v štýle Moto GP
B4C-FMGPE-XC-VR

Bočné chrániče
BEB-F11D0-V0-00

Kryt zadného sedadla
2CR-247F0-01-00

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

Zadný pretekársky stojan
2CR-FRRST-10-00

R7



 

Je to špičkový superšportový motocykel s objemom 600 cm3, ktorý už roky dominuje pretekom 
WorldSSP. Rovnako ako každý stroj radu R bol aj tento stroj vyvinutý bez kompromisov s cieľom 
dosiahnuť tú najvyššiu úroveň výkonu. A aby sme vám a vášmu tímu ešte viac uľahčili prípravu na 
súťažnú sezónu, dodávame teraz model R6 RACE v pretekárskej úprave určenej iba pre preteky na 
okruhoch.

Model R6 RACE je vybavený kapotážou s agresívnym štýlom s ikonickým predným nasávaním 
vzduchu v tvare písmena M. Táto kapotáž sa inšpiruje továrenským motocyklom M1 MotoGP® 
a prináša maximálnu aerodynamickú účinnosť na dosahovanie lepších časov na kolo – zatiaľ čo 
kompaktný rám Deltabox, tvarovaná hliníková palivová nádrž a štíhly horčíkový pomocný rám vám 
umožnia zaľahnúť na motocykli na rovinke.

Model R6 RACE s minimalistickou kapotážou, ktorá je k dispozícii v čiernom prevedení Tech Black, 
je ideálnym motocyklom pre všetkých od jazdcov na okruhoch až po nadšených pretekárov, 
ktorí sa chcú presláviť svojím prvým veľkým víťazstvom. Ľahký radový štvorvalec s objemom 599 
cm3 s mnohými titulmi z majstrovstiev sveta superšportov dokázal, že je najrýchlejší vo svojej 
triede – a vďaka systému variabilného nasávania vzduchu značky Yamaha (YCC-I) a procesorom 
riadenej škrtiacej klapky značky Yamaha (YCC- T), ako aj šesťstupňovej prevodovky s krátkym 
sprevodovaním a systému rýchleho radenia Quick Shifter (QSS), vám model R6 RACE pripravený na 
pretekárske trate poskytne tú najvyššiu úroveň ovládateľnosti na každom okruhu.

Technické parametre stroja pripraveného 
na preteky
Model R6 RACE sa teraz už z výroby dodáva v 
špecifikácii pripravenej na preteky s odstránenými 
nepodstatnými cestnými komponentmi. 
To urýchľuje a uľahčuje prípravu na okruh a 
potvrdzuje, že model R6 RACE je dokonalým 
okruhovým motocyklom s vynikajúcimi výsledkami 
v pretekoch, ktorý nemá konkurenciu.

Prepracované elektronické riadiace 
systémy
Model R6 RACE je vybavený rôznymi špičkovými 
elektronickými systémami, ktoré vám pomôžu 
dosiahnuť ten najlepší výkon. Systém rýchleho 
radenia Quick Shifter (QSS) umožňuje radenie pod 
plným plynom bez spojky a systém variabilného 
nasávania vzduchu Yamaha (YCC-I) a procesorom 
riadená škrtiaca klapka Yamaha (YCC-T), rovnako 
ako antihoppingová spojka a šesťstupňová 
prevodovka s krátkym sprevodovaním poskytujú 
najvyššiu mieru ovládateľnosti na každom okruhu.

Aerodynamická pretekárska kapotáž
Každý model radu R je navrhnutý tak, aby ponúkal 
maximálny výkon. Aerodynamická kapotáž 
modelu R6 RACE znižuje súčiniteľ odporu vzduchu 
a poskytuje vám skutočnú výhodu vo vysokých 
rýchlostiach. Ľahká a štíhla kapotáž má agresívne 
predné nasávanie vzduchu v štýle modelu M1 
MotoGP® a štít v pretekárskom štýle, aby 
pripomínala svoje čisto pretekárske korene.

Ľahký vysoko výkonný motor s objemom 
599 cm3
Vysoko výkonný motor R6 získal legendárne 
postavenie, keď vyhral 5 šampionátov 
majstrovstiev sveta superšportov za sebou. 
Rovnako ako každý stroj radu R bol aj tento 
model skonštruovaný s využitím pokročilých 
pretekárskych technológií vyvinutých na 
stroje značky Yamaha pre majstrovstvá 
sveta. Kombinácia ľahkých kovaných piestov 
s kompresným pomerom 13,1 : 1 a titánových 
ventilov vám zaistí vzrušujúcu jazdu a výkon 
potrebný na víťazstvo.

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. 

Tech Black

R6 RACE



 

Iba rad R World.
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Dokonalý pretekársky 
superšportový 

motocykel.



 

Yamaha R6 dominuje pretekom majstrovstiev sveta superšportov už niekoľko 
rokov. Nový model R6 GYTR dá konkurencii zabrať ešte viac. Model R6 GYTR je 
vybavený celým radom špeciálnych pretekárskych komponentov značky GYTR® 
– špecialistov spoločnosti Yamaha na vyladenie strojov – a je stvorený na jazdu na 
okruhu.

Model R6 GYTR, ktorý obsahuje širokú škálu pretekárskych dielov GYTR, je 
navrhnutý pre pretekársku dráhu a skonštruovaný je tak, aby posunul vaše výkony 
v pretekoch triedy superšportov na vyššiu úroveň. Tieto špeciálne pretekárske 
diely vrátane riadiacej jednotky pretekárskej špecifikácie, káblového zväzku a 
súpravy zástrčiek AIS optimalizujú výkon motora – a titánový výfuk Akrapovič 
znižuje hmotnosť a zvyšuje výkon motora s objemom 599 cm3 vo vysokých 
otáčkach.

Ďalšie pretekárske vybavenie zahŕňa závodné reťazové kolesá, nastaviteľné 
stupačky so súpravou na obrátené radenie a súpravu brzdových hadičiek z 
nehrdzavejúcej ocele. Model R6 GYTR, ktorý je k dispozícii výhradne u predajcov 
Yamaha GYTR PRO, je vybavený bielou základnou kapotážou a predajca ho môže 
upraviť na vami požadovanú pretekársku farbu a vyladiť (za príplatok).

Súčasti motora GYTR
Model R6 GYTR je určený pre jazdcov, ktorí chcú 
dokonalý pretekársky superšportový motocykel. 
K dispozícii je výlučne u predajcov Yamaha 
GYTR PRO. Je vybavený rôznymi pretekárskymi 
dielmi GYTR vrátane ľahkého vysoko výkonného 
kompletne titánového výfukového systému 
Akrapovič a aj súpravou zástrčiek AIS a rýchlym 
radením Quick Shifter na plynulé radenie pod 
plným plynom.

Systém pohonu GYTR
Systém pohonu modelu R6 GYTR je vybavený 
ľahkým 15-zubovým hnacím reťazovým kolesom, 
46-zubovým zadným reťazovým kolesom 
a pretekárskou reťazou špecifikácie 520 na 
zaistenie optimálneho výkonu vo vysokých 
rýchlostiach.

Súčasti podvozka GYTR
Súpravy brzdových hadičiek z nehrdzavejúcej 
ocele sú navrhnuté tak, aby poskytovali trvalý 
vysoký brzdný výkon – a zadná súprava so 
súpravou na obrátené radenie zaisťuje ideálnu 
pretekársku ergonómiu. Model R6 GYTR je 
vybavený aj vypínačom a bezkľúčovým uzáverom 
palivovej nádrže.

Elektronika GYTR
Na zaistenie optimálneho pretekárskeho výkonu 
je tento superšportový motocykel so špičkovými 
parametrami vybavený riadiacou jednotkou GYTR, 
ktorá umožňuje nastavenie vstrekovania paliva 
a časovania zapaľovania, a aj ľahkým káblovým 
zväzkom, káblom na pripojenie k PC a emulátorom 
ABS GYTR.

Model R6 GYTR 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. 

Primer White
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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 
značky 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 jednoducho zapadne na miesto, ale 
navyše zaručene zvýši výkon pri zachovaní 
spoľahlivosti a jazdných vlastností vášho 
motocykla značky Yamaha.

Bližšie informácie o dieloch Supersport GYTR 
nájdete na adrese: www.yamaha-racing.com/
gytr/



 

Volá vás svet triedy R.



 

Volá vás svet strojov radu R. Model R3 poháňa vysokootáčkový motor EU5 s 
objemom 321 cm3. Je vybavený širokou škálou kľúčových prvkov, ktoré zaisťujú 
vynikajúci výkon a zároveň prvotriednu kvalitu a atraktívny vzhľad. Je to špičkový 
ľahký superšport spoločnosti Yamaha na vodičské oprávnenie skupiny A2.

Štíhla a športová kapotáž modelu R3 je vybavená centrálnym prívodom vzduchu 
inšpirovaným kultovým víťazným pretekárskym strojom Yamaha M1 MotoGP®. 
Jeho radikálny vzhľad, aerodynamická pretekárska kapotáž a agresívne dvojité LED 
svetlomety podčiarkujú rýdzu DNA radu R a robia z tohto modelu ten najžiadanejší 
stroj v kategórii do 300 cm3 na cestách aj pretekárskych tratiach.

Nová špičková 37 mm obrátená predná vidlica KYB zaručuje citlivejšie odpruženie 
a kopírovanie povrchu. Kombinácia nízkej palivovej nádrže a nízkych riadidiel 
umožňuje jazdcovi na modeli R3 zaujať ergonomickú jazdnú polohu s dostatkom 
pohodlia na presné ovládanie stroja. Ste pripravení vstúpiť do sveta triedy R.

Vysokootáčkový motor EU5 s objemom 
321 cm3
Motor s objemom 321 cm3 s kompresným 
pomerom 11,2:1, dvoma vačkovými hriadeľmi v 
hlavách valcov (DOHC) a 4-ventilovými hlavami 
valcov je vyvinutý s dôrazom na rýchle zvýšenie 
výkonu a vysoký výkon v otáčkach. Vďaka 
maximálnemu výstupnému výkonu 30,9 kW (42 k) 
pri 10 750 ot./min zaručuje výkonný motor EU5 
modelu R3 vzrušujúce zrýchlenie, skvelý zážitok 
z jazdy a široké rozloženie výkonu.

Ľahký superšport patriaci medzi vozidlá 
skupiny A2
Či už máte vodičský preukaz skupiny A2, alebo 
túžite po jedinečnom ľahkom superšporte, 
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.

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 EU5 a pomáhajú 
vytvoriť najúžasnejší superšport s objemom 
300 cm3 v kategórii motocyklov skupiny A2.

Kapotáž inšpirovaná modelom M1 vo 
farebnom prevedení Icon Blue
Motocykel R3 inšpirovaný víťazným strojom 
YZR-M1, ktorý je teraz k dispozícii v novom 
dvojfarebnom prevedení Icon Blue, je tým 
najagresívnejším strojom R3 v dejinách. Centrálne 
vedenie vzduchu v štýle modelu M1 dodáva stroju 
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.

Yamaha Black

Icon Blue
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Model R3 značky Yamaha s vysokootáčkovým motorom s objemom 321 cm3, 
kompaktným podvozkom a agresívnou kapotážou inšpirovanou motocyklom M1 
MotoGP® predstavuje vrchol superšportových strojov určených pre vodičské 
oprávnenie skupiny A2. Exkluzívny model R3 World GP 60th Anniversary teraz v 
dynamických pretekárskych farbách historických motocyklov Yamaha GP posúva 
značku R World na vyššiu úroveň vďaka ikonickému pretekárskemu štýlu.

V roku 1961 sa táto spoločnosť prvýkrát zúčastnila na medzinárodných cestných 
pretekoch na Veľkej cene Francúzska. Pri príležitosti 60 rokov pretekárskych 
úspechov vytvorila Yamaha špeciálny model R3 World GP 60th Anniversary v 
historických bielych a červených pretekárskych farbách, aby vzdala hold strojom, 
ktoré v rokoch 1961 – 2021 nazbierali vyše 500 víťazstiev v pretekoch World Grand 
Prix.

Biela kapotáž modelu R3 World GP 60th Anniversary sa vyznačuje slávnou 
červenou grafikou Speedblock, ktorú preslávili legendárne pretekárske motocykle 
Yamaha z minulých desaťročí. Červený predný blatník a červený pruh na nádrži 
zdôrazňujú odkaz pretekov GP – zatiaľ čo historický pretekársky štýl je doplnený 
zlatými kolesami, zlatým emblémom na nádrži a žltou prednou tabuľkou na číslo v 
pretekárskom štýle.

Farebné prevedenie World GP 60th 
Anniversary
Historické pretekárske farebné prevedenie 
modelu R3 World GP 60th Anniversary kopíruje 
slávny dizajn pretekárskych motocyklov Yamaha 
Grand Prix z predošlej éry. Čisto bielu kapotáž 
zdobí ikonická červená grafika Speedblock a 
autentický vzhľad továrenského motocykla R3 
World GP 60th Anniversary dotvára červený 
predný blatník, žltá tabuľka na číslo, zlaté kolesá, 
zlatý emblém na nádrži a červený pruh v hornej 
časti nádrže a na zadnej časti stroja.

Vysokootáčkový motor EU5 s objemom 
321 cm3
Motor s objemom 321 cm3 s kompresným 
pomerom 11,2:1, dvoma vačkovými hriadeľmi v 
hlavách valcov (DOHC) a 4-ventilovými hlavami 
valcov je vyvinutý s dôrazom na rýchle zvýšenie 
výkonu a vysoký výkon v otáčkach. Vďaka 
maximálnemu výstupnému výkonu 30,9 kW 
(42 PS) a 10 750 ot./min zaručuje tento silný 
motor EU5 modelu R3 World GP 60th Anniversary 
vzrušujúce zrýchlenie, skvelý zážitok z jazdy 
a široké rozloženie výkonu.

Predná časť inspirovaná radom R
Tento motocykel má nápaditý vzhľad a bez 
pochýb patrí do radu R – má dynamickú 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 EU5 a pomáhajú 
vytvoriť najúžasnejší superšport s objemom 
300 cm3 v kategórii motocyklov skupiny A2.

Radikálny vzhľad inšpirovaný modelom 
M1 MotoGP®
Štíhly aerodynamický tvar kapotáže modelu 
R3 World GP 60th Anniversary je inšpirovaný 
pretekárskymi motocyklami Yamaha MotoGP®. 
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 World GP 60th Anniversary 
pripravený priniesť vám vzrušujúce zážitky na 
uliciach a na trati.

Anniversary White

R3 World GP 60th Anniversary
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Accessories Pack

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

Nálepka na nádrž
BS7-FTPAD-00-00

Frézované stupačky pre jazdca
BK6-FRPEG-00-00

Vysoký plexi štít
BS7-F83J0-00-00

R3 Sport Pack (B57-FSPKI-00-10)  

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 vysokého plexi štítu, ochrannej nálepky 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. 

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.

Pretekárska kazetová súprava 
Öhlins – NIX 22 USD
USD-21944-01-00

Tankvak Sport
YME-FTBAG-SP-02

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-01

Kryt zadného sedadla
1WD-F47F0-00-00

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

Chránič reťaze
BS7-FCHPR-00-00

Hliníkové stupačky jazdca
1WS-F2741-00-00

Koberec pod motocykel
YME-ENVIR-HQ-01

Bočné chrániče
BS7-F11D0-00-00

Hliníkové stupačky spolujazdca
1WS-F2743-00-00

Krtyka nalievacieho otvoru oleja
1WS-F1536-10-00

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

Súprava frézovaných stúpačiek pre 
spolujazdca
BK6-FPPEG-00-00

LED Smerovky
YME-H0789-20-20

Samolepky na ráfiky kolies
YME-W0790-RS-IW

LED Smerovky Plus zadné 
YME-FLB2R-10-00

LED smerovky Plus predné
YME-FLB2F-10-00

Kabeláž na LED smerovky
BK6-FCABL-00-00

Čiapočka ventilu so špirálovým 
vzorom
90338-W1018-BU - Blue

Súprava pružín Öhlins pre kazetovú 
súpravu NIX 22
SPR-08428-70-00

Podkova na uchytenie tankvaku
2CR-FTBRG-00-00

Čiapočka ventilu s vrúbkovaným 
vzorom
90338-W1016-BL - Black

Doska do boxov XL
YME-PITBD-XL-00

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



 

Zmeňte svoj pohľad na 
skutočnosť.



 

V kategórii strojov triedy A1 nemá model R125 konkurenciu. Tento agresívne 
štylizovaný ľahký superšport skonštruovaný s tou istou pretekárskou DNA, 
ktorá jazdcom Yamaha zaisťuje víťazstvo v pretekoch WorldSBK a MotoGP®, je 
pripravený poskytnúť vám nadšenie a exkluzivitu, ktoré prináša vstup do sveta 
triedy R.

Už od prvého otočenia plynom si uvedomíte, prečo model R125 vzbudzuje na 
ulici absolútny rešpekt. Jeho výkonný motor EU5 s objemom 125 cm3 je vybavený 
systémom VVA od spoločnosti Yamaha, ktorý zaisťuje skutočne výnimočný výkon 
a razantné zrýchlenie. Pretekárska antihoppingová spojka vám pri podraďovaní 
prináša úplnú kontrolu nad podvozkom.

Rovnako ako každý iný model radu R, aj model R125 je vybavený kompaktným 
rámom Deltabox s hliníkovou výkyvnou vidlicou a navyše 41mm obrátenou vidlicou 
a ľahkými kolesami zaisťujúcimi vynikajúcu svižnosť v zákrutách. Nové dvojfarebné 
prevedenie Icon Blue podčiarkuje dynamický vzhľad stroja, zatiaľ čo optimalizovaná 
poloha riadidiel, kvalitne čalúnené sedadlo a hliníkové stupačky zaisťujú vyváženú 
a pohodlnú jazdu. Zmeňte svoj pohľad na skutočnosť.

Špičkový motor s objemom 125 cm3 so 
systémom VVA
Vysoko účinný motor modelu R125 je vybavený 
veľkými nasávacími aj výfukovými ventilmi a 
kompaktnou spaľovacou komorou, ktorá zaisťuje 
pôsobivé zrýchlenie. Špičkový systém variabilného 
riadenia ventilov (VVA) optimalizuje polohu 
ventilov, čím zaručuje vysoký krútiaci moment 
v nízkych otáčkach a úžasný výkon vo vysokých 
otáčkach. Teleso škrtiacej klapky s veľkým 
priemerom zaručuje plynulé a jemné ovládanie 
akcelerátora a športový výfukový systém zaisťuje 
športový a vzrušujúci zvuk.

Ľahká hliníková kyvná vidlica
Modely Yamaha radu R sú navrhnuté tak, aby vám 
poskytovali ten najlepší štýl, výkon a technológie. 
Model R125 je vybavený ľahkou hliníkovou 
výkyvnou vidlicou. Vyrobená je pomocou 
pokročilej technológie liatia spoločnosti Yamaha 
a svojimi menšími rozmermi, 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.

Farebné prevedenia Icon Blue a Tech 
Black
Model R125 má rovnakú pretekársku DNA ako 
všetky ostatné modely kultového radu R. Teraz 
k dispozícii v novom prémiovom dvojfarebnom 
prevedení Icon Blue s matným tmavomodrým 
odtieňom a navyše aj v dynamickom prevedení 
Tech Black. Nepochybne ide o vôbec 
najpôsobivejší model R125 v dejinách.

Icon Blue

Yamaha Black

R
12

5

R125



 

Dynamický superšport R125 so špičkovým motorom EU5 s objemom 125 cm3, ľahkým 
podvozkom a pretekárskou kapotážou v štýle MotoGP® ponúka strhujúci výkon a presné 
ovládanie, čo z neho robí tú najhorúcejšiu novinku v triede do 125 cm3. Úžasný nový model 
R125 World GP 60th Anniversary s historickým bielo-červeným pretekárskym dizajnom 
na oslavu 60 rokov pretekania v sérii GP od spoločnosti Yamaha prináša kultový štýl 
pretekárskych motocyklov triedy do 125 cm3!

Aerodynamickú bielu kapotáž modelu R125 World GP 60th Anniversary zdobí červená 
grafika Speedblock značky Yamaha, ktorú preslávili pretekárske motocykle Yamaha Grand 
Prix jazdiace už v roku 1961. Rovnako ako stroje, ktoré vyhrali majstrovstvá sveta, má aj ento 
exkluzívny ľahký rad R kolesá v zlatej farbe, červený predný blatník a žltú tabuľku na číslo – ako 
aj emblém k 60. výročiu a výrazný červený pruh pozdĺž hornej časti palivovej nádrže a zadnej 
časti, ktoré vyjadrujú jeho čisto pretekársku DNA.

Kompaktný rám Deltabox so 41 mm obrátenou prednou vidlicou a ľahkou hliníkovou kyvnou 
vidlicou, najmodernejšie brzdy a ľahké kolesá – to všetko zabezpečuje vynikajúce jazdné 
vlastnosti. Asistenčná antihoppingová klzná spojka (A&S) zaistí lepšiu ovládateľnosť pri 
spomaľovaní. Úžasne vyzerajúca aerodynamická kapotáž s krytom a kokpitom inšpirovaným 
modelom M1 robí z modelu World GP 60th Anniversary ten najžiadanejší superšport v 
kategórii do 125 cm3 a potvrdzuje váš vstup do sveta triedy R.

Farby modelov World GP 60th 
Anniversary
Prvé motocykle Yamaha GP mali bielu kapotáž s 
červenou grafikou Speedblock, červený predný 
blatník a zlaté kolesá. Model R125 World GP 60th 
Anniversary reprodukuje tento kultový vzhľad a 
vzdáva hold strojom a jazdcom, ktorí od prvých 
pretekov GP v roku 1961 pomohli značke Yamaha 
vyhrať vyše 500 pretekov Grand Prix a 38-krát 
získať titul majstrov sveta.

Rám Deltabox zaisťujúci presné ovládanie 
a riadenie
Model R125 World GP 60th Anniversary 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 World GP 60th Anniversary 
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 – ponúka úžasné zrýchlenie.

Špičkový motor EU5 s objemom 125 cm3 
so systémom VVA
Motor modelu R125 World GP 60th Anniversary 
využíva systém variabilného riadenia ventilov 
(VVA), ktorý optimalizuje polohu ventilov pre 
vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach 
a veľký výkon pri vysokých otáčkach. Vyznačuje 
sa vynikajúcou spotrebou paliva. Teleso škrtiacej 
klapky s veľkým priemerom zaručuje plynulé 
a jemné ovládanie akcelerátora a výfukový systém 
zaisťuje športový a vzrušujúci zvuk.

Anniversary White

R125 World GP 60th Anniversary
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Accessories Pack

Koncovka výfuku
90798-30307-00

Kryt zadného sedadla
BK6-F47F0-10-00

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom
90338-W1018-BU

Yamaha Kliešte na bezpečnostný 
drôt
MTS-TLSKT-01-05

R125 Sport Pack (BSG-FSPKl-00-00) 

Váš model R125 je skutočným odrazom vášho vlastného štýlu, či už jazdíte po trati alebo v uliciach. 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, pričom dodá vášmu motocyklu R125 slušnú dávku funkcií a ešte agresívnejší vzhľad. 

R125 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.

Zvýšený plexi štít
BK6-F83J0-00-00

Držiak evidenčného čísla
B5G-F16E0-10-00

Nálepka na nádrž
BK6-FTNKP-00-00

Nálepky na boky nádrže
BK6-F11D0-00-00

Nálepka na ráfik kolesa
YME-FLRIM-00-00

Nálepka na ráfik kolesa
YME-W0790-RS-IW

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-01

LED smerovky
YME-H0789-20-20

Kabeláž na LED smerovky
BK6-FCABL-00-00

Frézované stupačky pre jazdca
BK6-FRPEG-00-00

LED Smerovky plus zadné
YME-FLB2R-10-00

LED Smerovky plus predné
YME-FLB2F-10-00

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom
90338-W1016-BL

Doska do boxov
YME-PITBD-00-00

Nastavovač predpätia tlmiča
MTS-TLSKT-06-07

Koberec pod motocykel
YME-ENVIR-HQ-01

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

Doska do boxov XL
YME-PITBD-XL-00

Yamaha bezpečnostný drôt
MTS-TLSKT-01-06

Yamaha hák na pružiny
YME-TLSWS-00-00

YEC-9 Nabíjačka akumulátorov
YME-YEC09-EU-20

YEC-50 Nabíjačka akumulátorov

YME-YEC50-EU-10



  

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

Technické údaje
R1M R1 R1 World GP 60th Anniversary

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

Zdvihový objem 998 cm³ 998 cm³ 998 cm³

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

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

Maximálny výkon 147,1 kW (200,0 k) pri 13 500 ot./min 147,1 kW (200,0 k) pri 13 500 ot./min 147,1 kW (200,0 k) pri 13 500 ot./min

Obmedzená výkonová verzia nie nie nie

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. 113,3 Nm (11,6 kg-m) pri 11 500 ot./min

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 7,2 l/100 km 7,2 l/100 km 7,2 l/100 km

CO2 emisie 168 g/km 168 g/km 168 g/km

Prívod paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Diamond, hliníkový, Deltabox Diamond, hliníkový, Deltabox Diamond, hliníkový, Deltabox

Predný zdvih 24º 24º 24º

Uhol sklonu 102 mm 102 mm 102 mm

Systém predného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica

Systém zadného 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 Hydraulická, dvojkotúčová, priemer 320 mm Hydraulická, dvojkotúčová, priemer 320 mm Hydraulická, dvojkotúčová, priemer 320 mm

Zadná brzda Hydraulická, jednokotúčová, priemer 220 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 220 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 220 mm

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

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

Rozmery
Celková dĺžka 2 055 mm 2 055 mm 2 055 mm

Celková šírka 690 mm 690 mm 690 mm

Celková výška 1 165 mm 1 165 mm 1 165 mm

Výška sedadla 860 mm 855 mm 855 mm

Rázvor kolies 1 405 mm 1 405 mm 1 405 mm

Minimálna svetlá výška 130 mm 130 mm 130 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 202 kg 201 kg 201 kg

Objem palivovej nádrže 17 l 17 l 17 l

Objem olejovej nádrže 4,9 l 4,9 l 4,9 l



 

R7 R7 World GP 60th Anniversary 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 689 cm3 689 cm3 599 cm3

Vŕtanie x zdvih 80,0 x 68,6 mm 80,0 x 68,6 mm 67,0 x 42,5 mm

Kompresný pomer 11,5:1 11,5:1 13,1 : 1

Maximálny výkon 54,0 kW (73,4 k) pri 8 750 ot./min 54,0 kW (73,4 k) pri 8 750 ot./min 87,1 kW (118,4 k) pri 14 500 ot./min

Obmedzená výkonová verzia 35,0 kW (47,6 k) pri 7 750 ot./min nie nie

Maximálny krútiaci moment 67,0 Nm (6,8 kg-m) pri 6 500 ot./min 67,0 Nm (6,8 kg-m) pri 6 500 ot./min 61,7 Nm (6,3 kg-m) pri 10 500 ot./min

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 n/a n/a 6,6 l/100 km

CO2 emisie n/a n/a 154 g/km

Prívod paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Diamond Diamond Diamond

Predný zdvih 23°40‘ 23°40‘ 24º

Uhol sklonu 90 mm 90 mm 97 mm

Systém predného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica, priemer 43 mm

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 130 mm 130 mm 120 mm

Zadný zdvih 130 mm 130 mm 120 mm

Predná brzda Hydraulická dvojkotúčová brzda, Ø 298 mm Hydraulická dvojkotúčová brzda, Ø 298 mm Hydraulická, dvojkotúčová, priemer 320 mm

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 245 mm Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 245 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 220 mm

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

Zadná pneumatika 180/55ZR17M/C (73W), bezdušová 180/55ZR17M/C (73W), bezdušová 180/55 ZR17M/C (73W), bezdušová

Rozmery
Celková dĺžka 2 070 mm 2 070 mm 1 990 mm

Celková šírka 705 mm 705 mm 695 mm

Celková výška 1 160 mm 1 160 mm 1 150 mm

Výška sedadla 835 mm 835 mm 850 mm

Rázvor kolies 1 395 mm 1 395 mm 1 375 mm

Minimálna svetlá výška 135 mm 135 mm 130 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 188 kg 188 kg 185 kg

Objem palivovej nádrže 13,0 l 13,0 l 17 l

Objem olejovej nádrže 3,0 l 3,0 l 3,40 l



 

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

Technické údaje
R6 GYTR R3 R3 World GP 60th Anniversary

Motor
Typ motora Kvapalinou chladený, EURO4, 4taktný, 4 ventilový, DOHC Kvapalinou chladený, EURO5, 4taktný, 4 ventilový, 2valcový, DOHC Kvapalinou chladený, EURO5, 4taktný, 4 ventilový, 2valcový, DOHC

Zdvihový objem 599 cm3 321 cm3 321 cm3

Vŕtanie x zdvih 67,0 x 42,5 mm 68,0 × 44,1 mm 68,0 × 44,1 mm

Kompresný pomer 13,1 : 1 11,2 : 1 11,2 : 1

Maximálny výkon 87,1 kW (118,4 k) pri 14 500 ot./min 30,9 kW (42,0 k) pri 10 750 ot./min 30,9 kW (42,0 k) pri 10 750 ot./min

Obmedzená výkonová verzia nie nie nie

Maximálny krútiaci moment 61,7 Nm (6,3 kg-m) pri 10 500 ot./min 29,5 Nm (3,0 kg-m) pri 9 000 ot./min 29,5 Nm (3,0 kg-m) pri 9 000 ot./min

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 6,6 l/100 km n/a n/a

CO2 emisie 154 g/km n/a n/a

Prívod paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Diamond Diamond Diamond

Predný zdvih 24º 25º 25º 

Uhol sklonu 97 mm 95 mm 95 mm

Systém predného odpruženia Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica Teleskopická vidlica

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 120 mm 130 mm 130 mm

Zadný zdvih 120 mm 125 mm 125 mm

Predná brzda Hydraulická, dvojkotúčová, priemer 320 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 298 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 298 mm

Zadná brzda Hydraulická, jednokotúčová, priemer 220 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 220 mm Hydraulická, jednokotúčová, priemer 220 mm

Predná pneumatika 120/70 ZR17M/C (58W), bezdušová 110/70 R17M/C 54H bezdušová 110/70 R17M/C 54H bezdušová

Zadná pneumatika 180/55 ZR17M/C (73W), bezdušová 140/70 R17M/C 66H bezdušová 140/70 R17M/C 66H bezdušová

Rozmery
Celková dĺžka 2 040 mm 2 090 mm 2 090 mm

Celková šírka 695 mm 730 mm 730 mm

Celková výška 1 150 mm 1 140 mm 1 140 mm

Výška sedadla 850 mm 780 mm 780 mm

Rázvor kolies 1 375 mm 1 380 mm 1 380 mm

Minimálna svetlá výška 130 mm 160 mm 160 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 190 kg 169 kg 169 kg

Objem palivovej nádrže 17 l 14 l 14 l

Objem olejovej nádrže 34 l 2,50 l 2,50 l



 

R125 R125 World GP 60th Anniversary

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

Zdvihový objem 124.7cc 124.7cc

Vŕtanie x zdvih 52.0 x 58.6 52.0 x 58.6

Kompresný pomer 11.2 : 1 11.2 : 1

Maximálny výkon 11.0kW (15.0PS) @ 10,000 rpm 11.0kW (15.0PS) @ 10,000 rpm

Obmedzená výkonová verzia nie nie

Maximálny krútiaci moment 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 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 (digitálny) TCI (digitálny)

Systém štartovania Elektrický Elektrický

Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná stály záber, 6 rýchlostná

Koncový prevod Reťaz Reťaz

Spotreba paliva 2.1 l/100km 2.1 l/100km

CO2 emisie 47 g/km 47 g/km

Prívod paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám Oceľový Deltabox Oceľový Deltabox

Predný zdvih 25º 25º

Uhol sklonu 89mm 89mm

Systém predného odpruženia Upside-down Teleskopická vidlica Upside-down Teleskopická vidlica

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica

Predná zdvih 130 mm 130 mm

Zadný zdvih 114 mm 114 mm

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

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

Predná pneumatika 100/80-17 M/C 100/80-17 M/C

Zadná pneumatika 140/70-17 M/C 140/70-17 M/C

Rozmery
Celková dĺžka 1 955 mm 1 955 mm

Celková šírka 680 mm 680 mm

Celková výška 1 065 mm 1 065 mm

Výška sedadla 825 mm 825 mm

Rázvor kolies 1 355 mm 1 355 mm

Minimálna svetlá výška 155 mm 155 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami 144 kg 144 kg

Objem palivovej nádrže 11,5 l 11,5 l

Objem olejovej nádrže 1,15 l 1,15 l



 

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 zo špičkových 
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.

Ponuka oblečenia Paddock Blue je široká, od 
tričiek, mikín s kapucňou, polokošelí a svetrov 
až po softshellové a flísové bundy. Každý 
odev má charakteristickú modrú farbu radu 
R a vytlačené biele logá Yamaha Racing sú 
doplnené rôznymi čiernobielymi dizajnovými 
prvkami. Osvojte si pretekárskeho ducha 
a oblečte sa do nohavíc alebo šortiek Paddock 
Blue, ktoré sú rovnaké ako tie, čo nosia naše 
pretekárske tímy na celom svete.

Kolekciu oblečenia Paddock Blue dopĺňa 
ponuka batožiny Paddock Blue, ktorú tvoria 
tašky na jazdecké vybavenie a cestovné kufre 
na kolieskach, ľahké batohy, tašky na prilby 
a módne ľadvinky – jednoducho všetko, čo 
potrebujete, aby ste ukázali svoju oddanosť 
radu R značky Yamaha.

Ak si chcete pozrieť celú kolekciu, navštívte 
stránku www.yamaha-motor.eu/eu/en/
products/collections/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

Detské tričko Paddock Blue
B22-FT419-E0-08

Pánska mikina s kapucňou Paddock 
Blue
B22-FT117-E0-0L

Dámska mikina s kapucňou 
Paddock Blue
B22-FT217-E0-0M

Pánska softshellová bunda 
Paddock Blue
B22-FJ124-E1-0L

Dámska softshellová bunda 
Paddock Blue
B22-FJ202-E1-0M

Dámska hybridná bunda Paddock 
Blue
B22-FJ223-E0-0M

Dámska funkčná mikina 
s kapucňou Paddock Blue
B22-FT216-E0-0M

Pánsky flís Paddock Blue
B22-FJ121-E1-0L

Pánska vesta Paddock Blue
B22-FJ122-E0-0L

Pánske nohavice na rekreačné 
behanie Paddock Blue
B22-FP102-E0-0L

Neodmysliteľné pánske tričko 
Paddock Blue
B22-FT111-E0-0L

Neodmysliteľné dámske tričko 
Paddock Blue
B22-FT211-E0-0M

Neodmysliteľné detské tričko 
Paddock Blue
B22-FT412-E0-08

Závodná kombinéza značky 
Yamaha
B22-KB601-E0-01

Detský overal Yamaha
B22-KB602-E0-01

Paddock Blue



 

Jednodielne kožené 
kombinézy IXON od 
spoločnosti Yamaha

Keď jazdíte na dokonalom superšporte 
Yamaha, musíte mať to najkvalitnejšie 
jazdecké vybavenie. Rovnako ako každý 
motocykel radu R bola prémiová jednodielna 
kožená pretekárska kombinéza Yamaha 
navrhnutá bez kompromisov a poskytuje vám 
tú najvyššiu úroveň ochrany s cieľom zaistiť 
bezkonkurenčný zážitok z jazdy.

Hovädzia koža, z ktorej je vyrobená, je plne 
odvetraná na optimalizovanie pohodlia pri 
jazde a je vystužená špeciálnou zmesou 
polyamidu, aramidu a elastanu, aby vám 
poskytla vyššiu ochranu a flexibilitu práve 
tam, kde je to potrebné – vďaka čomu táto 
priliehavá pretekárska kombinéza pôsobí 
takmer ako druhá koža. Dutý aerodynamický 
hrb znižuje odpor vzduchu a vibrácie prilby 
vo vysokých rýchlostiach a lakťové chrániče 
a odnímateľné kolenné slidery zvládnu aj 
tú najagresívnejšiu jazdu na okruhu, vďaka 
čomu je táto kožená pretekárska kombinéza 
nevyhnutným doplnkom pre každého majiteľa 
Yamahy radu R, ktorý myslí jazdenie vážne.

A špičkové kožené závodné rukavice Yamaha 
boli navrhnuté tak, aby jednodielnu koženú 
pretekársku kombinézu ideálne dopĺňali. Ich 
delený chránič kĺbov je plne odvetraný na 
zaistenie maximálneho pohodlia a bavlnená 
vnútorná podšívka je vystužená aramidovými 
vláknami. Na prstoch sa zároveň nachádza 
pružná koža, ktorá poskytuje lepšiu flexibilitu 
na presné ovládanie páčok, a systém proti 
pretočeniu malíčka prináša ochranu vo 
chvíľach, keď je to potrebné.

Objavte jazdecké vybavenie radu R na adrese: 
www.yamaha-motor.eu/eu/en/products/
eshop/riding-gear/men/all/



 

Jednodielna kožená kombinéza
A22-BG121-E0-0L

Kožené závodné rukavice
A22-BS121-B4-0L



 

Yamaha Racing Experience

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

Celý program je jedinečnou udalosťou 
odohrávajúcou sa v atmosfére Yamaha 
Racing a poskytne príležitosť získať rady na 
rôzne témy vrátane nastavenia pneumatík, 
odpruženia a elektroniky – čo vám poskytne 
hlboké znalosti, ktoré potrebujete na 
dôkladné preskúmanie veľkého potenciálu 
motocykla.

Všetky podrobnosti a najnovšie informácie 
získate na webe: https://yre.yamaha-motor.eu





 



Yamaha bLU cRU – 
Podporujeme novú 
generáciu pretekárov

Spoločnosť Yamaha sa môže pochváliť 
bohatou pretekárskou históriou, ktorá siaha až 
do čias jej založenia. Preteky sú stredobodom 
všetkého, čo spoločnosť 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. Chce to však 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 
spoločnosti 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



 

R7 Cup Series

Závodná séria začína v roku 2022 v celej Európe 
a predstaví úplne nový motocykel R7. Nový 
seriál pretekov R7 Cup bol navrhnutý tak, 
aby ponúkal možnosť závodenia pre hobby 
pretekárov a okruhových jazdcov, ktorí chcú 
pretekať predovšetkým pre zábavu a chcú 
jazdiť v sérii so zmyslom pre komunitného 
ducha tak.  
 
V roku 2022 sa závody R7 Cup organizujú vo 
Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Španielsku 
a východnej Európe. 30 najlepších jazdcov, 
ktorí vynikajú medzi týmito lokálnymi 
majstrovstvami bude pozvaných do Európskeho 
superfinále, ktoré sa bude konať počas 
majstrovstiev sveta FIM Superbike v Barcelone 
23. – 25. septembra 2022. Títo jazdci absolvujú 
tréning a kvalifikáciu v piatok a dva preteky v 
sobotu.  
 
Yamaha R7 Series European SuperFinale je 
nielen o pretekaní, ale aj o tvorení spomienky 
pre účastníkov, ktoré vydržia celý život. 
Rovnako ako zdieľanie závodných boxov s 
hviezdami WorldSBK, jazdci SuperFinale sa 
stretnú a porozprávajú s jazdcami Yamahy 
všetkých troch tried majstrovstiev sveta. A 
zamestnanci Yamahy budú pripravení ponúknuť 
školenia a rady všetkým jazdcom, ktorí môžu 
skúsiť preteky po boku niektorých známych 
tvárí.

Pre viac informácií ohľadom R7 Cup navštívte náš web.

Zažite R7 CUP !





 



 







 

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.



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.
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 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 


