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MOVE
To najlepšie do mesta

Mesto je najzaujímavejším a najživším miestom 
pre prácu alebo bývanie. Bolo by však oveľa 
lepšie, ak by sme nemuseli čeliť každodenným 
dopravným zápcham a preplnenej hromadnej 
doprave. Môže to byť však aj inak. Pretože 
spoločnosť Yamaha vám ponúka najkompletnejší 
rad modelov Urban Mobility, ktoré vám dávajú 
možnosť voľne sa pohybovať po meste a obnoviť 
tak rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom.

Na rok 2020 Yamaha predstavuje najzaujímavejší 
a najdostupnejší nový model, ktorý otvorí svet 
skútrov oveľa širšiemu publiku. Nový model 
Tricity 300 s dvomi nakláňanými prednými 
kolesami, ktoré poskytujú zvýšený pocit istoty 
a stability, dodáva mestskej mobilite nový 
rozmer. Vďaka inteligentnému dizajnu, najlepším 
parametrom a najnižšej váhe vo svojej kategórii 
je tento inovatívny trojkolesový skúter tým 
najlepším do mesta. A pretože sa na ňom dá jazdiť 
s vodičským preukazom typu B*, ponúka viacerým 
ľuďom šancu na pohyb, život a lásku v meste.

Rad Urban Mobility 2020 tiež zahŕňa ľahký a 
svižný model Tricity 125, ktorého dvojité predné 
kolesá poskytujú pocit stability a bezpečia na 
rôznych cestných povrchoch, a model NMAX 125, 
ktorý vás očarí svojimi technickými parametrami a 
športovým vzhľadom. Nezabudnite ani na cenovo 
dostupný a extrémne pohyblivý model D’elight, 
najľahší skúter značky Yamaha na každodenné 
dochádzanie, ktorý v sebe spája elegantný štýl s 
praktickosťou.

* V jednotlivých krajinách môžu existovať rôzne obmedzenia v rámci príslušných právnych predpisov.



 

To najlepšie do mesta.



 

Trojkolka Tricity 300 je pripravená zmeniť vám 
život. 3-kolesové usporiadanie vám prináša nový 
pocit stability a sebavedomia, a pretože ide 
o najľahší a najštýlovejší model v danej triede, je 
to najelegantnejší spôsob, ako cestovať v meste. 
Dobrou správou je, že na nej môžete jazdiť s 
plnohodnotným oprávnením pre vozidlá skupiny 
B!*

Všetky vlastnosti tohto špičkového vozidla 
radu Urban Mobility sú navrhnuté tak, aby 
bolo dochádzanie na ňom jednoduché, ľahké 
a zábavné. Dve predné kolesá s náklonom 
prinášajú vyššiu priľnavosť, čím umožňujú 
plynulé zatáčanie. Ľahké riadenie a malé 
rozmery uľahčujú prechádzanie preplnenými 
ulicami.

Vždy, keď sa zastavíte, automatický asistenčný 
systém zaistenia náklonu je vítanou praktickou 
pomôckou. Keď sa rozsvieti zelená, citlivý motor 
BLUE CORE s objemom 300 cm3 vás dostane 
do cieľa v rekordnom čase. Vďaka krásnemu 
štýlu karosérie a špičkovým parametrom je 
Tricity 300 tým najlepším mestským dopravným 
prostriedkom.   
 
* V rozličných krajinách môžu existovať rôzne 
obmedzenia v rámci príslušných právnych 
predpisov.
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Trojkolka na jazdu v meste s DNA radu 
Trinity
Spoločnosť Yamaha otvára pomocou modelu 
Tricity 300 svet prepravy v meste ešte širšej 
cieľovej skupine jazdcov. Tento dostupný 
nový trojkolesový skúter ponúka dynamický 
štýl a všestranný výkon spolu so špičkovými 
parametrami a ľahko použiteľnými technológiami, 
pretože sa na ňom dá jazdiť s plnohodnotným 
oprávnením skupiny B*. Vďaka tomu umožňuje 
väčšiemu počtu ľudí voľne sa pohybovať po 
meste. * V rozličných krajinách môžu existovať 
rôzne obmedzenia v rámci príslušných právnych 
predpisov

Najľahšie vo svojej triede
Model Tricity 300 je navrhnutý tak, aby poskytoval 
ľahkosť a svižnosť skútra spolu s doplnenou 
istotou a stabilitou, ktoré mu prinášajú 3 kolesá. 
Nejde len o najľahší model v danej triede. Tento 
stroj navyše prináša jedny z najvyšších parametrov 
a vďaka 13-litrovej nádrži, aerodynamickému telu 
a prednému štítu predstavuje tú rozumnejšiu 
voľbu pri cestách na veľké vzdialenosti.

Standing Assist System
Dochádzanie do práce a domov v meste zvyčajne 
zahŕňa časté zastavovanie a štartovanie, preto 
spoločnosť Yamaha vyvinula asistenčný systém 
zaistenia náklonu, ktorý poskytuje väčšie pohodlie 
pri zastavení na semaforoch alebo križovatkách. 

Úsporný a výkonný motor BLUE CORE 
s objemom 300 cm3
Nový model Tricity 300 poháňa výkonný a 
úsporný motor BLUE CORE s objemom 300 
cm3, ktorým sa jazda v meste dostáva na novú 
úroveň. Jednovalcový 4-taktný motor chladený 
kvapalinou ponúka dostatok výkonu na jazdu po 
verejných komunikáciách na dlhé vzdialenosti. 
Vďaka intenzívnemu a hladkému krútiacemu 
momentu pri nízkych otáčkach a optimalizovanej 
automatickej prevodovke stačí jednoducho otočiť 
rukoväťou a vyraziť!

Veľký úložný priestor
Dynamický model Tricity 300 prináša okrem 
športového vzhľadu, elegantnej kapotáže 
a najlepších parametrov v danej triede aj 
mimoriadne vysokú mieru praktickosti a 
funkčnosti. Ponúka úložný priestor na dve 
integrálne prilby alebo na aktovku formátu A4 a 
pomocou praktického systému Smart Key môžete 
ovládať zapaľovanie a zámky. Na prednom paneli 
sa nachádza aj zásuvka s jednosmerným prúdom 
na napájanie vašich zariadení.

Možnosť jazdy s vodičským oprávnením B
Prvá Yamaha s veľkým objemom motora a 
možnosťou jazdy pre držiteľov vodičského 
oprávanenia skupiny B*

* V rozličných krajinách môžu existovať rôzne 
obmedzenia v rámci príslušných právnych 
predpisov.

Kotúčové brzdy s veľkým priemerom
Rozloženie trojice kolies modelu Tricity 300 
prináša väčší pocit stability a istoty a je navrhnuté 
tak, aby zvládlo široký rozsah povrchov a jazdných 
podmienok. Najlepšie predné a zadné kotúčové 
brzdy s priemerom 267 mm v danej triede 
poskytujú dostatok brzdného výkonu a jednotný 
brzdový systém Yamaha so systémom ABS vám 
prináša väčšiu kontrolu na vlhkej alebo klzkej 
vozovke.

LCD prístroje a povrchová úprava vysokej 
kvality
Trojkolka Tricity 300 je špičkové vozidlo s 
kvalitným vzhľadom a prvotriednym prevedením. 
Jej špičkové parametre zahŕňajú prístrojový 
panel v štýle osobného vozidla, ktorý zreteľne 
a zrozumiteľne zobrazuje základné informácie. 
Kontrolky signalizujú stav systému ABS, 
asistenčného systému zaistenia náklonu, systému 
TCS a teplotu okolitého vzduchu s praktickým 
upozornením, keď sa kontrolka rozsvieti pri 
teplote 3 °C alebo nižšej.



 

Tech Kamo
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Gunmetal Grey



 

Milujem spôsob, ktorým 
sa pohybujem.



 

Takže tu je voľba. Môžete byť prinútení tráviť čas čakaním na autobusovej zastávke, 
v metre, hľadaním miesta na parkovanie, alebo sa môžete slobodne rozhodnúť a 
tráviť čas, ako sa vám páči. Môže to byť len začiatok lepšie každodenného života.

Všetko, čo súvisí s modelom Tricity 155, bolo navrhnuté s ohľadom na vás, 
mestských jazdcov. Je ideálny pre neskúsených jazdcov, na jeho troch kolesách 
nájdete istotu, poskytujú pocit skutočnej stability na dlažobných kockách a 
koľajniciach električiek.

Ľahký a pohyblivý skúter Tricity 155 má silu dostať vás ďalej, odsunúť obmedzenia 
mesta a poskytnúť vám naplno zážitok najlepšieho života v meste. Modernizujte 
spôsob, ktorým cestujete.

Nakláňacia 3-kolesová koncepcia
3-kolesová koncepcia modelu Tricity 155 je ideálny 
výber, ak ste nováčik v tomto druhu jazdy. Dvojité 
predné kolesá umožňujú nakláňať sa v zákrutách a 
poskytujú vysoký pocit stability. S dvomi prednými 
pneumatikami s dobrou priľnavosťou a širokou 
zadnou pneumatikou s prierezom 130 mm – spolu 
s dvojitými diskovými brzdami – model Tricity 155 
prináša pocit istoty na mnohých povrchoch.

Funkčný, praktický, cenovo výhodný
Za dvojitým sedadlom vysokej kvality sa 
nachádza veľká príručná schránka určená na 
uloženie integrálnej prilby a menších predmetov 
– funkčnosť predného úložného vrecka dopĺňa 
elektrický 12 V konektor na nabíjanie rôznych 
zariadení. S veľkou palivovou nádržou objemu 7,2 l 
model Tricity 155 dosahuje väčšiu vzdialenosť bez 
tankovania.

Výkonný motor s objemom 155 cm3 s VVA 
spĺňajúci požiadavky normy EU4
Model Tricity 155 poháňa náš 4-taktný motor 
najnovšej generácie spĺňajúci požiadavky normy 
EU4 vybavený systémom VVA (Variable Valve 
Actuation, premenlivá aktivácia ventilov), ktorý 
zabezpečuje rýchlejšiu akceleráciu s vysokou 
úrovňou palivovej úspornosti. Pohotový motor s 
objemom 155 cm3 poskytuje zvýšený výkon, ktorý 
potrebujete pri jazde na diaľnici a na obchvatoch, 
vďaka čomu je model Tricity 155 ideálny na krátke 
a stredné vzdialenosti.

Najjednoduchšia doprava z domu do domu
Vďaka kompaktnému podvozku, nízkej hmotnosti 
a štandardnému systému ABS sa v 3-kolesovom 
modeli Tricity 155 spája pohyblivosť skútra so 
zvýšenou istotu pri jazde a pocitom stability. 
Dvojité predné kolesá s tesným odstupom 
znamenajú, že jazda v premávke nie je problém – a 
o zvýšené pohodlie sa postará nová parkovacia 
brzda. Jednoduché dochádzanie z domu do domu.

Icon Grey

Matt Grey Milky White
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Tricity 155



 

Kto ešte nevidel dvere električky, ktoré sa pred ním zatvorili, kto sa ešte necítil 
nepríjemne v preplnenom metre? Necíťte sa bezmocní, buďte pánom svojho času 
a znovu sa začnite tešiť z toho najlepšieho, čo dokáže mestský život ponúknuť.

Bavte sa pretvorením mesta podľa svojich predstáv so skútrom Yamaha Tricity 125. 
Ihneď sa budete cítiť nenútene vďaka pohodlnej polohe pri jazde a istejšie na 
električkových koľajniciach a dlažobných kockách vďaka 3 kolesám.

Výkonný motor Blue Core s objemom 125 cm3 poskytuje dostatočnú akceleráciu 
a mimoriadne nízku spotrebu paliva – a s ABS a UBS (Unified Braking System, 
zjednotený brzdový systém) v štandardnej výbave je skúter Yamaha Tricity 125 
najjednoduchším a najpríjemnejším spôsobom dopravy v meste.

Nádherná, štýlová karoséria
Nádherná, štýlová karoséria skútra Tricity 
zabezpečuje tejto ľahkej trojkolke dynamický 
a moderný vzhľad. Plynulé línie a štíhly profil 
vytvárajú elegantný a dokonalý vzhľad, ktorý 
podčiarkuje pohyblivosť toho mestského 
motocykla. Športové sklo a rozšírené chrániče nôh 
poskytujú ochranu pred vetrom a vplyvmi počasia.

Pohodlná a prirodzená poloha pri jazde
Široká a rovná opierka na nohy, ako aj dlhé 
dvojmiestne sedadlo zabezpečujú pohodlnú 
ergonómiu. Takéto usporiadanie poskytuje 
pohodlnú polohu pri jazde a umožňuje tiež rýchle 
a jednoduché nastupovanie na skúter Tricity 
a zostupovanie. K dispozícii je aj veľký úložný 
priestor na integrálnej prilbu pod sedadlom, ako 
aj pohodlná zapínacia predná časť.

Systém LMW (Leaning Multi Wheel, 
nakláňací systém pre viackolesové 
vozidlá)
Exkluzívny systém LMW (Leaning Multi Wheel, 
nakláňací systém pre viackolesové vozidlá) 
spoločnosti Yamaha bol navrhnutý tak, aby 
zabezpečoval jednoduché riadenie spolu 
s istotu jazdy v zákrutách a prirodzený pocit pri 
ovládaní, ako pri jazde skútrom. Tento dômyselný 
systém vybavený paralelogramovým tiahlom 
a nezávislými dvojitými teleskopickými vidlicami 
umožňuje, aby sa dvojité predné kolesá nakláňali 
v zákrutách, a prináša tak radosť z jazdy na skútri 
Tricity.

Výkonný a úsporný 4-taktný motor Blue 
Core s objemom 125 cm3
Skúter Tricity 125 je poháňaný najnovším vodou 
chladeným 4-taktným motorom spoločnosti 
Yamaha Blue Core s objemom 125 cm3. S 
výkonom 9 kW konštrukcia motora Blue Core 
dosahuje väčší výkon s menšou spotrebou 
paliva, a skúter Tricity 125 tak predstavuje jeden 
z najúčinnejších a najúspornejších spôsobov 
dopravy.

Icon Grey

Matt Grey Milky White Cyber Blue

Tricity 125



 

Milujem spôsob, ktorým 
sa pohybujem.
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Hore je výber dostupných doplnkov pre skútre. 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.

39L vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Opierka na kufor 39L Farebný kryt na kufor 39L
52S-F842M-00-00

50L vrchný kufor City
34B-F84A8-10-00

Opierka na kufor 50L Opierka spolujazdca
B74-F843F-A0-00

Farebné kryty na kufor 50L
34B-F843F-0F-00

Zadný nosič
B74-F48D0-00-00

Deliaca priečka príručnej schránky 
pod sedadlom s taškou
B74-F85M0-00-00

Taška do priestoru medzi nohami
B74-F0750-00-00

Rýchlopal na riadidlá
B74-F6240-00-00

Vyhrievané rukoväte
YME-F2960-00-00

Športový plexi štít
2CM-F61C0-00-00

GPS držiak
2CM-F34A0-00-00

Rýchlopal na riadidlá
B74-F6240-00-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Zadný nosič
2CM-F4841-A0-00

Opierka spolujazdca
1SD-F843F-00-00

Montážna sada na opierku 
spolujazdca
2CM-F84U0-00-00

Vysoký plexi štít
BB8-F83J0-00-00

Deka na prikrytie nôh
2CM-F47L0-00-00

Kryty rukovätí
2CM-F85F0-00-00

Vyhrievané rukoväte
YME-F2960-00-00

Plachta na sedadlo
5GJ-W0702-00-00

Tricity 300 Doplnky Tricity 155 / 125 Doplnky



 

NMAX. Zahrnutý 
každodenný život.



 

Model NMAX 155 poskytuje radosť a pohyblivosť, ktorú očakávate od ľahkého 
skútra – s ďalšími výhodami rýchlejšej akcelerácie a vyššej maximálnej rýchlosti, 
ktoré zabezpečuje výkonný motor s objemom 155 cm3.

Priestorná jazdná poloha a dlhé dvojmiestne sedadlo zabezpečujú uvoľnenú 
a pohodlnú jazdu do práce alebo školy – a s výkonnými trojitými reflektormi LED 
a štíhlou zadnou časťou štýlová kapotáž radu MAX podčiarkuje špičkový dizajn 
a konštrukciu vysokej kvality skútra NMAX 155.

Účinné predné a zadné kotúčové brzdy sú štandardne vybavené systémom 
ABS – a s 23,5 l odkladacím priestorom pod sedadlom, ako aj predným vreckom 
s praktickým 12 V konektorom predstavuje skúter NMAX 155 športový a praktický 
spôsob dopravy.

Kvapalinou chladený motor s objemom 
155 cm3 spĺňajúci požiadavky normy EU4
Motor skútra NMAX 155 spĺňajúci požiadavky 
normy EU4 bol vyvinutý s použitím progresívnej 
technológie Blue Core spoločnosti Yamaha. Tento 
inovatívny konštrukčný prístup sa sústreďuje 
na zvýšenie účinnosti spaľovania a chladenia 
a zároveň na zníženie strát výkonu a poskytuje 
vám rýchlejšiu akceleráciu s vyššou maximálnou 
rýchlosťou a zníženou spotrebou paliva.

Športový, ľahký podvozok
Skúter NMAX 155 je vybavený mimoriadne 
pevným a ľahkým rúrkovým rámom, ktorý 
zabezpečuje športovú jazdu a stabilné 
jazdné vlastnosti s jednoduchým ovládaním. 
Podvozok so špičkovými vlastnosťami vybavený 
systémom zadného závesu s dvojitými tlmičom 
a teleskopickými prednými vidlicami s plynulým 
odpružením zaručuje, že vy aj spolujazdec budete 
vždy cestovať v pohodlí.

Premenlivé časovanie ventilov 
zabezpečujúca mohutnú akceleráciu
Kľúčová črta, vďaka ktorej skúter NMAX 155 
podáva také športové výkony, je systém VVA 
(variable valve actuation, premenlivé časovanie 
ventilov). V 4-ventilovej hlave valca sa používa 
špeciálny vačkový hriadeľ, ktorý umožňuje 
efektívnejšiu prevádzku motora pri nízkych 
aj vysokých otáčkach, zabezpečuje vyššiu 
akceleráciu vo všetkých rozsahoch otáčok a dobrú 
palivovú úspornosť.

Dynamický a športový dizajn
Športový vzhľad a špičkový dizajn štíhlej kapotäže 
bol silne ovplyvnený našimi športovými skútrami. 
Krásne začlenená zadná časť poskytuje skútru 
NMAX 155 športový a sofistikovaný vzhľad – 
bočné bumerangové motívy a centrálny tunel 
pritom podčiarkujú silnú tradíciu radu Yamaha 
MAX.

Milky White

Matt Grey Phantom Blue
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Keď riadite skúter NMAX 125 so športovým štýlom, vaše každodenné jazdy do 
mesta sa čoskoro stanú skôr zábavou ako trápením.

Tento mestský motocykel je špeciálne navrhnutý tak, aby ponúkal stále väčšiu 
radosť z jazdy so športovým charakterom a vynikajúcou úpornosťou. Kompaktná 
kapotáž poskytuje vám a spolujazdcovi pohyblivosť, ktorú potrebujete na prejazd 
preplnenými ulicami – a s výkonným 4-taktným motorom Blue Core s objemom 
125 cm3 skúter NMAX poskytuje vysokú akceleráciu s nízkou spotrebou paliva.

Tento športový skúter s vynikajúcim vzhľadom a štandardnou špecifikáciou vysokej 
úrovne – vrátane ABS – zavádza špičkový dizajn do základnej kategórie strojov 
s objemom 125 cm3. Yamaha NMAX: doprava, ktorá mení život.

Kvapalinou chladený motor s objemom 
125 cm3 spĺňajúci požiadavky normy EU4
Špeciálne navrhnutý motor spĺňajúci požiadavky 
normy EU4 poskytuje športový charakter jazdy 
s nízkou spotrebou paliva a zníženými emisiami. 
Vďaka konštrukcii Blue Core spoločnosti Yamaha, 
ktorá zvyšuje účinnosť, kompaktný 4-taktný 
kvapalinou chladený motor s objemom 125 cm3 
dosahuje vysoké úrovne krútiaceho momentu 
s vynikajúcou výkonnosťou a účinnosťou.

Dynamický štýl
Skúter NMAX so športovým štýlom, dynamickým 
dizajnom a špičkovou povrchovou úpravou 
prináša odvážny a elegantný vzhľad do základnej 
kategórie mestských motocyklov. K výnimočným 
prvkom patrí aerodynamická karoséria 
s charakteristickým bumerangovým tvarom, ako aj 
dvojitý svetlomet a elegantný predný blatník.

Športový, ľahký podvozok
Skúter NMAX je vybavený mimoriadne pevným 
a ľahkých rúrkovým rámom, ktorý je navrhnutý 
tak, aby zabezpečoval športovú jazdu a stabilné 
jazdné vlastnosti s jednoduchým ovládaním. 
Podvozok so špičkovými vlastnosťami vybavený 
systémom zadného závesu s dvojitými tlmičom 
a teleskopickými prednými vidlicami s plynulým 
odpružením zaručuje, že vy aj spolujazdec budete 
vždy cestovať v pohodlí.

Premenlivé časovanie ventilov 
zabezpečujúca mohutnú akceleráciu
Kľúčová črta, vďaka ktorej skúter NMAX podáva 
také športové výkony, je systém VVA (variable 
valve actuation, premenlivé časovanie ventilov). 
V 4-ventilovej hlave valca sa používa špeciálny 
vačkový hriadeľ, ktorý umožňuje efektívnejšiu 
prevádzku motora pri nízkych aj vysokých 
otáčkach, zabezpečuje vyššiu akceleráciu vo 
všetkých rozsahoch otáčok a dobrú palivovú 
úspornosť.

Matt Grey

Phantom Blue Milky White

NMAX 125



 

Yamaha NMAX. 
Zahrnutý každodenný 

život.
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Hore je výber dostupných doplnkov pre skútre. 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.

Vysoký plexi štít
2DP-F83J0-20-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Držiak kufra
2DP-F48D0-00-00

30 l vrchný kufor City
2DP-284A8-A0-00

Montážna konzola na 30 l vrchný 
kufor
2DP-284AB-00-00

Komfortné sedadlo
2DP-F47C0-00-00

Vyhrievané rukoväte
YME-F2960-00-00

GPS Držiak
2DP-F34A0-00-00

Kryty rukovätí
2DP-F85F0-00-00

Rýchlopal na plyn
B74-F6240-00-00

Plachta na sedadlo
5GJ-W0702-00-00

Čiapočky na ventily
90338-W1016-BL

Panely na nohy
2DP-F74M0-00-00

Ochranná zástera NMAX
2DP-FAPR0-00-00

Taška do priestoru medzi nohami
4B5-W0750-00-00

Čiapočky na ventily
90338-W1018-BU

NMAX 155 / 125 Doplnky



 

Krása dostať sa tam 
načas.



 

Čo by ste zaplatili za hodinu svojho času? Je to naša najcennejšia komodita. 
A predsa sa zdá, že každý deň plytváme veľkou časťou času dochádzaním do práce 
alebo do školy.

Preto venujme chvíľu a pozrime sa, ako skúter Xenter 125 dokáže premeniť každú 
cestu a umožni vám získať ešte viac času z každého dňa. Myslíme si, že budete 
príjemne prekvapení, ako tento štýlový skúter s vysokými kolesami zmení váš život 
k lepšiemu.

So živým a úsporným 4-taktným motorom s objemom 125 cm3 spĺňajúcim 
požiadavky normy EU4 a prirodzenou polohou pri jazde je sofistikovaný 
skúter Xenter 125 navrhnutý tak, aby vás dostal cez premávku s minimálnymi 
komplikáciami. Tak si urobte trochu času. A vyskúšajte, aké je to dostať sa tam 
načas.

Elegantný mestský motocykel
S vysokými kolesami, ktoré zabezpečujú plynulú 
jazdu na nerovných povrchoch, je skúter 
Xenter 125 ideálne vhodný na život v meste. 
Tento elegantný, štýlový mestský motocykel 
vám umožní prevziať kontrolu nad svojím 
rušným životom. Vybavený účinnými dvojitými 
svetlometmi a zadným svetlom LED sa v skútri 
Xenter 125 spája moderný štýl s každodennou 
účelnosťou.

Progresívny zadný záves Monocross
Progresívny zadný záves Monocross s jedným 
tlmičom, ktorý bol vyvinutý z konštrukcie 
používanej v špičkovom rade skútrov TMAX 
spoločnosti Yamaha, zabezpečuje maximálne 
plynulú jazdu, a to aj na hrboľatých mestských 
cestách. Skúter Xenter 125 s hladko fungujúcou 
teleskopickou prednou vidlicou a vysokými 
16-palcovými kolesami je vyrobený tak, aby vždy 
poskytoval plynulú a spoľahlivú jazdu.

Vysoké 16-palcové kolesá s 5 lúčmi
Ľahké 16-palcové kolesá skútra Xenter 125 sú 
navrhnuté tak, aby nielen elegantne vyzerali, 
ale vám aj zaručili, že budete zažívať pohodlnú 
a stabilnú jazdu na nerovných povrchoch ciest. 
Kolesá s 5 lúčmi vyrobené z ľahkej zliatiny 
sú vybavené prednou pneumatikou šírky 
100 a zadnou pneumatikou šírky 120, ktoré 
zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť a odolnosť voči 
opotrebovaniu.

Pohodlný, priestorný a praktický
Veľmi rovný priestor opierky na nohy a prakticky 
plochý predný panel poskytujú uvoľnenú polohu 
pri jazde – a prešívané sedadlo vysokej kvality 
s poťahom s vysokou priľnavosťou zaručuje 
pohodlnú jazdu. S priestornou príručnou 
schránkou na uloženie prilby pod sedadlom spolu 
s príručnou skrinkou, hákom na tašku a zadným 
stojanom na batožinu je k dispozícii dostatok 
úložného priestoru.

Hunter Green

Competition White Silky Grey
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Štýlový skúter D‘elight je navrhnutý tak, aby každá cesta bola jednoduchšia 
a rýchlejšia – a omnoho lacnejšia.

Vďaka kompaktnej a mimoriadne ľahkej konštrukcii je jazda na tomto úspornom 
mestskom borcovi mimoriadne príjemná – a aby sa dosiahla zvýšená výkonnosť so 
zníženou spotrebou paliva, je skúter D‘elight poháňaný naším výkonným vzduchom 
chladeným motorom Blue Core s objemom 125 cm3.

Nízke sedadlo a priestranný interiér poskytujú pohodlnú polohu pri jazde – 
k dispozícii je pritom dostatok miesta na uloženie integrálnej prilby alebo 
prevážanie aktovky alebo športovej tašky. Vďaka elegantnému mestskému štýlu 
a dizajnu s jemným európskym vplyvom sa v skútri D‘elight spája špičková kvalita 
s najvyššou hodnotou vo svojej triede.

Plynulá a vyvážená brzdová účinnosť
V skútri D‘elight sa kombinuje mimoriadne 
výhodná nákupná cena s úplnou špecifikáciou 
vrátane 180 mm kotúčovej prednej brzdy a zadnej 
bubnovej brzdy, ktoré zabezpečujú dostatočnú 
brzdnú silu. Zjednotený brzdový systém (UBS) 
automaticky vyvažuje brzdný príkon, a zaručuje 
tak plynulé brzdenie.

Priestranná a pohodlná sedacia poloha
Kompaktná karoséria skútra D‘elight je 
navrhnutá tak, aby zabezpečovala mimoriadne 
pohodlnú a priestrannú sedaciu polohu pre vás 
a spolujazdca. Dlhé sedadlo je vysoké len 785 mm 
a poskytuje ľahký dosah nôh na zem – a veľké 
a rovné chrániče nôh vám umožňujú zaujať 
najpohodlnejšiu polohu pri jazde.

Ľahký, pohyblivý a jednoducho 
ovládateľný
Pri jazde po rušných mestských uliciach oceníte 
jednoduchú pohyblivosť a pohotovú ovládateľnosť 
skútra D‘elight, ktorá robí každú cestu omnoho 
príjemnejšou. S hmotnosťou len 99 kg je tento 
kompaktný mestský motocykel jednoducho 
ovládateľný – a vďaka štíhlej kapotáži a nízkej 
hmotnosti je vyhľadanie miesta na parkovanie 
jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Dostatočný úložný priestor
Skúter D‘elight je veľkorysý po praktickej aj 
funkčnej stránke a 36 l úložný priestor pod 
pohodlným dvojmiestnym sedadlom je navrhnutý 
tak, aby sa doň zmestila integrálna prilba, aktovka 
alebo športový vak. Pre ďalšie pohodlie je na 
chráničoch nôh pred vodičom namontovaný 
upínací hák, ktorý je ideálny na prevážanie malých 
nákupných tašiek.

Velvet Green

Diamond Black Milky White

D’elight



 

Nízka spotreba paliva, 
viaceré možnosti.
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Jazdite slobodne. 
Jazdite s ľahkosťou..



 

Už viac než 60 rokov vyrábame spoľahlivé motocykle na každodenné dochádzanie. 
Deň čo deň sa státisíce ľudí, rovnako ako vy, pri preprave po meste spoliehajú na 
motocykel značky Yamaha. Teraz ako náhradu modelu YBR125 ponúkame rovnako 
spoľahlivý model YS125.

V prípade modelu YS125 na vás urobí dojem nízka spotreba paliva a prepracovaný 
vzhľad – len čo si vyskúšate pohodlnú polohu pri jazde, pochopíte, že tento 
ľahký motocykel na dochádzanie je veľmi rozumnou voľbou. Bezproblémové 
ovládanie a jednoduché riadenie sú samozrejmosťou vďaka jemnému odpruženiu 
a 18-palcovým kolesám. 14-litrová palivová nádrž vám zaistí, aby ste sa nemuseli 
často zastavovať na čerpacích staniciach.

Yamaha YS125. Jazdite slobodne. Jazdite s ľahkosťou.

Ľahká manipulácia
Nezáleží na tom, či potrebujete prejsť cez 
preplnené ulice mesta alebo či jazdíte po 
cestách druhej triedy, ľahký podvozok a luxusné 
odpruženie modelu YS125 napomáhajú tomu, 
aby bola každá jazda jednoduchšia a príjemnejšia. 
Jeho 18-palcové odlievané kolesá dodávajú 
svižnosť a stabilitu – predná pneumatika rozmeru 
2,75-18 a zadná pneumatika rozmeru 100/80-18 
prispievajú k pohodlnej a spoľahlivej jazde.

Prepracovaný a športový dizajn
Pri jazde na modeli YS125 sa z dochádzania stáva 
zábava. Vďaka prepracovanému a športovému 
vzhľadu prináša tento ľahký motocykel svieži štýl 
do triedy Urban Mobility. Obsahuje svetlomet 
nového štýlu s kompaktným krytom – spolu 
so športovými nasávacími hrdlami a s čiernym 
tlmičom výfuku smerujúcim nahor – model 
YS125 ponúka ideálnu kombináciu úspornosti, 
praktickosti a dobrého vzhľadu.

Vzpriamená poloha pri jazde
Ergonómia modelu YS125 má zabezpečiť, aby 
sa na tomto ľahkom motocykli určenom na 
dochádzanie každý jazdec cítil uvoľnene, len čo 
naň nasadne. Výška sedadla 795 mm umožňuje 
zaujať prirodzenú vzpriamenú jazdnú polohu, aby 
bola cesta do práce uvoľnenejšia a zábavnejšia – 
na zaistenie väčšieho pohodlia pre spolujazdca sú 
tu praktické držiaky.

Palivová nádrž na dlhý dojazd
4-taktný motor s objemom 125 cm3 je 
skonštruovaný tak, aby vám zaistil úžasnú 
nezávislosť z hľadiska paliva – a keďže ide 
o spoločnosť Yamaha, zákazníkom zaručujeme 
bezkonkurenčnú spoľahlivosť a odolnosť, ktorá 
je pre našu značku typická.  Vďaka 14-litrovej 
palivovej nádrži na dlhý dojazd má model YS125 
potenciál prejsť na jedno natankovanie viac než 
300 km, čím vám dáva slobodu, aby ste mohli 
jazdiť slobodne, rýchlo a úsporne.

Power Red

Competition White Midnight Black
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Hore je výber dostupných doplnkov pre skútre a 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.

Vyhrievané rukoväte
YME-F2960-00-00

Držiaky plexi štítu
52S-283L0-00-00

Vysoký plexi štít
52S-283J0-50-10

Stredne vysoký plexi štít
52S-283J0-00-00

Deka na nohy
52S-XEAPR-00-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

30 l vrchný kufor City
2DP-284A8-A0-00

Čiapočky na ventily
90338-W1016-BL

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

30 l vrchný kufor City
2DP-284A8-A0-00

Univerzálna montážna platňa na 
kufor City
37P-F84X0-00-00

Zadný nosič
BW5-F48D0-00-00

Čiapočky na ventily
90338-W1016-BL

Čiapočky na ventily
90338-W1018-BU

LED smerovky plus predné
YME-FLB2F-10-00

Športové plexi
04P-F83J0-00-00

Nálepka na nádrž
39P-W0790-10-00

LED smerovky
YME-H0789-00-10

LED smerovky plus zadné 30 l vrchný kufor City
2DP-284A8-A0-00

Zadný nosič
04P-F48D0-00-00

Čiapočky na ventily
90338-W1016-BL

Xenter 125 Doplnky D’elight Doplnky YS125 Doplnky



 

Počítali ste dni a túžobne ste očakávali túto chvíľu. Nadišiel čas vybrať sa do ulíc 
a vyraziť, kam len budete chcieť. Model Aerox 4 čaká na to, aby vám mohol otvoriť 
bránu do úplne nového sveta. Teraz je možné naozaj čokoľvek.

Otočte plynovou rukoväťou a agilný 4-taktný motor spĺňajúci požiadavky normy 
Euro 4 vás odmení dobrým zrýchlením a vynikajúcou úspornosťou. Rúrkový rám 
a hydraulické vidlice zabezpečujú športové ovládanie a presné prechádzanie 
zákrutami, zatiaľ čo ľahké hliníkové kolesá s 5 lúčmi sú vybavené výkonnými 
190 mm diskovými brzdami umožňujúcimi rýchle a bezproblémové zastavenie.

Vďaka aerodynamickej konštrukcii v superšportovom štýle ide zrejme 
o najpozoruhodnejší skúter s objemom 50 cm3, aký sme kedy vyrobili. Život je 
závod. Tak sa vyberte von a vyhrávajte.

Aerodynamická konštrukcia 
v superšportovom štýle
Spoločnosť Yamaha patrí medzi najvýznamnejších 
výrobcov vysokovýkonných motocyklov – 
a pretekársky štýl kapotáže modelu Aerox 4 je 
inšpirovaný legendárnym motocyklom YZF-R1 
z našej dielne. Model Aerox 4 s aerodynamickou 
prednou kapotážou, dohora smerujúcou zadnou 
časťou a koncovým svetlom v štýle R1 patrí medzi 
dizajnovo najdynamickejšie skútre s objemom 
50 cm3, aké môžete vidieť na ulici.

Športovo orientované ovládanie 
s presným prechádzaním zákrutami
Ak hľadáte ľahkú ovládateľnosť a presné 
prechádzanie zákrutami, Aerox 4 je určený práve 
vám! Charakteristickou črtou kompaktného 
podvozku je použitie rúrkového rámu s nízkou 
hmotnosťou, ktorý sa vyznačuje tuhosťou 
a odolnosťou potrebnou na dosiahnutie 
športového výkonu. Vďaka 13-palcovým kolesám 
a hydraulickým teleskopickým predným vidliciam 
dokáže model Aerox 4 obratne prechádzať 
zákrutami.

Športovo orientovaný a vzrušujúci, no 
úsporný a praktický zároveň!
Je nám jasné, že chcete zažiť športovo 
orientovaný a vzrušujúci charakter špičkovej 
4-taktnej Yamahy. To však neznamená, že by ste 
mali oželieť praktické vymoženosti. Pod sedadlom 
sa nachádza príručná schránka na odloženie 
integrálnej prilby a vďaka 6-litrovej palivovej 
nádrži môžete jazdiť mnoho hodín, než budete 
musieť znova tankovať.

Ľahké kolesá so 190 mm kotúčovými 
brzdami
Tento športový skúter sa môže pochváliť 
špičkovými technickými parametrami vrátane 
ľahkých kolies z liateho hliníka s 5 lúčmi, ktoré 
nielenže dobre vyzerajú – ich nízka hmotnosť 
zároveň zvyšuje účinnosť odpruženia. Široké 
pneumatiky zaisťujú vynikajúcu stabilitu pri 
prechádzaní zákrutami a veľké predné a zadné 
kotúče s priemerom 190 mm poskytujú skvelý 
brzdný výkon.
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Elegantný mestský 
motocykel.



 

Život v meste má mnoho výhod. Ak však existuje nejaký aspekt mestského života, 
bez ktorého by ste sa určite dokázali zaobísť, je to časová – a finančná – náročnosť 
presúvania sa z miesta na miesto. Tu vstupuje do hry model Neo‘s 4.

Tento úsporný 4-taktný skúter s objemom 50 cm3, decentnou kapotážou 
a pohodlným podvozkom predstavuje spôsob prepravy, pri ktorom nehrozí žiadny 
stres. Je dostatočne kompaktný na to, aby sa poľahky preplietol dopravnými 
zápchami – a keďže váži iba 95 kg, parkovanie a manévrovanie s modelom Neo‘s 4 
je vskutku bezproblémové.

Jeho pôsobivá výbava zahŕňa zliatinové kolesá, dvojité svetlomety a prístrojový 
panel LCD s modrým podsvietením. A keď k tomu prirátame veľkorysý úložný 
priestor pod dvojmiestnym sedadlom, výsledkom je elegantný, štýlový a praktický 
dopravný prostriedok do mestskej premávky.

Podsvietená prístrojová konzola LCD
Aby ste sa mohli venovať jazde s dokonalou 
sebaistotou, potrebujete dobrý a okamžitý 
prehľad všetkých zásadných informácií 
týkajúcich sa jazdy. Digitálny prístrojový panel 
modelu Neo’s 4 s modrým podsvietením 
obsahuje ukazovateľ paliva, hodiny, tachometer 
a výstražné svetlá. Je štýlový, funkčný a dokonale 
spoľahlivý – tak trochu ako model Neo’s 4 
samotný.

Elegantný mestský motocykel
Elegantne tvarované krivky prepožičiavajú 
modelu Neo‘s 4 dokonale výnimočný vzhľad. 
Jeho nadčasový, minimalistický dizajn priťahuje 
obdivné pohľady všade, kde sa zjaví. Či už teda 
cestujete osamote alebo so spolujazdcom, model 
Neo‘s 4 je rozumnejšia voľba na presúvanie sa po 
meste.

Účelnosť a pohodlie
Vysoká úroveň pohodlia jazdca aj spolujazdca 
vás ohromí! Pretože aj keď je to „iba“ ľahký 
skúter s objemom 50 cm3, vďaka ergonomickej 
jazdnej polohe a priestrannému interiéru sa zdá, 
akoby šlo o väčší model. Nezabudli sme však ani 
na spolujazdcov, pretože ich pohodlie zaisťujú 
vyklápateľné stupačky, stupňovité dvojmiestne 
sedadlo a praktické držadlá.

Štýlový dizajn
Decentný dizajn modelu Neo‘s 4, ktorému 
dominujú elegantne zaoblená karoséria 
a dvojitý svetlomet v čelnej časti, vyzerá dobre 
z ktoréhokoľvek uhla. Smerovky zapustené 
v kapotáži v prednej a zadnej časti zvýrazňujú 
nadčasový štýl skútra a nikoho nenechajú na 
pochybách, že model Neo‘s 4 je produktom jednej 
z najvýznamnejších značiek skútrov na svete. 
Preto sa nenechajte zlákať lacnými imitáciami.

Nimbus Grey

Competition White Midnight Black

N
eo

’s
 4

Neo’s 4



 



 

Hore je výber dostupných doplnkov pre skútre. 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.

Kryt sedadla Aerox R
1PH-F47F0-00-00

Bočný stojan Aerox R
1PH-F73A0-00-00

Nášľapy na nohy Aerox R
1PH-F74M0-00-00

Športový štít Aerox R
1PH-F83J0-00-00

Kryt budíkov Aerox R
1PH-F6213-10-00

Kryty otvorov sania Aerox R
1PH-SETAI-SC-00

Sada samolepiek Aerox R
1PH-SKAER-00-00

Brzdový kotúč Aerox R
1PH-F58E0-00-00

Nožný štartér
5WW-W0795-00-00

Zadný nosič Neo‘s
5C2-W0736-00-00

Plexi štít
5C2-F83J0-10-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Vysoký plexi štít
5C2-F83J0-00-00

Nožný štartér
5WW-W0795-00-00

30L vrchný kufor City
30L-W0754-00-00

30 l vrchný kufor City
2DP-284A8-A0-00

Univerzálna platňa na montáž 
kufra
37P-F84X0-00-00

Aerox 4 Doplnky Neo’s 4 Doplnky



  

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

Technické údaje
Tricity 300 Tricity 155 Tricity 125

Motor
Typ motora jednovalec, kvapalinou chladený, 4taktný, 4ventilový, SOHC jednovalec, kvapalinou chladený, 4taktný, 4ventilový, SOHC jednovalec, kvapalinou chladený, 4taktný, 4ventilový, SOHC

Zdvihový objem 292 cm3 155cc 125cc

Vŕtanie x zdvih 70,0 x 75,9 mm 58.0 x 58.7 52.0 x 58.7

Kompresný pomer 10.9:1 10.5 : 1 11.2 : 1

Maximálny výkon 20,6 kW pri 7 250 ot./min 11.1 kW @ 8,000 ot/min 9.0 kW @ 7,500 ot/min

Maximálny krútiaci moment 29,0 Nm pri 5 750 ot./min 14.4 Nm @ 6,000 ot/min 11.7 Nm @ 7,250 ot/min

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

Palivový systém Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka Automatická s variátorom Automatická s variátorom Automatická s variátorom

Spotreba paliva 3,3 l/100 km 2.52l/100km 2.5l/100km

CO2 emisia 77 g/km 58g/km 55g/km

Podvozok
Systém predného odpruženia teleskopická vidlica teleskopická vidlica teleskopická vidlica

Predný zdvih 100 mm 90 mm 90 mm

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Zadný zdvih 84 mm 90 mm 90 mm

Predná brzda Hydraulická kotúčová brzda, Ø 267 mm Hydraulická kotúčová brzda, Ø220 mm Hydraulická kotúčová brzda, Ø220 mm

Zadná brzda Hydraulická jednokotúčová brzda, Ø 267 mm Hydraulická kotúčová brzda,  Ø230 mm Hydraulická kotúčová brzda, Ø230 mm

Predná pneumatika 120/70-14M/C 55P, bezdušová 90/80-14 90/80-14

Zadná pneumatika 140/70-14M/C 62P bezdušová 130/70-13 130/70-13

Rozmery
Celková dĺžka 2 250 mm 1,980 mm 1,980 mm

Celková šírka 815 mm 750 mm 750 mm

Celková výška 1 470 mm 1,210 mm 1,210 mm

Výška sedadla 795 mm 780 mm 780 mm

Rázvor kolies 1 595 mm 1,350 mm 1,350 mm

Minimálna svetlá výška 130 mm 125 mm 125 mm

Pohotovostná hmotnosť 239 kg 165kg (ABS) 164kg (ABS)

Objem palivovej nádrže 13L 7.2L 7.2L



 

NMAX 155 NMAX 125 Xenter 125

Motor
Typ motora jednovalec, kvapalinou chladený, 4taktný, 4ventilový, SOHC jednovalec, kvapalinou chladený, 4taktný, 4ventilový, SOHC jednovalec, kvapalinou chladený, 4taktný, 4ventilový, SOHC

Zdvihový objem 155cc 125cc 125cc

Vŕtanie x zdvih 58.0 x 58.7 52.0 x 58.7 52.0 x 58.7

Kompresný pomer 10.5 : 1 11.2 : 1 11.0 : 1

Maximálny výkon 11.1 kW @ 8,000 ot/min 9.0 kW @ 7,500 ot/min 9.2 kW @ 7,500 ot/min

Maximálny krútiaci moment 14.4 Nm @ 6,000 ot/min 11.7 Nm @ 7,250 ot/min 11.9 Nm @ 7,250 ot/min

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

Palivový systém Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka automatická s variátorom automatická s variátorom automatická s variátorom

Spotreba paliva 2.4l/100km 2.3l/100km 2.8l/100km

CO2 emisia 54g/km 52g/km 64g/km

Podvozok
Systém predného odpruženia teleskopická vidlica teleskopická vidlica teleskopická vidlica

Predný zdvih 100 mm 100 mm 100 mm

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Zadný zdvih 90 mm 90 mm 92 mm

Predná brzda hydraulická kotúčová, Ø230 mm hydraulická kotúčová, Ø230 mm hydraulická kotúčová, Ø267 mm

Zadná brzda hydraulická kotúčová, Ø230 mm hydraulická kotúčová, Ø230 mm bubnová, Ø150 mm

Predná pneumatika 110/70-13 110/70-13 100/80-16

Zadná pneumatika 130/70-13 130/70-13 120/80-16

Rozmery
Celková dĺžka 1,955 mm 1,955 mm 1,990 mm

Celková šírka 740 mm 740 mm 690 mm

Celková výška 1,115 mm 1,115 mm 1,135 mm

Výška sedadla 765 mm 765 mm 785 mm

Rázvor kolies 1,350 mm 1,350 mm 1,385 mm

Minimálna svetlá výška 135 mm 135 mm 140 mm

Pohotovostná hmotnosť 127kg 127kg 142kg

Objem palivovej nádrže 6.6L 6.6L 8L



 

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

Technické údaje
D‘elight YS125 Aerox 4

Motor
Typ motora jednovalec, 4taktný, vzduchom chladený, SOHC,

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

2ventilový 
jednovalec, 4taktný, kvapalinou chladený 

Zdvihový objem 125cc 125cc 49.45cc

Vŕtanie x zdvih 52.4 x 57.9 52.4 x 57.9 38.0 x 43.5

Kompresný pomer 11.0 : 1 10.0 : 1 12.0 : 1

Maximálny výkon 6.2 kW @ 6,750 ot/min 7.8 kW @ 7,500 ot/min 2.2 kW @ 7,250 ot/min

Maximálny krútiaci moment 9.8 Nm @ 5,250 ot/min 10.8 Nm 1.1(kg-m @ 6,000 ot/min 3.3 Nm @ 4,500 ot/min

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

Palivový systém Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva 

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický elektrický a nožný 

Prevodovka automatická s variátorom stály záber automatická s variátorom 

Spotreba paliva 1.9l/100km 2.0l/100km 2.2l/100km

CO2 emisia 43g/km 46g/km 51g/km

Podvozok
Systém predného odpruženia teleskopická vidlica teleskopická vidlica teleskopická vidlica 

Predný zdvih 81 mm 120 mm 80 mm

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica hydraulická kyvná vidlica 

Zadný zdvih 68 mm 112 mm 64 mm

Predná brzda hydraulická kotúčová, Ø180 mm hydraulická kotúčová, Ø245 mm hydraulická kotúčová, Ø190 mm

Zadná brzda bubnová, Ø152 mm bubnová, Ø130 mm kotúčová, Ø190 mm

Predná pneumatika 90/90-12 2.75-18-42P 120/70-13

Zadná pneumatika 100/90-10 100/80-18-59P 130/60-13

Rozmery
Celková dĺžka 1,805 mm 2,005 mm 1,870 mm

Celková šírka 685 mm 735 mm 705 mm

Celková výška 1,145 mm 1,050 mm 1,155 mm

Výška sedadla 800 mm 795 mm 817 mm

Rázvor kolies 1,275 mm 1,320 mm 1,275 mm

Minimálna svetlá výška 125 mm 150 mm 118 mm

Pohotovostná hmotnosť 99kg 129kg 97kg

Objem palivovej nádrže 5.5L 14L 6.0L



 

Neo‘s 4

Motor
Typ motora jednovalec, 4taktný, kvapalinou chladený 

Zdvihový objem 49cc

Vŕtanie x zdvih 38.0 x 43.6

Kompresný pomer 12.0 : 1

Maximálny výkon 2.30 kW @ 7,000 ot/min

Maximálny krútiaci moment 3.15 Nm @ 7,000 ot/min

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini 

Palivový systém Vstrekovanie paliva 

Systém zapaľovania TCI

Systém štartovania elektrický a nožný 

Prevodovka automatická s variátorom 

Spotreba paliva 2.2l/100km

CO2 emisia 50g/km

Podvozok
Systém predného odpruženia teleskopická vidlica 

Predný zdvih 70 mm

Systém zadného odpruženia hydraulická kyvná vidlica 

Zadný zdvih 60 mm

Predná brzda kotúčová, Ø190 mm

Zadná brzda bubnová, Ø110 mm

Predná pneumatika 120/70-12

Zadná pneumatika 130/70-12

Rozmery
Celková dĺžka 1,840 mm

Celková šírka 663 mm

Celková výška 1,125 mm

Výška sedadla 790 mm

Rázvor kolies 1,275 mm

Minimálna svetlá výška 154 mm

Pohotovostná hmotnosť 95kg

Objem palivovej nádrže 5.4L



Get it on

 

Vytvorte si vysnívanú 
kolekciu pomocou 
bezplatnej aplikácie 
MyGarage

Aplikácia MyGarage je tým najlepším 
nástrojom na zostavenie vlastnej vysnívanej 
kolekcie motocyklov Yamaha – a je úplne 
bezplatná! Prevezmite 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 
stroje hotové, môžete ich uložiť a zdieľať s 
priateľmi. A keď sa nakoniec rozhodnete, ktorá 
verzia je pre vás tá pravá, stačí ju jednoducho 
poslať predajcov a ten ju dokáže premeniť na 
skutočnosť.



 

MyRide: Pozdvihnite svoju 
jazdu na novú úroveň!

Nová bezplatná aplikácia, ktorú exkluzívne 
vyvinula spoločnosť Yamaha, je určená 
pre každého jazdca bez ohľadu na značku 
motocykla alebo skútra, ktorý vlastní. Nová 
aplikácia MyRide umožňuje sledovať a ukladať 
podrobné informácie o každej jazde.

Pomocou novej aplikácie Yamaha MyRide majú 
jazdci možnosť zaznamenávať najrôznejšie 
údaje, napríklad uhol náklonu, zrýchľovanie, 
rýchlosť, nadmorskú výšku či brzdnú silu. 
Každá jazda tak prinesie ešte viac potešenia.

Okrem možnosti prezerať a analyzovať vlastný 
jazdný výkon môžu jazdci navyše zdieľať 
svoje súbory vo formáte GPX (GPS Exchange 
Format)* s ďalšími používateľmi aplikácie 
MyRide. Okrem toho si jazdci môžu ukladať 
podrobné údaje o všetkých motocykloch, 
na ktorých jazdili či ktoré testovali. Môžu 
sa navyše pozrieť na celý rad nových trás 
vďaka prevzatiu súborov GPX od ostatných 
používateľov aplikácie MyRide.

*GPX je formát súboru, ktorý umožňuje poskytovať dáta GPS 
softvérovým aplikáciám, ako napríklad navigáciám alebo 
prehliadačom dát GPS. Môže sa používať na opis bodov na 
trasách, či opis trás a ciest.



 



  



 

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 oficiálneho 
predajcu značky Yamaha, môžete si byť istí, 
že údržbu vykonajú profesionálni technici 
spoločnosti Yamaha s využitím originálnych 
dielov a produktov Yamalube.

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



  

Kvapalná súčasť motora

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

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

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

Mostová 2
811 02 Bratislava

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. Špecifikácie a vzhľad produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa 

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

Sledujte nás:

Predajca


