SuperSport 2020

DNA
Staňte sa súčasťou sveta R-World
Je v ňom čas a miesto na všetko. A keď zatúžite po
rýchlosti, pretekárske motocykle značky Yamaha
radu R-Series sú vždy pripravené na intenzívne
adrenalínové akcie v uliciach alebo na trati.
Nový model R1 vybavený úplne novou kapotážou
inšpirovanou modelom M1 prichádza s doteraz
najpôsobivejšími parametrami. Ďalšia generácia LED
svetlometov a obrysových LED svetiel zvýrazňuje
dominantný charakter – a prepracované nové
elektronické ovládacie prvky pre jazdcov, ako aj
vyladené odpruženie a pneumatiky RS11 s výbornou
priľnavosťou znamenajú, že môžete s úplnou istotou

siahnuť po vyššom výkone. Ak to však nestačí, model
R1M je vybavený tak, aby Vás posunul na vyššiu
úroveň. Vďaka zdokonalenému elektronickému
pretekárskemu odpruženiu Öhlins (ERS) s novými
plynovými vidlicami NPX, ultra ľahkej karbónovej
kapotážia najsofistikovanejšej elektronike v danej
triede Vám tento špičkový pretekársky motocykel
pomôže zvýšiť úroveň svojej jazdy.
Model Yamaha R6 vždy stanovoval tempo v triede
superšportov 600. Pozrite sa na výsledky posledných
pretekov svetového šampionátu SSP, ktoré Vám
povedia všetko, čo potrebujete vedieť. Jednoducho

povedané, táto špičková 600vka úplne ovládla
majstrovstvá sveta jazdcov aj výrobcov a podčiarkuje
tak svoje špičkové výkony v danej triede.
Model R3 vybavený obrátenými vidlicami a
kapotážou ovplyvnenou modelom M1 dáva jazdcom
s vodičským oprávnením skupiny A2 príležitosť zažiť
rovnaké vzrušenie a vášeň, aké sa spája s každou
Yamahou radu R. A ak ste vo svete superšportov
nováčikmi, vynikajúci model R125 prináša originálny
pocit veľkého motocykla s obratnosťou ľahkého
stroja.

História radu R. Vaša
budúcnosť.

R1M

€ XXXX,XX

Vďaka najmodernejšiemu elektronickému
pretekárskemu odpruženiu Öhlins (ERS) –
vrátane nových antikavitačných plynových
predných vidlíc NPX – ako aj novému systému
regulácie brzdenia Brake Control (BC) a novému
3-režimovému systému riadenia brzdenia
motorom Engine Brake Management (EBM) je
model R1M pripravený posúvať hranice.
A jeho ohromujúci rad bezdrôtovo vyladiteľných
elektronických technológií riadenia Vám prináša
ten najvyšší stupeň dôvery.

Profesionálny jazdec zobrazený v kontrolovaných podmienkach

R1M

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

Elektronické pretekárske odpruženie
Öhlins (ERS)

Nové plynové antikavitačné vidlice Öhlins
NPX

Nová karbónová kapotáž inšpirovaná
modelom M1

Elektronické pretekárske odpruženie (ERS) Öhlins
je tým najsofistikovanejším systémom odpruženia,
ktorý kedy spoločnosť Yamaha použila pri sériovo
vyrábanom motocykli. Jeho pokročilý softvér
umožňuje efektívnejší prejazd zákrut, brzdenie
a zrýchlenie a jeho používateľsky prívetivé
rozhranie Vám umožňuje vykonať rýchle zmeny
nastavenia odpruženia tak, aby vyhovovali rôznym
podmienkam trate a povrchu.

Na zaistenie lepšej odozvy na povrch vozovky s
konzistentnejším výkonom tlmenia je najnovší
model R1M vybavený novými 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.

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

Vyrazené výrobné číslo

Nový systém regulácie brzdenia Brake
Control (BC)

Nový systém riadenia brzdenia motorom
Engine Brake Management (EBM)

Motor s krížovým kľukovým hriadeľom a
objemom 998 cm3

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

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

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

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

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

R1M

R1M

Icon Performance

Yamaha Racing Experience
Akcia Yamaha Racing Experience (YRE) je
najexkluzívnejšie podujatie spoločnosti
Yamaha iba pre majiteľov motocyklov R1M.
Uskutoční sa na jar v roku 2020 na niektorých
z najznámejších pretekárskych tratí v Európe
a poskytne Vám príležitosť stretnúť sa s
niektorými jazdcami tímu Yamaha WSBK a
preslávenými hosťami tímu Yamaha Racing
– ktorí sa tiež podelia o profesionálne rady a
spolu s Vami si užijú motocykle R1M na trati!
Celý program je jedinečnou udalosťou
odohrávajúcou sa v atmosfére Yamaha
Racing a bude zahŕňať množstvo workshopov
venovaných rôznym témam vrátane nastavenia
pneumatík, odpruženia a elektroniky – čo Vám
poskytne hlboké znalosti, ktoré potrebujete
na preskúmanie plného potenciálu svojho
modelu R1M a posunutie tohto potenciálu na
ďalšiu úroveň.
Podrobné informácie nájdete na adrese
https://yre.yamaha-motor.eu/

História radu R. Vaša
budúcnosť.

R1

€ XXXX,XX

Aerodynamickejšia kapotáž je vybavená
agresívnymi bočnými panelmi inšpirovanými
modelom M1 a poskytuje špičkový výkon. LED
svetlomety novej generácie a prepracované
obrysové LED svetlá umožňujú, aby sa tento
motocykel presadil a odvážne ukázal, že je tu.
Vďaka novým systémom regulácie brzdenia
Brake Control (BC) a riadenia brzdenia motorom
Engine Brake Management (EBM) získate úplnú
kontrolu.
Každý zo siedmich nastaviteľných elektronických
asistenčných systémov jazdca možno doladiť v
priebehu niekoľkých sekúnd prostredníctvom
systému YRC. Model R1 s modernejším
závesom, dokonale vyladeným motorom EU5 a
prémiovými pneumatikami RS11 práve posunul
latku na novú úroveň.

Profesionálny jazdec zobrazený v kontrolovaných podmienkach

R1

Nový model R1, vyvinutý bez kompromisov
a zostavený s využitím najprepracovanejšej
technológie motorov a podvozkov, predstavuje
dokonalý superšport Yamaha.

Aerodynamická kapotáž v štýle modelu
M1

Motor s krížovým kľukovým hriadeľom s
vysokou účinnosťou

Model R1 sa vyznačuje tým najostrejším
vzhľadom v histórii vďaka novému štýlu kapotáže
inšpirovanému modelom M1 a plne integrovanej
kapotáži, ktorá vytvára agresívnejší pretekársky
profil. Vďaka tomu, že Vám umožní priľnúť
tesnejšie k motocyklu, táto ľahká kapotáž zvyšuje
aerodynamickú účinnosť o viac než 5 % a stroj
ponúka lepšie jazdné vlastnosti vo vysokých
rýchlostiach.

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

Nový systém riadenia brzdenia motorom
Engine Brake Management (EBM)

LED svetlomety ďalšej generácie

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

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

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

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

Nový systém elektronického ovládania
plynu APSG

Optimalizovaný systém riadenia rozjazdu
(LCS)

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

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

R1

R1

Midnight Black

Icon Blue

R1M / R1 Doplnky
R1 Sport Pack
Ak chcete svoj motocykel YZF-R1 posunúť na vyššiu úroveň, starostlivo vybrané doplnky Yamaha
Sport Pack sú tou správnou cestou. Športový balík YZF-R1 sa skladá z titánového tlmiča výfuku,
zatmaveného endurance plexi štítu, nálepky na nádrž, športového držiaka EČV a predných a zadných
LED smeroviek, dodáva Vášmu motocyklu YZF-R1 ešte agresívnejší vzhľad a ostrejší dojem. K
dispozícii od Vášho predajcu Yamaha, ktorý toto originálne príslušenstvo veľmi rád namontuje na Váš
motocykel.
Nastaviteľné stupačky

Krytky dier po zadných stupačkách

Chránič rozety

Sada stupačiek spolujazdca

Sada stupačiek jazdca

Nálepky na boky nádrže

Nastaviteľná brzdová páčka

Nastaviteľná spojková páčka

Sada závodných krytiek

Plexi štít Sprint

Plexi štít Endurance

Padacie protektory

Nálepka na nádrž

Vyššie je uvedený výber príslušenstva pre modely YZF-R1M a YZF-R1. Váš dealer Vám najlepšie poradí pri výbere príslušenstva pre Váš
motocykel.

R1M / R1 Doplnky

Športový držiak EČV

Súprava diaľkového ovládania
páčky prednej brzdy

Kryt motora pravá strana

Billet Crankcase Protector, Left

Chránič na prednú vidlicu

Chránič na zadnú vidlicu

Uzáver na olej

Nastavovače na reťaz – modré

Kryt reťaze

Chránič brzdovej páčky

Chránič spojkovej páčky

Kryt zadného sedadla

Stojan pod hlavu riadenia

Stojan pod kyvnú vidlicu

Držiaky pre stojan pod kyvnú
vidlicu

Vyššie je uvedený výber príslušenstva pre modely YZF-R1M a YZF-R1. Váš dealer Vám najlepšie poradí pri výbere príslušenstva pre Váš
motocykel.

Rešpekt voči svetu
motocyklov radu R.

R6

€ XXXX,XX
Model R6 je legendou v uliciach a vďaka výborným výsledkom na majstrovstvách
sveta v triede Supersport je zrejmé, že ide o osvedčeného víťaza na pretekárskej
trati. Jediná jazda na tomto pretekárskom stroji inšpirovanom platformou MotoGP
Vás vovedie do vzrušujúceho sveta Yamaha. Svet R!

Midnight Black

Prichádza model R6 – dokonalý superšport s objemom motora do 600 cm3 –
s aerodynamickou kapotážou a agresívnym vzhľadom, ktorý nesie všetky vlastnosti
DNA plnokrvníka série R od spoločnosti Yamaha.
Špičkové 43 mm obrátené predné vidlice zaručujú lepšie odpruženie a spätnú
väzbu – zatiaľ čo nízko umiestnená palivová nádrž a poloha riadidiel ponúkajú
jazdcovi výbornú ergonómiu a zaisťujú dokonalé pohodlie pri jazde a presné
riadenie. Odpovedzte na volanie a vstúpte do sveta strojov radu R.

R6

Icon Blue

Radikálny dizajn radu R

Aerodynamicky efektívna kapotáž

Špičkové systémy elektronického riadenia

Predné vidlice typu R1

Model R6, vyvinutý použitím najnovšieho dizajnu
série R, zahŕňa agresívnu masku so skrytými
zapustenými svetlometmi a dvojitými obrysovými
svetlami LED, ktoré zvýrazňujú radikálny vzhľad
strojov radu R. Vďaka ostro tvarovanej kapotáži
a plynulým horizontálnym líniám prúdi tomuto
superšportu 600 značky Yamaha v žilách čistá
pretekárska DNA.

Aerodynamicky účinná kapotáž je jednou z
hlavných vlastností, ktoré umožnili modelu
R6 dominovať v posledných rokoch na
majstrovstvách sveta superšportov. Predná
kapotáž s dynamickým vzhľadom a pretekárske
plexi, vyvinuté na základe prevereného radu
R, zvýrazňujú silnú DNA radu R a prispievajú
k vynikajúcemu výkonu stroja.

Model R6 je vďaka širokej škále špičkových
elektronických systémov najsofistikovanejší
superšportový motocykel triedy 600, ktorý
spoločnosť Yamaha doposiaľ vytvorila. Model
R6, vybavený systémom kontroly trakcie (TCS) so
6 režimami, ako aj systémom rýchleho radenia
(QSS) na radenie vyšších prevodových stupňov bez
spojky a funkciou nastaviteľného výkonu motora
režimu D-Mode, Vám prináša dokonalú kontrolu.

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

Profesionálny jazdec zobrazený v kontrolovaných podmienkach

R6 Doplnky
R6 Sport Pack
Ak chcete svoj motocykel YZF-R6 posunúť na vyššiu úroveň, starostlivo vybrané doplnky Yamaha
Sport Pack sú tou správnou cestou. Športový balík YZF-R6, ktorý sa skladá z titánového tlmiča
výfuku, zatmaveného endurance plexi štítu, nálepky na nádrž, športového držiaka EČV a predných a
zadných LED smeroviek, dodáva Vášmu modelu YZF-R6 ešte agresívnejší vzhľad a ostrejší dojem. K
dispozícii od Vášho predajcu Yamaha, ktorý toto originálne príslušenstvo veľmi rád namontuje na Váš
motocykel.
Sada závodných krytov

Sada nastaviteľných stupačiek
jazdca

Držiak registračnej značky

Sada stupačiek jazdca

Sada stupačiek spolujazdca

Kryt zadného sedadla (strieborný)

Kryt zadného sedadla (Tech Black)

Kryt chladiča

Súprava diaľkového ovládania
páčky prednej brzdy

Nastaviteľná brzdová páčka modrá

Nastaviteľná brzdová páčka
titánová

Chránič brzdovej páčky

Vyššie je uvedený výber príslušenstva pre modely YZF-R6. Váš dealer Vám najlepšie poradí pri výbere príslušenstva pre Váš
motocykel.

R6 Doplnky

Nastaviteľná spojková páčka
modrá

Nastaviteľná spojková páčka
titánová

Chránič spojkovej páčky

Kryt motora pravá strana

Kryt motora ľavá strana

Zatmavený plexi štít

Kryt rozety

Uzáver na olej

Kryt na nádobku zadnej brzdy

Chránič na zadnú vidlicu

Chránič na zadnú vidlicu

Držiaky pre stojan pod kyvnú
vidlicu

Chránič na prednú vidlicu

Ochranná nálepka na uzáver
nádrže

Nálepka na ochranu nádrže

Vyššie je uvedený výber príslušenstva pre modely YZF-R6. Váš dealer Vám najlepšie poradí pri výbere príslušenstva pre Váš
motocykel.

R3

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

Midnight Black

Tento ľahký superšport sa vyznačuje radikálnym vzhľadom inšpirovaným modelom
MotoGP®, vďaka ktorému je najžiadanejším strojom medzi tristovkami v uliciach
aj na pretekárskych okruhoch. Elegantná kapotáž s centrálnym nasávaním
vzduchu pripomína stroj YZR-M1 MotoGP® značky Yamaha – a dva agresívne LED
svetlomety ešte viac vyzdvihujú čistú DNA radu R.
Špičkové 37 mm obrátené predné vidlice zaručujú presné odpruženie a spätnú
väzbu – okrem toho sme vyvinuli veľké úsilie, aby sme zaistili, že vďaka ergonómii
jazdy získate väčší pocit pohodlia a presnejšie riadenie. Odpovedzte na volanie
a vstúpte do sveta strojov radu R.

Icon Blue

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

Profesionálny jazdec zobrazený v kontrolovaných podmienkach

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

Vysokootáčkový motor s objemom
321 cm3

Ľahký superšport patriaci medzi vozidlá
skupiny A2

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

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

R3

Volá vás svet strojov
radu R.

Zmeňte svoj pohľad na
skutočnosť.

R125

€ XXXX,XX
Model R125 inšpirovaný legendárnym strojom R1 a skonštruovaný s čistou DNA
radu R je vyrobený s dôrazom na okamžitý výkon s výnimočnou ovládateľnosťou.
Tech Black

Competition White

Motor modelu R125 je tým najdômyselnejším motorom s objemom 125 cm3, aký
sme kedy vyrobili. Systém variabilného riadenia ventilov a hlava valcov s veľkým
prietokom zaručujú vysoký krútiaci moment v nízkych otáčkach a vzrušujúci výkon
vo vysokých otáčkach. To znamená rýchlu akceleráciu, intenzívne zrýchlenie,
vysokú maximálnu rýchlosť a vynikajúcu spotrebu paliva.
Agresívna kapotáž podľa modelu R1 a dva predné LED svetlomety dodávajú
modelu R125 silnejší a pôsobivejší vzhľad. Kompaktný rám Deltabox s hliníkovou
kyvnou vidlicou a širokou zadnou pneumatikou o šírke 140 mm potvrdzujú pozíciu
tohto špičkového ľahkého superšportu. Zmeňte svoj pohľad na skutočnosť.

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

Profesionálny jazdec zobrazený v kontrolovaných podmienkach

R125

Icon Blue

Vynikajúca účinnosť spaľovania

Rám Deltabox

Ľahká kyvná vidlica

Motor motocykla R125 je vybavený veľkými sacími
a výfukovými ventilmi a navyše aj kompaktnou
spaľovacou komorou, aby sa zaručila vysoká
účinnosť nasávania. Toto usporiadanie – spolu
so špičkovým systémom VVA, veľkou škrtiacou
klapkou a športovým výfukovým systémom –
ponúka úžasné zrýchlenie.

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
prednou vidlicou, ktoré prinášajú technické
parametre špičkového superšportu do kategórie
strojov s objemom 125 cm3.

Dizajn modelov Yamaha radu R Vám prináša
jedinečný štýl, výkon a technológie. Model
R125 potvrdzuje svoju pozíciu prémiového
superšportu v kategórii do 125 cm3 aj ľahkou
hliníkovou kyvnou 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.

R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition
€ XXXX,XX

Model R125 Monster Energy Yamaha MotoGP je najštýlovejší motocykel
s objemom 125 cm3 vo svojej triede. Pri jeho navrhovaní sme sa inšpirovali
pretekárskymi motocyklami YZR-M1 značky Yamaha a prejavuje sa v ňom čistá
DNA radu R.
Grafické prvky Monster Energy v štýle MotoGP a agresívna kapotáž podľa modelu
R1 robia z tohto stroja najexkluzívnejší model triedy 125 z dielne spoločnosti
Yamaha. Prepracovaný rám Deltabox s hliníkovou kyvnou vidlicou a zadnou
pneumatikou o šírke 140 mm potvrdzujú pozíciu špičkového ľahkého superšportu
R125 aj v roku 2020.
Na dosiahnutie ešte vyššieho krútiaceho momentu v nízkych otáčkach a vyššieho
výkonu vo vysokých otáčkach sa motor motocykla R125 dodáva so sofistikovaným
systémom VVA (Variable Valve Actuation) a hlavou valcov s veľkým prietokom. To
znamená rýchlejšiu akceleráciu, lepšie zrýchľovanie, vyššiu maximálnu rýchlosť
a nižšiu spotrebu paliva.

Monster Black

Exkluzívne graﬁcké prvky Monster
Energy Yamaha MotoGP

Kokpit inšpirovaný modelom YZR-M1
MotoGP

Každý model R značky Yamaha má v sebe pravú
pretekársku DNA, no špeciálna verzia modelu
R125 Monster Energy značky Yamaha inšpirovaná
štýlom MotoGP má najbližšie k skutočnému duchu
MotoGP. Vďaka prednej kapotáži v štýle YZR-M1
s dvojitými LED svetlometmi inšpirovanými radom
R1 a špičkovou povrchovou úpravou je model
R125 Monster Energy Yamaha MotoGP pripravený
vyraziť na cesty!

Model R125 je skonštruovaný tak, aby Vám
poskytol jedinečné športové zážitky. Pretekársky
pôsobiaci kokpit inšpirovaný motocyklom Yamaha
MotoGP sa pýši vysokokvalitným uchytením
riadidiel, dobre viditeľným prístrojovým panelom
LED a chráničom brzdovej páčky, ktorý Vám zaistí
dokonalú kontrolu na okruhu aj na ulici.

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

Motor s objemom 125 cm3 so systémom
VVA
Motor modelu R125 využíva systém variabilného
riadenia ventilov, ktorý optimalizuje polohu
ventilov pre vyšší krútiaci moment pri nízkych
otáčkach a vyšší výkon pri vysokých otáčkach.
Navyše znižuje spotrebu paliva. Teleso škrtiacej
klapky s veľkým priemerom zaručuje plynulé
a jemnejšie ovládanie akcelerátora a výfukový
systém zaisťuje športový a vzrušujúci zvuk.

R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition

Objavte nové rozmery.

R3 Doplnky

R125 Doplnky

R3 Sport Pack
Ak chcete svoj motocykel YZF-R3 posunúť na vyššiu úroveň, starostlivo vybrané doplnky Yamaha
Sport Pack sú tou správnou cestou. Športový balík YZF-R3, ktorý sa skladá zo zatmaveného
endurance plexi štítu, nálepky na nádrž, športového držiaka EČV, predných a zadných LED smeroviek
a nálepiek na ráfiky kolies, dodáva Vášmu modelu YZF-3 ešte agresívnejší vzhľad a ostrejší dojem. K
dispozícii od Vášho predajcu Yamaha, ktorý toto originálne príslušenstvo veľmi rád namontuje na Váš
motocykel.

Karbónová koncovka výfuku

Vyšší plexi štít

Vyšší plexi štít

Padacie protektory

Uzáver na olej

Športové stupačky jazdca

R125 Sport Pack
Kryt reťaze

Športové stupačky jazdca

Ochranná nálepka na nádrž

Držiak registračnej značky

Športové stupačky spolujazdca

Držiak registračnej značky

Ochranná nálepka na nádrž

Kryt sedadla

Výfukový systém Akrapovič

Vyššie je uvedený výber príslušenstva pre modely YZF-R3 a YZF-R125. Váš dealer Vám najlepšie poradí pri výbere príslušenstva pre Váš
motocykel.

Ak chcete svoj motocykel YZF-R125 posunúť na vyššiu úroveň, starostlivo vybrané doplnky Yamaha
Sport Pack sú tou správnou cestou. Športový balík YZF-R125, ktorý sa skladá zo zatmaveného
endurance plexi štítu, nálepky na nádrž, športového držiaka EČV, predných a zadných LED smeroviek
a nálepiek na ráfiky kolies, dodáva Vášmu modelu YZF-125 ešte agresívnejší vzhľad a ostrejší dojem.
K dispozícii od Vášho predajcu Yamaha, ktorý toto originálne príslušenstvo veľmi rád namontuje na
Váš motocykel.

Výber príslušenstva pre Supersport

Podložka pod motocykel Yamaha
Racing

Taška na zadné sedadlo

Podkova pre montáž tankvaku

Tankvak na nádrž Sport

Tankvak na nádrž City

LED smerovky Plus zadné

LED smerovky Plus predné

LED smerovky

Samolepky na ráfk – 17” kolesá

Vyhrievané rukoväte

Úchyty na stojan pod kyvnú vidlicu

Servisný stojan pod predné koleso

Pretekársky stojan pod zadné
koleso

Súprava metrických nástrojov

Súprava posuvných nástrojov
Yamaha

Lievik na olej Yamaha

Vyťahovací nástroj na pružiny
Yamaha

Kliešte na bezpečnostný drôt
Yamaha

Bezpečnostný drôt Yamaha

Interiérová krycia plachta

Exteriérová krycia plachta

Upínacie popruhy Yamaha s
nastaviteľnými prackami

Upínacie popruhy Yamaha s račňou

Nabíjačka akumulátorov YEC-50

Nabíjačka akumulátorov YEC-9

YEC sada na pripojenie nabíjačky

Indikátor nabíjačky batérií YEC

Panel indikátora YEC

Vyššie je uvedený výber príslušenstva pre modely Supersport. Vyobrazené príslušenstvo však nemusí byť nevyhnutne vhodné na montáž na všetky uvedené modely. Miestny zástupca značky Yamaha Vám poradí
najvhodnejšie príslušenstvo pre Váš model Yamaha. Prípadne navštívte webovú stránku www.yamaha-motor.sk/accessories

Technické údaje
R1M

R1

R6

4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, paralelný
4valec s náklonom dopredu, 4ventilový

4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, paralelný
4valec s náklonom dopredu, 4ventilový

4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, paralelný
4valec s náklonom dopredu, 4ventilový

Motor
Typ motora
Zdvihový objem

998 cm³

998 cm³

599cc

Vŕtanie x zdvih

79,0 mm x 50,9 mm

79,0 × 50,9 mm

67.0 x 42.5

Kompresný pomer

13.0 : 1

13.0:1

13.1 : 1

Maximálny výkon

147,1 kW (200,0 koní) pri 13 500 ot./min.

147,1 kW (200,0 koní) pri 13 500 ot./min.

87.1kW (118.4koní) @ 14,500 rpm

Maximálny krútiaci moment

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

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

61.7Nm (6.3kg-m) @ 10,500 rpm

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

mokrá, viaclamelová

mokrá, viaclamelová

mokrá, vícelamelová

TCI

TCI

TCI

Systém mazania
Typ spojky
Systém zapaľovania
Systém štartovania
Prevodovka

Elektrický

Elektrický

Elektrický

stály záber, 6 rýchlostná

stály záber, 6 rýchlostná

stálý záběr, 6rychlostní

Koncový prevod

Reťaz

Reťaz

Reťaz

Spotreba paliva

7.2l/100km

7.2l/100km

6.6l/100km

CO2 emisie
Prívod paliva

168g/km

168g/km

154 g/km

elektronické vstrekovanie paliva

elektronické vstrekovanie paliva

elektronické vstrekovanie paliva

Rám typu Diamant

Rám typu Diamant

hliníkový, Deltabox

24º

24°

24º

Podvozok
Rám
Uhol sklonu
Stopa

102 mm

102 mm

97mm

Systém predného odpruženia

Teleskopická vidlica Upside-down, Ø 43 mm

Teleskopická vidlica

Teleskopická vidlica Upside-down, Ø 43 mm

Systém zadného odpruženia

Kyvná vidlica, kĺbové odpruženie

kyvná vidlice

Kyvná vidlica, kĺbové odpruženie

Predný zdvih

120 mm

120 mm

120 mm

Zadný zdvih

120 mm

120 mm

120 mm

Predná brzda

Hydraulická s dvojitým kotúčom, Ø 320mm

Hydraulická dvojkotúčová brzda

Hydraulická s dvojitým kotúčom, Ø 320mm

Zadná brzda

Hydraulická jednokotúčová, Ø 220mm

Hydraulická jednokotúčová brzda

Hydraulická jednokotúčová, Ø 220mm

Predná pneumatika

120/70 ZR17M/C (58W), bezdušová

120/70ZR17M/C (58W), bezdušová

120/70 ZR17M/C (58W) Bezdušová

Zadná pneumatika

200/55 ZR17M/C (78W), bezdušová

190/55ZR17M/C (75W), bezdušová

180/55 ZR17M/C (73W) Bezdušová

Celková dĺžka

2 055 mm

2 055 mm

2,040 mm

Celková šírka

690 mm

690 mm

695 mm
1,150 mm

Rozmery

Celková výška

1 165 mm

1 165 mm

Výška sedadla

860 mm

855 mm

850 mm

Rázvor kolies

1 405 mm

1 405 mm

1,375 mm

130 mm

130 mm

130 mm

Minimálna svetlá výška

202 kg

201 kg

190 kg

Objem palivovej nádrže

Mokrá hmotnosť s náplňami

17 litrov

17 litrov

17 litrov

Objem olejovej nádrže

4,9 litra

4,9 litra

3.4litra

Specifications are subject to change without notice, in accordance with national regulations and legislation.

R3

R125

R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition

4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, 2valec,
4ventilový 4taktný, kvapalinou chladený, SOHC, 1valec, 4ventilov

4taktný, kvapalinou chladený, SOHC, 1valec,
4ventilový

kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC, 4ventilový

Motor
Typ motora
Zdvihový objem

321cc

124.7cc

124.7cc

Vŕtanie x zdvih

68.0 x 44.1

52.0 x 58.6

52.0 x 58.6

Kompresný pomer

11.2 : 1

11.2 : 1

11.2 : 1

Maximálny výkon

30.9kW (42.0koní) @ 10,750 rpm

11.0kW (15.0koní) @ 9,000 rpm

11.0kW (15.0koní) @ 9,000 rpm

28.8Nm (2.9kg-m) @ 9,000 rpm

11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm

11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

mokrá, viaclamelová

mokrá, viaclamelová s vinutými pružinami

mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami

TCI

TCI (digitálny)

TCI (digitální)

Maximálny krútiaci moment
Systém mazania
Typ spojky
Systém zapaľovania
Systém štartovania
Prevodovka

Elektrický

Elektrický

Elektrický

stály záber, 6 rýchlostná

stálý záběr, 6rychlostní

stálý záběr, 6rychlostní

Koncový prevod

Reťaz

Řetěz

Řetěz

Spotreba paliva

3.8l/100km

2.13l/100km

2.13l/100km

CO2 emisie
Prívod paliva

89g/km

49g/km

49g/km

elektronické vstrekovanie paliva

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Rám typu Diamant

Ocelový Deltabox

Ocelový Deltabox

25º

25º

25º

Podvozok
Rám
Uhol sklonu
Stopa

95mm

89mm

89mm

Systém predného odpruženia

Teleskopická vidlica

Teleskopická vidlica Upside-down, Ø 41 mm

Upside-down telescopic fork, Ø41mm

Systém zadného odpruženia

Kyvná vidlica

Kyvná vidlica

kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Predný zdvih

130 mm

130 mm

130 mm

Zadný zdvih

125 mm

114 mm

114 mm

Predná brzda

Hydraulická kotúčová, Ø 298mm

Hydraulická kotúčová, Ø 292mm

Hydraulická kotoučová, Ø292 mm

Zadná brzda

Hydraulická jednokotúčová, Ø 220mm

Hydraulická jednokotúčová, Ø 220mm

Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm

Predná pneumatika

110/70-17M/C 54H (Bezdušová)

100/80-17 M/C

100/80-17 M/C

Zadná pneumatika

140/70-17M/C 66H (Bezdušová)

140/70-17 M/C

130/70-17 M/C

Rozmery
Celková dĺžka

2090 mm

1,955 mm

1,955 mm

Celková šírka

730 mm

680 mm

680 mm
1,065 mm

Celková výška

1140 mm

1,065 mm

Výška sedadla

780 mm

825 mm

825 mm

Rázvor kolies

1380 mm

1,355 mm

1,355 mm

Minimálna svetlá výška

160 mm

155 mm

155 mm
142 kg

Mokrá hmotnosť s náplňami

170 kg

142 kg

Objem palivovej nádrže

14.0L

11.5L

11.5L

Objem olejovej nádrže

2.4L

1.15L

1.15L

Kolekcia Paddock Blue
Či už ste jazdec na stroji radu R-Series alebo
oddaný fanúšik pretekárov na strojoch značky
Yamaha, musíte si pozrieť najnovšiu kolekciu
Paddock Blue. Vyrobené z najmodernejších
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. Na rok
2020 je k dispozícii ešte väčší výber tričiek,
mikín, polokošiel a svetrov Paddock Blue s
dizajnom v individuálnom štýle so symbolmi
radu R-Series v modrej a čiernej farbe – mnohé
z nich majú na zadnej strane jedinečný nový
dizajn „vytlačenej chrbtice“ spoločnosti
Yamaha.
Nová čierna softshellová bunda je navrhnutá
pre mužov a ženy, ktorí vyžadujú tú najvyššiu
ochranu s dynamickým štýlom. Dodáva
sa náplecným a lakťovým vystužením s
certifikáciou CE a voliteľným chráničom chrbta
– zatiaľ čo nové čiernobiele hybridné bundy
a nové tkané športové nohavice a šortky sú
ideálnym oblečením na voľný čas pre fanúšikov
superšportov. A s novým ľahkým batohom,
taškou na prilbu a ponukou módnych tašiek
na pás ma rad Paddock Blue takmer všetko, čo
potrebujete, aby ste ukázali svoju vášeň pre
svet R World spoločnosti Yamaha.

Kolekcia Paddock Blue - Dospelí & deti

Pánska bunda
dostupná aj v dámskej verzii

Pánska softshell bunda
dostupná aj v dámskej a detskej verzii

Pánska hybridná bunda
dostupná aj v dámskej a detskej verzii

Pánska vesta

Pánske dlhé nohavice

Pánske krátke nohavice

Pánske tričko dlhý rukáv

Pánske Polo tričko

Pánske tričko

Dámska mikina
dostupná aj v pánskej verzii

Dámke Polo tričko
dostupná aj v pánskej verzii

Dámske tričko
dostupná aj v pánskej a detskej verzii

Detský župan

Detské pyžamo

Detská mikina

Vyššie uvedená je ponuka oblečenia a doplnkov. Informácie o kompletnej kolekcii kontaktujte svojho oficiálneho predajcu Yamaha,
alebo navštívte stránku https://www.yamaha-motor.eu/eu/accessories/apparel

Program bLU cRU
spoločnosti Yamaha
Vďaka bohatej histórii súťaží, ktorá sa začína
v časoch založenia spoločnosti, sú preteky
stredobodom všetkého, čo spoločnosť Yamaha
robí. Spoločnosť sa vždy snaží vychovávať a
povzbudzovať ďalšiu generáciu pretekárov
prostredníctvom programu bLU cRU spoločnosti
Yamaha.
Dosiahnutie najvyššej úrovne si vyžaduje
enormné množstvo úsilia, zručnosti, odvahy,
času a odhodlania – a iba tí najlepší jazdci môžu
dosiahnuť úspech. Stať sa budúcim Valentinom
Rossim je snom každého mladého pretekára, ale
chce to oveľa viac, než len byť tým najrýchlejším
jazdcom na okruhu – ak chcete mať 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!

Nové jednodielne kožené
kombinézy IXON od
spoločnosti Yamaha
Spoločnosť Yamaha úzko spolupracovala so
spoločnosťou IXON na vývoji tejto kvalitnej
jednodielnej koženej kombinézy určenej pre
jazdcov na strojoch radu R-Series. Kombinéza
je vyrobená z prvotriednej hovädzej kože a
zaručuje tú najlepšiu ochranu proti oderu.
Táto modro-sivá kombinéza sa vyznačuje
dynamickým vopred vyformovaným tvarom,
ktorý poskytuje tú najvyššiu mieru pohodlia.
Pružné kožené časti na kolenách, hrudi a
spodnej časti chrbta umožňujú dosiahnuť
úplnú mobilitu a anatomické manžety so
zipsom so sťahovacím popruhom zaistia, že
Vám kombinéza dokonale sadne.
Pevné lakťové slidery a odnímateľné kolenné
slidery zabezpečujú dokonalú ochranu v
miestach kontaktu s traťou a aerodynamický
hrb redukuje odpor a trasenie spôsobené
vetrom. Na zaistenie vyššej pevnosti je táto
špičková kombinéza vystužená aramidovými
vláknami – a odnímateľná podšívka zo 100 %
polyesteru uľahčuje udržanie tohto nového
obleku IXON v dobrom stave.
Spolu s novou kombinézou spoločnosť
Yamaha ponúka nové rukavice Race
Carbotrack R1 Edition. Sú vyrobené z
kombinácie kvalitnej hovädzej kože a veľmi
pevných výstuží z Keramidu a poskytujú Vám
vysokú úroveň ochrany pri zachovaní vysokej
úrovne citlivosti.

Oficiálne školy pre jazdcov
Yamaha
Dokonca aj najskúsenejší jazdci sa vždy
môžu naučiť niečo nové, preto či už jazdíte
na stroji Yamaha Supersport 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
YZR-M1. Preto neexistuje lepší spôsob
objavovania Vášho 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 okruhovej
jazdy na niektorom z najznámejších okruhov na
kontinente – ponúkajú vám skvelý zážitok.
Bez ohľadu na to, aké sú Vaše zručnosti a
úroveň jazdenia, budete sa môcť s tímom
inštruktorov učiť a rozvíjať nové zručnosti
a techniky – a na konci školenia budete
nepochybne lepšími jazdcami než na začiatku.
Ďalšie informácie nájdete na adrese www.
yamaha-motor.eu/riding-schools/

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.

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 ás tá pravá, stačí ju jednoducho
poslať predajcovi a ten ju dokáže premeniť na
skutočnosť.

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.

www.yamaha-motor.sk

sledujte nás na::

Yamaha Motor Europe N.V.
organizačná zložka SK
Mostová 2
811 02 Bratislava
Info_general@yamaha-motor.sk

Predajca

Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha Vás vyzýva, aby ste jazdili bezpečne,
s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Zobrazené fotografe môžu zachytávať profesionálnych jazdcov, ktorí
jazdia v kontrolovaných podmienkach alebo na uzavretom okruhu. Všetky poskytnuté informácie slúžia na všeobecné
usmernenie. Parametre a vzhľad produktov a doplnkov značky Yamaha, ako aj doplnkov iných značiek, sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Doplnky iných značiek kompletne vyvíjajú a vyrábajú uznávané spoločnosti tretích strán.
Spoločnosť Yamaha nezaručuje dostupnosť zobrazených produktov a príslušenstva na vnútroštátnych trhoch. Modelový
rad produktov a príslušenstva môže byť v niektorých krajinách obmedzený. Spoločnosť Yamaha má právo prerušiť výrobu
produktov a príslušenstva bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade potreby sa ceny produktov a príslušenstva
spoločnosti Yamaha môžu líšiť v závislosti od miestnych požiadaviek a podmienok. Z týchto informácií nevyplýva žiadny
právny nárok. Podrobnejšie informácie a informácie o dostupnosti produktov získate u Vášho miestneho predajcu spoločnosti
Yamaha.
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