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FASTER
Εμπνευσμένες από το παρελθόν της Yamaha, σχεδιασμένες για το μέλλον

Βασισμένα σε διαχρονικά στοιχεία σχεδιασμού, 
τα μοντέλα Sport Heritage της Yamaha αποδίδουν 
φόρο τιμής στα παλιότερα εμβληματικά μοντέλα 
της Yamaha και προσφέρουν μια πολύ ξεχωριστή 
εμπειρία οδήγησης στους κατόχους τους, χάρη στα 
μοναδικά και άψογα κατασκευασμένα εξαρτήματά 
τους. Διαθέσιμη σε νέες, εμπνευσμένες χρωματικές 
επιλογές, όπως η «80 Black» που παραπέμπει 
στον κλασικό χρωματισμό των μοντέλων Yamaha 
της δεκαετίας του 1980, η 3-κύλινδρη XSR900 
συνδυάζει μοντέρνο ρετρό στυλ με συναρπαστικές 
επιδόσεις και σύγχρονη τεχνολογία.

Μικρή, ελαφριά και ευέλικτη, η XSR700 είναι 
εφοδιασμένη με τον πλούσιο σε ροπή κινητήρα 
CP2 των 689 κ.εκ., ο οποίος παρέχει εκπληκτική 
επιτάχυνση σε όλο το φάσμα των στροφών.
Με τα εμβληματικά της χρώματα και σκληροτράχηλο
εκτός δρόμου χαρακτήρα, η XSR700 XTribute
είναι ο φόρος τιμής της Yamaha στη θρυλική XT 
που πρωταγωνίστησε στα πρώτα Rally Raid.

Αν οι μεγάλες V-twin είναι το είδος της 
μοτοσυκλέτας που σε συναρπάζει, τότε η SCR950 
και η XV950R διαθέτουν όλα όσα χρειάζεσαι. 

Χάρη στον αερόψυκτο υψηλής ροπής κινητήρα 
V-Twin, τα διπλά πίσω αμορτισέρ και την αθόρυβη 
μετάδοση με ιμάντα, αυτές οι μοτοσυκλέτες σου 
επιτρέπουν να απολαμβάνεις τις χαρές και
την απλότητα μιας θρυλικής εποχής.



 

Η XSR900 είναι το ιδανικό μέσο για να γνωρίσεις όλα όσα μπορεί
να προσφέρει μια μοτοσυκλέτα. Μια απολαυστική εμπειρία οδήγησης
που εξασφαλίζεται από την τεχνολογία αιχμής και επηρεάζεται από
την απαράμιλλη ιστορική κληρονομιά των αγώνων ταχύτητας.
Τα καλύτερα στοιχεία του προηγμένου μηχανολογικού σχεδιασμού
της Yamaha σε ρετρό περιτύλιγμα, συνδυάζονται για να αποτίσουν φόρο
τιμής στις διαχρονικές κλασικές μοτοσυκλέτες.

Ο νεότερος κινητήρας CP3 Crossplane 850 κ.εκ. με τρεις κυλίνδρους σε σειρά 
παρέχει εκπληκτική ροπή και επιτάχυνση που κόβει την ανάσα. Το ιδιαίτερα 
ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου συνδυάζεται με φυσική θέση οδήγησης,
ώστε να εξασφαλίζεται κορυφαία εμπειρία οδήγησης και εξαιρετική ευελιξία.

Η XSR900 είναι εμπνευσμένη από την πλούσια ιστορία της Yamaha 
στους αγώνες ταχύτητας, αλλά και την παράδοσή της, στη δημιουργία 
μοτοσυκλετών που ξεχωρίζουν. Και φυσικά, όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία
της XSR900 συνδυάζονται αρμονικά με σύγχρονη τεχνολογία αιχμής.

Διαχρονική, λιτή σχεδίαση που σέβεται 
τα θρυλικά μοντέλα του παρελθόντος
Η XSR900 δείχνει την πραγματική ιστορική 
κληρονομιά της με διαχρονική, λιτή σχεδίαση 
που αναβιώνει τις θρυλικές μοτοσυκλέτες του 
παρελθόντος. Αυτή η σύγχρονη κλασική Sport 
Heritage ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία 
των μοτοσυκλετών του χτες, που ακόμα και 
σήμερα θέτουν τα δεδομένα στη σχεδίαση 
των μοτοσυκλετών.

Ελαφρύ πλαίσιο και ψαλίδι αλουμινίου
Το έξυπνα κατασκευασμένο πλαίσιο αλουμινίου 
τοποθετεί τον ισχυρό κινητήρα σε κοντινή 
απόσταση από τους δύο τροχούς, δημιουργώντας 
ένα κοντό μεταξόνιο που παρέχει ευελιξία. 
Το ψαλίδι είναι τοποθετημένο εξωτερικά ώστε
τα μαρσπιέ να βρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους, 
για μια πιο στενή και άνετη θέση οδήγησης.

Κινητήρας υψηλής απόδοσης 850 κ.εκ. 
με 3 κυλίνδρους σε σειρά
Η νέα XSR900 διαθέτει ισχυρό, υγρόψυκτο 
4-χρονο κινητήρα 850 κ.εκ. με 3 κυλίνδρους σε 
σειρά, ο οποίος είναι βασισμένος στη φιλοσοφία 
Crossplane. Ο ασυγκράτητος 3-κύλινδρος 
κινητήρας συνδυάζεται με σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης (TCS), μονόδρομο συμπλέκτη με 
υποβοήθηση (A&S), γκάζι YCC-T και ρυθμίσεις 
ισχύος D-MODE για μέγιστες επιδόσεις.

Ρετρό στυλ με υλικά υψηλής ποιότητας
Η XSR900 δείχνει την πραγματική ιστορική 
κληρονομιά της μέσω της χρήσης μεταλλικών 
εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας. Διαθέτει 
κομψά καλύμματα αλουμινίου στο ρεζερβουάρ 
καυσίμου, φτερά και βάσεις φτερών από
αλουμίνιο, και στρογγυλό ρετρό πίνακα οργάνων, 
που αντλούν έμπνευση από τις θρυλικές 
μοτοσυκλέτες του παρελθόντος.

 

Ο κυρίαρχος
του παιχνιδιού.
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Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Χαμηλά τοποθετημένο
σύστημα εξάτμισης 
90798-34520-00

Ψηλά τοποθετημένο
σύστημα εξάτμισης 
90798-34510-00

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
B90-FLPH1-00-00

Χαμηλό τιμόνι
B90-261B0-00-00

Σέλα με ultrasuede επένδυση
B90-247C0-00-00

Μανέτα φρένου Billet
B34-FBRLE-00-00

Κάλυμμα σέλας από αλουμίνιο
B90-247F0-41-00

Προστατευτικό αλυσίδας
B90-FCHPR-00-00

Κάλυμμα ψυγείου
B90-FFLRC-00-00

Κάλυμμα δοχείου
υγρών φρένου billet
B34-FBFLC-10-00

Ανεμοθώρακας
B90-F61C0-00-00

Σπορ ανεμοθώρακας
B90-F83J0-00-00

Πλαϊνά καλύμματα ψυγείου
B90-FSCRC-00-00

Αντίβαρα τιμονιού billet
B90-FHABW-00-00

Κάλυμμα γραναζιού billet
BS2-FFSPC-01-00

Φλας LED
YME-H0789-00-10

Πίσω φως Vintech
YME-FYTL1-00-00

Τάπα πλήρωσης λαδιού
με μηχανική κατεργασία CNC
B90-F0ILF-00-00

Μαρσπιέ συνεπιβάτη
από αλουμίνιο billet
B90-F2743-00-00

Ρυθμιστής αλυσίδας
από αλουμίνιο billet
B90-FCHAI-00-00

Κάλυμμα μαρσπιέ συνεπιβάτη
B90-FPFRC-00-00

Καβαλέτα τιμονίου billet
B90-FHBRS-00-00

Μαλακή πλαϊνή τσάντα
Sport Heritage
B34-FSSBC-00-00

Τσάντα εργαλείων Sport Heritage
B34-FTBCL-00-00

XSR900 Αξεσουάρ



 

Αναβιώνει
τη θρυλική ΧΤ500.

 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1970, η Yamaha 
άλλαξε τον κόσμο της μοτοσυκλέτας με την XT500. 
Ελαφριά, απλή και διασκεδαστική στην οδήγηση, 
έγινε αμέσως η πλέον δημοφιλής και εμπορική 
μοτοσυκλέτα. Ο θρύλος που δημιούργησε 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Με εμβληματικό χρώμα στο ρεζερβουάρ
και αποκλειστικό εξοπλισμό scrambler, η XSR700 
XTribute αποτίει φόρο τιμής στην XT500
και αιχμαλωτίζει τις θεμελιώδεις συγκινήσεις και
την απόλαυση που αναζητάς σε μια μοτοσυκλέτα.

Στα σπέσιαλ χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται 
επίπεδη σέλα στο στυλ της XT και ογκώδη μαρσπιέ, 
καθώς και τιμόνι off road για καλύτερο έλεγχο 
και προστατευτικές φισούνες στο πιρούνι, που 
τονίζουν το διαχρονικό στυλ scrambler. Και χάρη 
στον 2-κύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 689 κ.εκ. 
και το ελαφρύ πλαίσιο, η XSR700 XTribute έχει 
δύναμη και τεχνολογία που συναρπάζουν.

Η XSR700 XTribute που απεικονίζεται στις 
φωτογραφίες είναι εφοδιασμένη με προαιρετική 
ψηλά τοποθετημένη εξάτμιση Akrapovič και
γνήσιο πίσω φως Vintech της Yamaha.

XSR700 XTribute
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Ο ορισμός της Scrambler
Με τη σκληροτράχηλη όμορφη εμφάνιση και 
ειδικό εξοπλισμό scrambler, η XSR700 XTribute 
φέρνει νέο εντυπωσιακό στυλ στην κατηγορία 
των Sport Heritage. Κατασκευασμένη με 
βάση τη φιλοσοφία Faster Sons της Yamaha, 
που συνδυάζει διαχρονικό στυλ με σύγχρονη 
τεχνολογία, αυτή η μικρών διαστάσεων 
ευέλικτη μοτοσυκλέτα είναι ελαφριά και 
εύκολη στην οδήγηση. Είναι ιδανική για 
αναβάτες που έχουν τη διασκεδαστική 
οδήγηση, ως βασική τους προτεραιότητα.

Ρετρό χρώματα και γραφικά, 
εμπνευσμένα από την XT
Η πρώτη XT500 που κυκλοφόρησε το 1976,
έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα Yamaha 
όλων των εποχών. Ως φόρο τιμής σε αυτό
το θρύλο, η Yamaha πήρε το εμβληματικό χρώμα 
της XT και το προσάρμοσε στην XSR700 XTribute. 
Επειδή το στυλ δεν βγαίνει ποτέ από τη μόδα.

Τιμόνι και μαρσπιέ 
για εκτός δρόμου οδήγηση
Ελαφριά, ευέλικτη, μικρών διαστάσεων και
με ισχυρή και γραμμική απόδοση ισχύος,
η XSR700 XTribute είναι η τέλεια μοτοσυκλέτα
για να ανταπεξέλθεις στην πυκνή κίνηση.
Το off road τιμόνι προσφέρει όρθια θέση 
οδήγησης και διευκολύνει τους ελιγμούς 
σε δύσκολες καταστάσεις. Για ακόμη πιο 
σκληροτράχηλο στυλ scrambler, η μοτοσυκλέτα 
είναι εξοπλισμένη με φαρδιά μαρσπιέ.

Εμπνευσμένη από την XT500
Είτε είσαι νεοεισερχόμενος στον κόσμο της 
μοτοσυκλέτας είτε είσαι έμπειρος αναβάτης, 
σίγουρα θα γνωρίζεις την εμβληματική XT500, το 
κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της Yamaha κατά 
τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80. Ακριβώς όπως 
η πρώτη XT, έτσι και η XSR700 XTribute είναι 
ελαφριά, ισχυρή και εύκολη στην οδήγηση.
Με το κλασικό, εμπνευσμένα από την XT500 
χρώμα της και ειδικά off road εξαρτήματα, 
αναβιώνει την πλέον δημοφιλή μοτοσυκλέτα 
όλων των εποχών.

Ειδική επίπεδη σέλα 
και φισούνες πιρουνιού 
Οι σχεδιαστές της Yamaha έχουν δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια στην XSR700 
XTribute ώστε να διασφαλίσουν ότι σέβεται και 
εκφράζει τον χαρακτήρα της XT500. Η μακριά 
επίπεδη σέλα ακολουθεί την αρχική σχεδίαση
και προσφέρει εξαιρετικά άνετη οδήγηση.
Για ενίσχυση της διαχρονικής ρετρό εμφάνισης, 
το πιρούνι είναι εφοδιασμένο με αυθεντικές 
φισούνες από καουτσούκ και μαύρα καλύμματα 
στο πάνω μέρος του πιρουνιού.

Ισχυρές επιδόσεις 
και εύκολος χειρισμός
Οι ισχυρές επιδόσεις και ο εύκολος χειρισμός
είναι τα χαρακτηριστικά που έκαναν την πρώτη 
XT500 μία από τις πιο δημοφιλείς μοτοσυκλέτες 
όλων των εποχών. Μπορείς να έχεις τη βεβαιότητα 
ότι και η XSR700 XTribute σχεδιάστηκε για
να προσφέρει υψηλά επίπεδα επιδόσεων και 
χειρισμού που την καθιστούν σήμερα, μία από 
τις πιο συναρπαστικές, ευχάριστες και αξιόπιστες 
μοτοσυκλέτες, σε οποιαδήποτε κατηγορία.

Στυλ scrambler και σύγχρονη τεχνολογία
Η πραγματική ομορφιά της ρετρό XSR700 
XTribute είναι ο τρόπος που συνδυάζει τον 
κλασικό scrambler χαρακτήρα με την πιο 
προηγμένη τεχνολογία κινητήρα και πλαισίου.
Ο ισχυρός και οικονομικός κινητήρας είναι 
ένας από τους πιο εύχρηστους και ευχάριστους 
κινητήρες της Yamaha, ενώ το ελαφρύ πλαίσιο 
με μικρές διαστάσεις και ευελιξία, προσφέρει 
τον απόλυτο συνδυασμό του κλασικού
με το σύγχρονο στυλ.

Ελαστικά off-road Pirelli MT60RS
Για υψηλά επίπεδα κρατήματος και εύκολο 
χειρισμό στην άσφαλτο και στο χώμα, αυτή
η Sport Heritage είναι εξοπλισμένη με ελαστικά 
Pirelli MT60RS. Οι ελαφριοί χυτοί τροχοί 10 
ακτίνων και τα ελαστικά διαστάσεων 180/55-17 
μπροστά και 120/70-217 πίσω με off-road πέλμα, 
ενισχύουν το αστικό στυλ scrambler.
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Tech Black



 

Η μοτοσυκλέτα
του μέλλοντος.

 

Η XSR700 είναι μια μοτοσυκλέτα που ξεχειλίζει από προσωπικότητα. 
Η σχεδίαση που παραπέμπει σε θρυλικά μοντέλα διαχρονικής αξίας 
συνδυάζεται με τεχνολογία αιχμής, για μια αυθεντική εμπειρία 
οδήγησης. Με μεγάλη ροπή και πολύ ευέλικτο πλαίσιο, απευθύνεται 
στους μοτοσυκλετιστές που έλκονται από την παράδοση και 
απολαμβάνουν την κάθε τους διαδρομή.

Ο υπερσύγχρονος κινητήρας 689 κ.εκ. με δύο κυλίνδρους σε σειρά 
ενσωματώνει την ειδική «φιλοσοφία crossplane» της Yamaha και 
παρέχει γραμμική ροπή σε συνδυασμό με απίστευτη επιτάχυνση.
Η ρετρό XSR700 διαθέτει στενό και ελαφρύ πλαίσιο που προσφέρει 
εξαιρετική ευελιξία και σιγουριά στον χειρισμό.

Η XSR700 αποτίει φόρο τιμής στο παρελθόν της Yamaha 
ενσωματώνοντας τις καλύτερες σχεδιαστικές καινοτομίες από την 
ιστορία του εργοστασίου. Είναι ταυτόχρονα η τεχνολογικά προηγμένη 
μοτοσυκλέτα του αύριο γα τους ανήσυχους αναβάτες του σήμερα.

Ρετρό στυλ με εξαρτήματα 
υψηλής ποιότητας
Με δερμάτινη σέλα διπλής υφής και εύκολα 
προσαρμοζόμενο υποπλαίσιο, ρεζερβουάρ 
αλουμινίου, προβολέα και πίσω φως σε ρετρό 
στυλ, η XSR700 αποτίει φόρο τιμής στις θρυλικές 
μοτοσυκλέτες του παρελθόντος.
Το στιβαρό πλέγμα, το κοντό τελικό της εξάτμισης 
και η χρήση αλουμινίου υψηλής ποιότητας σε 
εξαρτήματα όπως η βάση του μπροστινού φτερού 
και το κάλυμμα ψυγείου συμπληρώνουν την 
εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Κατασκευασμένη 
για απόλυτη οδηγική απόλαυση
Η πρώτη μοτοσυκλέτα που βασίστηκε στη 
φιλοσοφία Faster Sons διαθέτει αυθεντικό ρετρό 
στυλ με νοσταλγικές σχεδιαστικές πινελιές, 
χωρίς συμβιβασμούς στον έλεγχο κατά την 
οδήγηση. Οι διαστάσεις και η κατανομή βάρους 
του πλαισίου έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά, 
ώστε να μεγιστοποιούν την απόλαυση κατά την 
επιτάχυνση και να προσφέρουν την αίσθηση ότι 
η μοτοσυκλέτα είναι προέκταση του αναβάτη.

Ελαφρύ και λεπτό σωληνωτό πλαίσιο 
μονής ραχοκοκαλιάς 
Για ευκολία χειρισμού και εκπληκτική ευελιξία, η 
XSR700 διαθέτει ένα ελαφρύ, λεπτό και εύκολα 
προσαρμοζόμενο ατσάλινο πλαίσιο με κεντρική 
ραχοκοκαλιά, το οποίο χρησιμοποιεί τον κινητήρα 
689 κ.εκ. ως δομικό του στοιχείο. Σε συνδυασμό 
με το μικρό μεταξόνιο και το άψογο σύστημα 
ανάρτησης των τροχών, αυτό το ανθεκτικό 
και ελαφρύ πλαίσιο προσφέρει συναρπαστική 
οδήγηση και κορυφαίο έλεγχο.

Κορυφαίος κινητήρας 689κ.εκ. 
με δύο κυλίνδρους σε σειρά
Αυτό που προσδίδει στην XSR700 τον 
ξεχωριστό της χαρακτήρα, είναι ο κορυφαίος 
στην κατηγορία του κινητήρας 689 κ.εκ. 
με δύο κυλίνδρους σε σειρά, ο οποίος 
σχεδιάστηκε με βάση τη φιλοσοφία 
crossplane της Yamaha. Με μεταβαλλόμενα 
διαστήματα ανάφλεξης, ο στρόφαλος 270 
μοιρών προσφέρει έντονη επιτάχυνση και 
εξαιρετική πρόσφυση, ενώ η δυνατή γραμμική 
ροπή εγγυάται εκπληκτικές επιδόσεις.

Dynamic White
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Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Πλήρης εξάτμιση
με τελικό τιτανίου
90798-33450-00

Εξάτμιση ψηλής τοποθέτησης
90798-33452-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
B34-FCLLE-00-00

Μανέτα φρένου Billet
B34-FBRLE-00-00

Φισούνες πιρουνιού
B34-F31K0-00-00

Κάλυμμα γραναζιού
από αλουμίνιο billet
B34-FSPRC-00-00

Προστατευτικό αλυσίδας
B34-FCHPR-00-00

Μαλακή πλαϊνή τσάντα
Sport Heritage
B34-FSSBC-00-00

Τσάντα ρεζερβουάρ
Sport Heritage
B34-FSMTB-00-00

Καλύμματα πλέγματος
B34-F17U0-00-00

Πλαϊνά προστατευτικά
ρεζερβουάρ
B34-F41D0-00-00

Επίπεδη σέλα
B34-F4730-M1-00

Τσάντα εργαλείων
Sport Heritage
B34-FTBCL-00-00

Πίσω σχάρα
B34-F48D0-00-00

Πλευρικά καλύμματα
B34-F17B0-00-00

Μονόσελο
B34-F4710-00-00

Μπροστινή πινακίδα αριθμού
B34-F3485-00-00

Ανεμοθώρακας
B34-F83J0-00-00

Προστατευτικά χεριών
(χούφτες)
B34-F85F0-00-00

Πλευρικά καλύμματα ψυγείου
B34-FRDSC-00-00

Κάλυμμα ψυγείου
B34-FFLRC-00-00

Τάπες σωλήνων πλαισίου billet
B34-FEBCV-00-00

Κιτ ρύθμισης πεντάλ billet
B34-FRESE-00-00

Κάλυμμα δοχείου
υγρών φρένου billet
B34-FBFLC-10-00

XSR700 Αξεσουάρ



 

Δημιουργήθηκε
για να ανοίξει

νέους δρόμους.

 

Μια νέας φιλοσοφίας μοτοσυκλέτα κινείται στους δρόμους του κόσμου. 
Εμπνευσμένη από τις street scrambler της δεκαετίας του ‘60, η SCR950 συνδυάζει 
αρμονικά το αυθεντικό διαχρονικό στυλ με τη σύγχρονη τεχνολογία.
Είναι η μοτοσυκλέτα που προσφέρει την απόλυτη εμπειρία οδήγησης και στυλ
που συναρπάζει.

Είτε επιστρέφεις στον κόσμο της μοτοσυκλέτας, είτε αλλάζεις σε μια μοτοσυκλέτα 
μεγαλύτερου κυβισμού, σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατο να αντισταθείς 
στην «άγρια» ομορφιά, τη φυσική θέση οδήγησης και το διαχρονικό στυλ της 
SCR950. Η μοτοσυκλέτα σχεδιάστηκε για αξιόπιστη και ποιοτική λειτουργία σε 
κάθε οδόστρωμα, από τους δρόμους της πόλης μέχρι τους στενούς μειωμένης 
πρόσφυσης επαρχιακούς δρόμους. Αυτή η urban scrambler είναι το ιδανικό
μέσο για να απολαύσεις τη χαρά της οδήγησης όπου κι όταν το θελήσεις. 

Με τον ισχυρό V-twin κινητήρα και το κλασικό της πλαίσιο με διπλά πίσω 
αμορτισέρ, αυτή η θρυλική μοτοσυκλέτα ενσωματώνει το πνεύμα του 
μοτοσυκλετισμού και μετατρέπει την κάθε διαδρομή σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Επίπεδη σέλα και θέση οδήγησης 
με κλίση προς τα εμπρός
Η SCR950 διαθέτει λεπτή και επίπεδη σέλα, για 
πιο όρθια θέση οδήγησης με μεγάλη ελευθερία 
κινήσεων. Σε συνδυασμό με την τοποθέτηση ενός 
πίσω τροχού μεγάλης διαμέτρου 17 ιντσών, η 
φυσική εργονομία scrambler της SCR σχεδιάστηκε 
για να εξασφαλίσει καλύτερο έλεγχο, αλλά και 
υψηλά επίπεδα άνεσης.

Φαρδύ τιμόνι με μπάρα ενίσχυσης
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής 
της scrambler πόλης είναι η άνετη και όρθια 
θέση οδήγησης που δημιουργείται από τη 
σχέση σέλας, τιμονιού και μαρσπιέ. Το φαρδύ 
τιμόνι παρέχει φυσική θέση οδήγησης και 
εξασφαλίζει ευκολότερο χειρισμό σε χαμηλές 
ταχύτητες. Επίσης, για μεγαλύτερη αντοχή, 
αυτό το ατσάλινο τιμόνι πάχους 22,2 χιλ. 
διαθέτει μπάρα ενίσχυσης.

Ελαστικά υψηλής αντοχής
Για να ενισχυθεί η κλασική εμφάνιση scrambler, 
η SCR950 διαθέτει ελαστικά TW Bridgestone με 
μυώδες off-road πέλμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί 
για εξαιρετική πρόσφυση στο δρόμο, αλλά και 
για άψογη απόδοση κατά τη συγκρατημένη 
εκτός δρόμου οδήγηση. Με μπροστινό ελαστικό 
διατάσεων 100-90/19 και φαρδύ πίσω ελαστικό 
140-80/17, αυτή η scrambler πόλης έχει 
κατασκευαστεί για να κινείται αξιόπιστα σε 
διάφορα οδοστρώματα.

Ακτινωτοί τροχοί αλουμινίου
Σε κάθε σημείο της SCR950, είναι εμφανές 
ότι αυτή η όμορφα φινιρισμένη scrambler 
έχει κατασκευαστεί με ποιοτικά υλικά που 
τονίζουν το διαχρονικό στυλ της. Για να 
παραμείνει πιστή στην αυθεντική σχεδίαση 
των street scrambler, διαθέτει ελαφριούς 
ακτινωτούς τροχούς αλουμινίου 19 ιντσών 
μπροστά και 17 ιντσών πίσω.

Racing Red

Yamaha Black
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Τώρα, η Yamaha φέρνει το customizing πιο κοντά σε κάθε αναβάτη
με την XV950, τη bobber που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά και
την προσωπικότητα των πρώτων τροποποιημένων μοτοσυκλετών,
με μια neo retro ιαπωνική εμφάνιση που ξεχωρίζει.

Με μικρές διαστάσεις, άφθονο στυλ και χαμηλό ύψος σέλας, η XV950R 
προσφέρει δυναμική οδήγηση, ενώ παράλληλα διατηρεί το χαρακτήρα 
της που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον αναβάτη μιας τόσο ιδιαίτερης 
μοτοσυκλέτας. Το στυλ flat line της Yamaha και η χρήση εμφανών μεταλλικών 
εξαρτημάτων τονίζουν τον καθαρό μινιμαλισμό της μοτοσυκλέτας, ενώ
ο κινητήρας V-twin παρέχει δυναμική απόδοση και απαράμιλλη αξιοπιστία. 
Η XV950R έχει το χαλαρό χαρακτήρα μιας bobber και με την πρόσθεση 
αναβαθμισμένων αναρτήσεων, τον ενισχύει με σπορ επιδόσεις.

Κινητήρας V-twin με ψεκασμό καυσίμου
Ο αερόψυκτος κινητήρας V-twin 60 μοιρών 
αποδίδει ροπή 80Nm στις 3.000 σ.α.λ., που 
παρέχει ιδανική απόδοση εντός και εκτός πόλης. 
Με κυβισμό 942 κ.εκ. οι κύλινδροι του κινητήρα 
διαθέτουν συνθετική επίστρωση, ενώ τα έμβολα 
είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο, για 
βέλτιστη αξιοπιστία και απόδοση.

Νέο ατσάλινο πλαίσιο δύο δοκών
Ο κινητήρας V-twin διαθέτει ένα άκαμπτο 
σύστημα στήριξης που μεταδίδει τον παλμό 
του κινητήρα στο σώμα του οδηγού. Το κοντό 
μεταξόνιο προσφέρει άνεση και ευκολία στους 
ελιγμούς, αλλά και σταθερότητα στην ευθεία. 
Το συμβατικό πιρούνι των 41 χιλ. συνδυάζεται 
ιδανικά με την κλασική εμφάνιση των 
ρυθμιζόμενων διπλών αμορτισέρ.

Ανασχεδιασμένο σύστημα εξάτμισης 
και τρισδιάστατοι χάρτες ECU
Οι νέοι τρισδιάστατοι χάρτες για τον χρονισμό 
ανάφλεξης και τον ψεκασμό καυσίμου 
βελτιώνουν την ήδη εξαιρετική επιτάχυνση 
του κινητήρα V-twin στις μεσαίες και χαμηλές 
στροφές, βελτιστοποιώντας τις επιδόσεις 
στην πόλη. Για να συμπληρώσει αυτή τη νέα 
χαρτογράφηση ψεκασμού καυσίμου και για να
ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιτάχυνση 
στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, η XV950R 
διαθέτει μια νέας σχεδίασης εξάτμιση 2 σε 1.

Ανανεωμένο σύστημα εισαγωγής
Σχεδιασμένο για εξαιρετική απόδοση και με 
σκοπό να συνεισφέρει στην καθαρή εμφάνιση 
της μοτοσυκλέτας, το νέο μικρού μεγέθους 
φίλτρο αέρα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του 
κινητήρα. Αναλύσεις ρευστοδυναμικής και 
δοκιμές στο δρόμο έδειξαν ότι αυτό το νέο 
φίλτρο αέρα δίνει στον κινητήρα της XV950R 
εξαιρετική ροπή στις χαμηλές στροφές.

 

Εμπνευσμένη
από το παρελθόν, 

σχεδιασμένη
για το μέλλον.
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Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Μαύρο slip-on τελικό εξάτμισης
90798-32502-00

Δερμάτινη τσάντα ανεμοθώρακα
1TP-F83G0-T0-00

Ανεμοθώρακας
με ταχυσυνδέσμους XV950
1TP-F83J0-V0-00

Κιτ τοποθέτησης ανεμοθώρακα
με ταχυσυνδέσμους XV950
1TP-F83L0-V0-00

Μπράτσα πλάτης συνεπιβάτη 
XV950
1TP-F84A0-V0-00

Μαξιλαράκι πλάτης συνεπιβάτη
1TP-F84B0-V0-00

Μπρούτζινος δακτύλιος
πίσω φωτός XV950
1TP-F61C0-T0-00

Δερμάτινες πλαϊνές βαλίτσες
1TP-F84H0-V0-00

Βάσεις τοποθέτησης
πλαϊνών βαλιτσών ΧV950
1TP-F84M0-V0-00

Κιτ χαμηλώματος
για την XV950
1TP-F33A0-V0-00

Μονόσελο Bobber XV950
1TP-F47C0-V0-00

Σχάρα πίσω φτερού Billet
για την XV950
1TP-F48C0-V0-00

Custom μαρσπιέ
συνεπιβάτη XV950
1TP-F74M0-V0-00

Κάλυμμα φίλτρου αέρα
από ανοξείδωτο χάλυβα
για την XV950
1TP-E54G0-V0-00

Κιτ αλλαγής θέσης
μαρσπιέ αναβάτη για την XV950
1TP-F14A0-V0-00

Custom μαρσπιέ
συνεπιβάτη XV950
1TP-F74M0-T0-00

Δακτύλιος προβολέα
1TP-H43B0-V0-00

Μονόσελο με ελατήρια
τύπου Bobber
1TP-F47C0-N0-00

Γέφυρα πιρουνιού
από αλουμίνιο billet
1TP-F31H0-V0-00

Πλευρικά καλύμματα
B33-F17B0-V0-00

Ντίζες γκαζιού με πλέξη
από ανοξείδωτο χάλυβα XV950
1TP-F63B0-T0-00

Ντίζες συμπλέκτη με πλέξη
από ανοξείδωτο χάλυβα XV950
1TP-F63A0-V0-00

Μάσκα billet
1TP-F83J0-R0-00

Πίσω φως Vintech
YME-FYTL1-00-00

XV950R Αξεσουάρ



Προδιαγραφές

XSR900 XSR700 XTribute XSR700
   Κινητηρας

τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, τετράχρονος,

τετραβάλβιδος, τρικύλινδρος, 2EEK
Υγρόψυκτος, τετράχρονος,

τετραβάλβιδος, δικύλινδρος, 2EEK
Υγρόψυκτος, τετράχρονος,

τετραβάλβιδος, δικύλινδρος, 2EEK

Κυβισμός 847 κ.εκ. 689 κ.εκ. 689 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 78.0 χιλ. x 59.1 χιλ. 80.0 χιλ. x 68.6 χιλ. 80.0 χιλ. x 68.6 χιλ.

ςχέση συμπίεσης 11.5 : 1 11.5 : 1 11.5 : 1

Μέγιστη ισχύς 84.6kW (115 PS) @ 10.000 σ.α.λ. 55.0kW (74.8 PS) @ 9.000 σ.α.λ. 55.0kW (74.8 PS) @ 9.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 87.5Nm (8.9 kg-m) @ 8.500 σ.α.λ. 68.0Nm (6.9 kg-m) @ 6.500 σ.α.λ. 68.0Nm (6.9 kg-m) @ 6.500 σ.α.λ.

ςύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

ςύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

ςύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

ςύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου 5.2 λτ./100 χλμ. 4.3 λτ./100 χλμ. 4.3 λτ./100 χλμ.

Εκπομπές ρύπων CO2 120 γρ./χλμ. 100 γρ./χλμ. 100 γρ./χλμ.

τροφοδοσία Ψεκασμός YCC-T Ψεκασμός Ψεκασμός

   ΠΛαιςιΟ

ςκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 25ο 24ο 24ο

Ίχνος 103 χιλ. 90 χιλ. 90 χιλ.

ςύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

ςύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό) Ψαλίδι Ψαλίδι

Διαδρομή εμπρός 137 χιλ. 130 χιλ. 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 130 χιλ. 130 χιλ. 130 χιλ.

Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο,  298 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο,  282 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο,  282 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless) 120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)

Πίσω ελαστικό 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless) 180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)

   ΔιαςταςΕις

ςυνολικό μήκος 2.075 χιλ. 2.075 χιλ. 2.075 χιλ.

ςυνολικό πλάτος 815 χιλ. 865 χιλ. 820 χιλ.

ςυνολικό ύψος 1.135 χιλ. 1.120 χιλ. 1.130 χιλ.

Ύψος σέλας 830 χιλ. 845 χιλ. 835 χιλ.

Μεταξόνιο 1.440 χιλ. 1.405 χιλ. 1.405 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 χιλ. 140 χιλ. 140 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 195 κιλά 188 κιλά 186 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 14 λίτρα 14 λίτρα 14 λίτρα

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 3.4 λίτρα 2.7 λίτρα 2.7 λίτρα

SCR950 XV950R
   Κινητηρας

τύπος κινητήρα
Τετράχρονος, τύπου V, δικύλινδρος,
αερόψυκτος, τετραβάλβιδος, 1EEK

Τετράχρονος, τύπου V, δικύλινδρος,
αερόψυκτος, τετραβάλβιδος, 1EEK

Κυβισμός 942 κ.εκ. 942 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 85.0 χιλ. x 83.0 χιλ. 85.0 χιλ. x 83.0 χιλ.

ςχέση συμπίεσης 9.0 : 1 9.0 : 1

Μέγιστη ισχύς 40kW (54.3 PS) @ 5.500 σ.α.λ. 40kW (54.3 PS) @ 5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 79.5Nm (8.1 kg-m) @ 3.000 σ.α.λ. 79.5Nm (8.1 kg-m) @ 3.000 σ.α.λ.

ςύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος Υγρός, πολύδισκος

ςύστημα ανάφλεξης TCI TCI

ςύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική

ςύστημα μετάδοσης 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής 5 ταχυτήτων, μόνιμης εμπλοκής

τελική μετάδοση Ιμάντας Ιμάντας

Κατανάλωση καυσίμου 5 λτ./100 χλμ. 5 λτ./100 χλμ.

Εκπομπές ρύπων CO2 115 γρ./χλμ. 115 γρ./χλμ.

τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛαιςιΟ

ςκελετός Διπλός σωληνωτός Διπλός σωληνωτός

Γωνία Κάστερ 29ο 29ο

Ίχνος 130 χιλ. 130 χιλ.

ςύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι,  41 χιλ. Τηλεσκοπικό πιρούνι,  41 χιλ.

ςύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι Ψαλίδι

Διαδρομή εμπρός 135 χιλ. 135 χιλ.

Διαδρομή πίσω 110 χιλ. 110 χιλ.

Εμπρός φρένο Υδραυλικό δισκόφρενο,  298 χιλ. Υδραυλικό δισκόφρενο,  298 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  298 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  298 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 100/90-19M/C 57H 100/90-19M/C 57H (Tubeless)

Πίσω ελαστικό 140/80R17M/C 69H 150/80B16M/C 71H (Tubeless)

   ΔιαςταςΕις

ςυνολικό μήκος 2.255 χιλ. 2.290 χιλ.

ςυνολικό πλάτος 895 χιλ. 830 χιλ.

ςυνολικό ύψος 1.170 χιλ. 1.120 χιλ.

Ύψος σέλας 830 χιλ. 690 χιλ.

Μεταξόνιο 1.575 χιλ. 1.570 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 145 χιλ. 130 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 252 κιλά 252 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 13 λίτρα 13 λίτρα

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 4.3 λίτρα 4.3 λίτρα

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.
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Yard Built

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αναβάτες που 
ονειρεύονται τη δημιουργία της δικής τους 
αποκλειστικής custom μοτοσυκλέτας. 

Η Yamaha θέλει να κάνει τα όνειρά τους 
πραγματικότητα και ζήτησε από ταλαντούχους 
customizers να προτείνουν τις δικές τους 
εμπνευσμένες προτάσεις και ιδέες για
τη μετατροπή των μοντέλων Yamaha Sport 
Heritage, σε ‘Yard Built specials.’



XSR 700 by Capelo’s Garage & Elemental RidesAlan by Lamb Enginerring

BW Tribute by SLCDR

  

Back to the Dirt

Το 2019, η θεματική σειρά «Back to the Dirt» 
εξερεύνησε τις μοτοσυκλέτες ράλι, αντλώντας 
έμπνευση από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80. 
Η Yamaha προσκάλεσε χομπίστες μηχανικούς 
από όλο τον κόσμο, να τροποποιήσουν
την XSR700, δίνοντας έμφαση σε αλλαγές που 
στοχεύουν στη βελτίωση των εκτός δρόμου 
επιδόσεων της μοτοσυκλέτας.



   



 

MyRide:
Ανεβάζει την οδήγηση
σε άλλο επίπεδο!

Αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη Yamaha 
και διατίθεται δωρεάν σε κάθε αναβάτη, 
όποια μάρκα μοτοσυκλέτας ή σκούτερ κι αν 
διαθέτει. Η εφαρμογή MyRide επιτρέπει την 
παρακολούθηση και αποθήκευση λεπτομερών 
πληροφοριών για κάθε διαδρομή.

Με τη νέα εφαρμογή Yamaha MyRide,
οι αναβάτες μπορούν να καταγράφουν
κάθε πληροφορία, από τη γωνία κλίσης,
την επιτάχυνση και την ταχύτητα μέχρι
το υψόμετρο και την ισχύ πέδησης, κάνοντας 
την κάθε διαδρομή ακόμα πιο συναρπαστική.

Εκτός από τη δυνατότητα ελέγχου
και ανάλυσης των δικών τους οδηγικών 
εμπειριών, οι αναβάτες μπορούν επίσης
να μοιραστούν τα προσωπικά τους αρχεία
σε μορφή GPS Exchange Format (GPX)*
με άλλους χρήστες της εφαρμογής MyRide.

Επίσης, οι αναβάτες μπορούν να διατηρούν 
στοιχεία για κάθε μοτοσυκλέτα που οδηγούν 
ή δοκιμάζουν και να βλέπουν πολλές νέες 
διαδρομές, κάνοντας λήψη αρχείων GPX 
άλλων χρηστών της εφαρμογής MyRide.

* Το GPX είναι μια μορφή αρχείου που έχει σχεδιαστεί 
για την παροχή δεδομένων GPS σε εφαρμογές λογισμικού, 
όπως συσκευές πλοήγησης ή προγράμματα προβολής GPS. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή σημείων 
διαδρομής, πιστών και διαδρομών.

Get it on

Δημιούργησε
τη συλλογή
των ονείρων σου
με τη δωρεάν
εφαρμογή MyGarage

Η εφαρμογή MyGarage είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να δημιουργήσεις τη συλλογή 
μοτοσυκλετών Yamaha των ονείρων 
σου και διατίθεται εντελώς δωρεάν! 
Κατέβασε την εφαρμογή και είσαι έτοιμος 
να ξεκινήσεις τη δημιουργία της δικής σου 
αποκλειστικής Yamaha.

Με το MyGarage μπορείς να προσθέτεις 
ή να αφαιρείς μια μεγάλη σειρά γνήσιων 
εξαρτημάτων και να βλέπεις το σκούτερ
ή τη μοτοσυκλέτα σου από κάθε γωνία. 
Αφού δημιουργήσεις τις μοτοσυκλέτες και 
τα σκούτερ των ονείρων σου, μπορείς
να τα αποθηκεύσεις και να τα μοιραστείς 
με φίλους. Όταν αποφασίσεις ποια εκδοχή 
σε αντιπροσωπεύει, στείλε τη σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha
για να την κάνει πραγματικότητα.



 

Yamaha Offers You

YOU ονομάζεται η σειρά κορυφαίων 
υπηρεσιών που κάνει την απόκτηση και 
ιδιοκτησία μιας Yamaha ακόμα πιο εύκολη. 
Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η εμπειρία 
που αποκομίζουν οι αγοραστές και κάτοχοι 
των προϊόντων Yamaha είναι πάντα θετική.

Οι υπηρεσίες YOU κάνουν την απόκτηση μιας 
Yamaha πιο προσιτή, ενώ οι κάτοχοι Yamaha 
μπορούν να επωφεληθούν από την αίσθηση
σιγουριάς που προσφέρει κάθε υπηρεσία YOU.

Ρίξε μια ματιά στις υπηρεσίες YOU.
Θα καταλάβεις ότι δεν αναφερόμαστε μόνο
στην αγορά μιας Yamaha, αλλά στο ξεκίνημα
μιας μακράς και ουσιαστικής σχέσης.

Εργοστασιακή εγγύηση 
Yamaha Motor

Όταν αγοράζεις μια καινούργια Yamaha, 
έχεις τη σιγουριά ότι η κορυφαία ποιότητα 
και αξιοπιστία περιλαμβάνονται στα στάνταρ 
χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, απολαμβάνεις 
το προνόμιο της πρόσθετης ασφάλειας που 
προσφέρει η πλήρης εγγύηση Yamaha Motor 
Factory Warranty, η οποία περιλαμβάνει
όλα τα εξαρτήματα και το κόστος εργασίας
σε περίπτωση που η Yamaha σου θα χρειαστεί 
απρόβλεπτες επισκευές. *

Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να απολαύσεις
τη μοτοσυκλέτα ή το σκούτερ σου, με όποιο 
τρόπο επιλέξεις. Εξερεύνησε τον κόσμο
με τη σιγουριά που προσφέρει
η Εργοστασιακή Εγγύηση Yamaha.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινώνησε με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα.



   

Ένα εξάρτημα
κινητήρα
σε υγρή μορφή

Στην Yamaha πιστεύουμε ότι οι πελάτες 
μας αισθάνονται υπέροχα κάθε φορά 
που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. 
Ως αναγνώριση της εμπιστοσύνης τους 
στην εταιρεία μας, αναπτύξαμε τη σειρά 
λιπαντικών και προϊόντων συντήρησης
και φροντίδας Yamalube.

Οι μηχανικοί της Yamaha θεωρούν το λάδι 
ως εξάρτημα του κινητήρα σε υγρή μορφή. 
Ως ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα του 
κινητήρα Yamaha. Η επιλογή των προϊόντων 
Yamalube πραγματικά κάνει τη διαφορά. 

Με τη διαρκή χρήση των προϊόντων 
Yamalube, εξασφαλίζεις ότι ο κινητήρας σου 
θα έχει κορυφαία απόδοση και θα παρέχει 
την αντοχή και την αξιοπιστία που περιμένεις 
από κάθε μοντέλο Yamaha. Κατασκευάζουμε 
επίσης μια σειρά από προϊόντα φροντίδας, 
για να διατηρείς σε άριστη κατάσταση 
το αγαπημένο σου όχημα. Ο επίσημος 
αντιπρόσωπος Yamaha της περιοχής σου 
μπορεί να σου προτείνει το κατάλληλο 
προϊόν Yamalube για τη δική σου Yamaha. 
Εναλλακτικά, μπορείς να επισκεφτείς
την ιστοσελίδα μας.

Σκέψου έξυπνα.
Δώσε προτεραιότητα
στη γνησιότητα.

Για να διασφαλίσεις τη βέλτιστη 
απόδοση του προϊόντος Yamaha και 
τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του, 
συνιστούμε να χρησιμοποιείς πάντα 
γνήσια ανταλλακτικά Yamaha.
Τα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά μας, 
συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας, έχουν άψογη εφαρμογή
και αντέχουν στη φθορά, για να έχεις
το κεφάλι σου ήσυχο.

Επιλέγοντας ένα εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha για σέρβις, έχεις τη 
σιγουριά ότι όλες οι εργασίες συντήρησης 
εκτελούνται από εξειδικευμένους 
τεχνικούς με γνήσια ανταλλακτικά 
Yamaha και προϊόντα Yamalube.

Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται τακτικά 
στην Τεχνική Ακαδημία της Yamaha,
όπου αποκτούν την κατάρτιση και την 
εμπειρία που απαιτείται για να διατηρούν 
το προϊόν Yamaha που διαθέτεις
σε άριστη κατάσταση.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, 
απευθύνσου στο εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha της περιοχής σου
ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας.



www.yamaha-motor.eu/gr/el ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Πάντα να φοράς κράνος, προστασία για τα μάτια και εξειδικευμένα προϊόντα ένδυσης.
Η Yamaha σε προτρέπει να οδηγείς με προσοχή και να σέβεσαι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. 

Στις φωτογραφίες ενδέχεται να εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες που οδηγούν σε απόλυτα
ελεγχόμενο περιβάλλον ή σε πίστα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται, είναι για γενική πληροφόρηση. 

Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha μπορεί να διαφέρουν,
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθύνσου σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha. 

Ακολουθήστε μας στο:

Αντιπροσωπεία


