
Завивайте с
увереност
Ключът към превъзходното спортно и туристическо

представяна на NIKEN е високотехнологичната предница.

С две накланящи се предни колела този уникален дизайн

създава по-голяма контактна повърхност с пътя, което

осигурява множество предимства.

Когато се наклоните с NIKEN, ще изпитате естествено,

вродено чувство, което засилва увереността при

управление – както при преодоляване на бързи завои,

така и при каране на голям диапазон от пътни настилки

при мокро или сухо време.

И както може да се очаква при такъв усъвършенстван

спортно-туристически мотоциклет, NIKEN е напълно

оборудван с широка гама електронни технологии за

управление, включително YCC-T, D-MODE, темпомат и

TCS – както и A&S съединител и система за бързо

превключване.

Уникална технология за

многоколесно наклоняване

Най-иновативният дизайн в спортно-

туристическия клас

Хибридна рама от стомана и

алуминий

847-кубиков, 3-цилиндров DOHC CP3

двигател с течно охлаждане

Голям ъгъл на наклоняване до

максимум 45 градуса

Ненадминато изживяване при завои

Разпределение на масата

приблизително 50 на 50 с

мотоциклетиста отгоре

Първокласна спортно-туристическа

спецификация за всички сезони

Усещане за сцепление на предния

край за сигурност и спиране

Кормилно управление на Ackermann,

двойни обратни предни вилки

Напълно регулируемо задно

окачване

TCS, QSS, съединител A&S, D-MODE,

круиз контрол
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Завивайте с увереност
Радикалният NIKEN е част от вашето утре. И е готов да разкрие напълно измерение на управлението.

Оборудван с уникалната ни технология за накланяне на няколко колела (leaning multi wheel, LMW),

този радикален и гъвкав нов мотоциклет с 3 колела вози неповторимо и създава единствено по рода

си усещане. Завоите са естествената му среда. А с двойните накланящите се предни колела, които

създават повишено усещане за сцепление, NIKEN може да преодолява напълно уверено всеки завой.

Със смелата и футуристична конструкция на корпуса NIKEN излъчва впечатляващо присъствие. А

неговият 847-кубиков 3-цилиндров двигател с голям въртящ момент и олекотеното хибридно шаси

гарантират страхотно спортно представяне и туристическо удобство на дълги разстояния.

Предизвикайте революцията.
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Технология за накланяне  на
няколко колела  (leaning multi
wheel, LMW)

Усъвършенстваната конструкция на

NIKEN с накланяне на няколко колела

(LMW) осигурява вълнуващи

преживявания и дава увереност при

преодоляване на завои. Състоящ се от

успоредни четиристранни рамена и

конзолно телескопично окачване,

уникалният дизайн Ackermann на

Yamaha дава повишено усещане за

стабилност и сцепление при

преодоляване на завои върху широк

диапазон от пътни настилки.

Дързък и футуристичен
дизайн

С двете си накланящи  се предни колела,

двойно- тръбни обратни вилки и

широката си предна част, NIKEN

излъчва впечатляващ и радикален

външен вид, който отразява новото

усещане при каране. Масивният и

атлетичен корпус има футуристичен

обтекател с два предни фара и

интегриран резервоар за гориво, който

придава смел и уникален профил.

Хибридна рама

За да се постигне усещане за естествено

управление, съчетано с гъвкавостта на

спортния мотоциклет и увереността при

преодоляване на завоите, се използва

специално разработена хибридна рама.

Кормилната колона от лята стомана е

съединена с шарнира на лятото

алуминиево люлеещо се рамо

посредством стоманена тръба, за да се

постигнат необходимите нива на

здравина, устойчивост и гъвкавост  точно

там, където са нужни .

847-кубиков 3-цилиндров
двигател с CP3

847-кубиковият 3-цилиндров двигател

на NIKEN с голям въртящ момент е

специално разработен на базата на

превъзходния успешен дизайн,

използван при моделите MT-09 и Tracer

900 на Yamaha. Използват се специални

настройки за впръскване на горивото,

за да се постигне силно представяне

при трасета с множество завои и

препятствия, а специалната

конструкция на коляновия вал

осигурява отлична динамика и

безпроблемно стартиране.

Спортен обтекател с два LED
предни фара

Широкият, извит надолу преден

обтекател е оборудван  с двойни LED

фарове, които подчертават спортния и

уверен характер на NIKEN, а

светлините с две позиции спомагат да

се открои мощният и оформен изглед на

двойката предни колела. Вдъхновените

от YZF-R1 огледала имат вградени LED

мигачи, които подчертават смелия и

футуристичен вид.

Дълбок 45-градусов ъгъл на
наклоняване

Във високотехнологичната предница има

две 15-инчови колела със специално

разработени гуми 120/70R15, които

осигуряват повишена увереност при

спиране и завиване. С колея от 410 мм

този усъвършенстван дизайн на LMW

предницата осигурява дълбоки ъгли на

наклон от 45 градуса, за да преживеете

всеки завой по уникален начин.
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Двигател

Тип на двигателя
3-цилиндъра, 4-тактов, с водно охлаждане, DOHC,
4-клапанов

Кубатура 847cc
Диаметър х ход 78,0 x 59,1 mm
Степен на сгъстяване 11,5 : 1
Максимална мощност 84,6 kW (115,0 PS) @ 10.000 rpm
Версия с ограничена мощност n/a
Максимален въртящ  момент 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Fuel consumption 5,8 L/100km
CO2 emission 135 g/km
Карбуратор Електронен горивен инжекцион

Шаси

Рама Ромбовидна
Ъгъл на вертикално отклонение 20º
Следа 74 mm
Система на предното очакване Double upside down telescopic forks
Система на задното очакване (окачване от шарнирен тип)
Преден ход 110 mm
Заден ход 125 mm
Предна спирачка Hydraulic double discs, Ø 298mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø 282 mm
Предна гума 120/70 R 15
Задна гума 190/55 R 17
Забележка Dual front tyres
Track 410 mm

Размери

Обща дължина 2.150 mm
Обща ширина 885 mm
Обща височина 1.250 mm
Височина на седалката 820 mm
Колесна база 1.510 mm
Минимален просвет 150 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

263 kg

Капацитет на горивен резервоар 18 L
Капацитет на маслен резервоар 3,4 L
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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