
Güvenle viraj alma
NIKEN’in olağanüstü spor ve touring performansının sırrı,

son teknoloji ürünü ön kısmındaki teknolojidir. Yatabilen

ikili ön tekerlekleriyle bu benzersiz tasarım yol üzerinde

geniş temas alanı sağlar ve size birçok avantaj kazandırır.

Hem hızlı dönüşlerde hem de ıslak veya kuru koşullardaki

pek çok yol yüzeyinde NIKEN’i yatırdığınızda yol tutuşuna

güven katan doğal, güvenli bir his elde edersiniz.

Bu denli gelişmiş bir Sport Touring motosikletinden

bekleneceği gibi; YCC-T, D-MODU, Hız Sabitleyici ve

TCS’nin yanı sıra A&S debriyaj ve Hızlı Vites Değiştirme

Sistemi dahil olmak üzere, NIKEN kapsamlı elektronik

kumanda teknolojileri ile tam donanımlıdır.

Gelişmiş  yatabilen üç tekerlekli

teknolojisi

Sport Touring sınıfının en yenilikçi

tasarımı

Hibrit çelik ve alüminyum şasi

847 cc, 3 silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC

CP3 motor

Derin eğilme açısı, maksimum 45

derece

Rakipsiz viraj alma deneyimi

Sürücüyle ortalama 50:50 ağırlık

dağılımı

Her mevsime uygun, yüksek teknik

özellikli Sport Touring aracı

Yüksek teknolojili kavrama, güven ve

fren hissi

Ackerman direksiyon, çift baş  aşağı ön

çatallar

Tamamen ayarlanabilir arka süspansiyon

TCS, QSS, A&S debriyaj, D-MODE, Hız

Sabitleyici
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Güvenle viraj alma
Fark yaratan NIKEN, geleceği size getiriyor. Ve sürüş kontrolünde yepyeni bir boyut açmaya hazır.

Benzersiz Yatabilen Çoklu Tekerlek (LMW) teknolojimize sahip bu fark yaratan, çok yönlü 3 tekerlekli

motosikletin görünümü, sürüşü ve verdiği his, bildiklerinizin ötesinde. Virajlı yollar onun oyun alanıdır.

Gelişmiş yol tutuşu sunan ikili yatabilen ön tekerlek ile NIKEN her dönüşü eksiksiz bir özgüvenle

tamamlar.

Cesur ve fütüristik gövde tasarımı ile NIKEN, yola hükmeden bir duruşu yansıtır. Yüksek torklu 847cc 3

silindirli motoru ve ha f hibrit şasisi heyecan verici spor performansını ve uzun mesafeli touring

konforunu garanti eder. Farkı siz yaratın.
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Eğilebilir çoklu tekerlek (LMW)
teknolojisi

NIKEN’in gelişmiş yatabilen çoklu

tekerlek (LMW) tasarımı viraj

dönüşlerinde heyecan verici ve güvenli bir

deneyim sunar. Paralel dörtgen kollar ve

dirsek destekli teleskopik süspansiyona

sahip olan Yamaha’nın benzersiz

Ackermann tasarımı pek çok yüzey

koşulundaki dönüşlerde daha fazla istikrar

ve tutuş hissi sağlar.

Cesur ve fütüristik tasarım

İki adet eğilir ön tekerleği, çift borulu baş

aşağı çatalı ve geniş omuzlu tasarımı ile,

NIKEN devrim yaratan yenilikçi sürüş

karakterini yansıtan iddialı ve farklı bir

görünüme sahiptir. Güçlü ve atletik gövde

tasarımı, fütüristik çift farlı ön gövde ve

cesur ve eşsiz bir pro l oluşturan entegre

yakıt deposu ile dikkat çekicidir.

Hibrit iskelet

Spor motosikleti çevikliği ile doğal sürüş

hissi ve güvenli viraj alma performansı

sunmak üzere, özel geliştirilen hibrit bir

iskelet kullanılmıştır. Döküm çelik

direksiyon başı, döküm alüminyum salıncak

kolu dönüş alanına çelik boru sistemi ile

bağlanarak istenen noktada gerekli güç,

dayanıklılık ve esneklik sağlanmıştır.

847cc 3 silindirli CP3 motor

NIKEN’in yüksek torklu 847cc 3 silindirli

motoru, Yamaha’nın MT-09 ve Tracer 900

modellerinde kullanılan üstün başarılı

tasarımından hareketle tasarlanmıştır.

Özel yakıt enjeksiyonu ayarları

kullanılarak virajlı ve zorlu sürüş

koşullarında güçlü performans sağlanır ve

özel krank tasarımı kusursuz sürüş ile

sorunsuz çalıştırmayı garanti eder.

İkili LED far ile sportif gövde

Geniş, aşağıya doğru kıvrımlı ön gövde

NIKEN’in sportif ve kendine güvenli

karakterini vurgulayan ikili LED far

donanımlıdır ve çift konumlu farlar ikili ön

tekerleklerin güçlü ve sağlam görünüşünü

vurgulayacak şekilde tasarlanmıştır. YZF-

R1 stili aynalar, cesur ve fütüristik

görünümlerini geliştiren entegre LED

dönüş sinyali özelliğine sahiptir.

45 derecelik derin viraj açısı

Son teknoloji ürünü ön tasarım, 15 inç ikili

tekerleğe ve özel geliştirilmiş, fren ve

dönüşlerde daha fazla güven sağlayan

120/70R15 lastiklere sahiptir. 410 mm’lik

tekerlek izi ile bu so stike LMW ön tasarımı

45 dereceye kadar derin viraj açılarının

üstesinden gelir ve size dönüşlerde

benzersiz bir deneyim yaşatır.
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Motor

Motor tipi 3-silindir, 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap
Motor hacmi 847cc
Çap x Strok 78,0 x 59,1 mm
Sıkıştırma oranı 11,5 : 1
Maksimum güç 84,6 kW (115,0 PS) @ 10.000 rpm
Limitli güç versiyonu n/a
Maksimum tork 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt tüketimi 5,8 L/100km
CO2 emission 135 g/km
Yakıt sistemi Yakıt enjeksiyon

Şasi

Şasi Diamond
Kaster Açısı 20º
Kaster mesafesi 74 mm
Ön süspansiyon Double upside down telescopic forks
Arka süspansiyon (mafsallı)
Ön teker hareketi 110 mm
Arka teker hareketi 125 mm
Ön fren Hydraulic double discs, Ø 298mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø 282 mm
Ön lastik 120/70 R 15
Arka lastik 190/55 R 17
Uyarı Dual front tyres
Track 410 mm

Boyutlar

Toplam uzunluk 2.150 mm
Toplam genişlik 885 mm
Toplam yükseklik 1.250 mm
Sele yüksekliği 820 mm
Tekerleklerarası mesafe 1.510 mm
Minimum yerden yükseklik 150 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 263 kg
Yakıt tankı kapasitesi 18 L
Yağ tankı kapasitesi 3,4 L
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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