
Het hele jaar door
comfort en controle
De NIKEN GT beschikt over een hoog windscherm,

handvatverwarming en een luxe comfortzadel voor

meer gemak en optimaal genot. Dankzij de zijko ers en

de bagagedrager is er genoeg plaats voor uw bagage.

Voor nog meer functionaliteit is de NIKEN GT uitgerust

met een middenbok en twee 12 volt outlets

Dankzij de unieke dubbele wendbare voorwielen van de

NIKEN GT is er een groter contactvlak met het wegdek,

wat een gevoel van grip oplevert dat niet te vergelijken

valt met andere conventionele motor etsen.

Deze radicale voorkant zorgt er samen met de

uitstekende remprestaties van de twee voorremmen

voor dat u vol vertrouwen de bochten ingaat, zelfs onder

de meest lastige weg- of weersomstandigheden. NIKEN

GT: De Sport Tourer voor ieder seizoen.

Het innovatiefste ontwerp in de Sport

Touring-klasse

Ongeëvenaard bochtenwerk

Sport Tourer voor alle seizoenen en de

beste speci caties

Gevoel van voorwielgrip, vertrouwen en

remmen

Radicaal, brutaal en uniek driewielig

ontwerp

Geavanceerde Leaning Multi-Wheel

technologie

Hellingshoek van maximaal 45 graden

Ackermann besturing, twee upside-

down voorvorken

Volledig instelbare

achterwielophanging

847cc, driecilinder, vloeistofgekoeld,

DOHC 'CP3' motor

TCS, QSS, Slipper Clutch (A&S), Yamaha

D-MODE, Cruise Control

Stalen en aluminium hybride frame
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Het hele jaar door comfort en controle
De NIKEN biedt een intens gevoel van voorwielgrip met uitstekende rijeigenschappen en geeft zo

elke bestuurder zelfvertrouwen. En het vermogen om zelfs de meest scherpe bochten te nemen

moet je zelf ervaren, anders geloof je het niet.

Nu tilt Yamaha met de NIKEN GT dit gedurfde nieuwe concept naar een nog hoger niveau. Deze

geavanceerde Sport Tourer is, dankzij het hogere windscherm, nog weerbestendiger. De NIKEN GT

beschikt tevens over o.a. een comfortzadel, zijko ers, en handvatverwarmers, waardoor je

opgewassen bent tegen alle weg- en weersomstandigheden.

Of je nu wilt gaan toeren of gewoon een weekendje met de motor op pad gaat, deze nieuwe

generatie Sport Tourer biedt je extreem comfort, ongekende controle en maximaal rijplezier,

ongeacht het jaargetijde.
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Compleet uitgeruste,
weerbestendige Sport Tourer

De speci caties van de NIKEN GT

omvatten een hoog windscherm,

zijko ers, een bagagedrager met

passagiershandgreep,

handvatverwarming, een comfortzadel,

een middenbok en een extra 12 volt

outlet. Dankzij de hoge mate van comfort

en functionaliteit kan deze radicale

driewielige Sport Tourer-motor het hele

jaar door worden gebruikt, ongeacht het

weer!

Leaning Multi-Wheel
technologie (LMW)

Het geavanceerde ontwerp met Leaning

Multi-Wheel (LMW) van de NIKEN GT

biedt een opwindende en onvergelijkbare

ervaring waarmee u vol vertrouwen

bochten kunt nemen. Het unieke

Ackermann-ontwerp van Yamaha bestaat

uit parallel, vierhoekige wieldraagarmen

en geavanceerde upside-down voorvorken

voor verbeterde stabiliteit en grip in

bochten onder de meest uiteenlopende

omstandigheden.

Hellingshoek van 45 graden

De hightech voorkant heeft twee 15-inch-

voorwielen met speciaal ontwikkelde

120/70R15-banden die het hele jaar door

optimale grip bieden voor meer vertrouwen

bij het remmen en nemen van bochten. Met

een breedte van 410 mm biedt dit

geavanceerde LMW-ontwerp een

hellingshoek van maximaal 45 graden, mede

hierdoor heeft u een buitengewone ervaring

bij het nemen van bochten.

Hybride frame

Voor een wendbare sportmotor,

toercomfort en zelfverzekerd bochtenwerk

is er een speciaal ontwikkeld hybride

frame gebruikt. Het gietstalen balhoofd is

vastgemaakt aan het gietaluminium

scharnierpunt met stalen buis voor de

benodigde sterkte, stijfheid en

 exibiliteit op de juiste plek.

CP3 847cc-driecilinder
motorblok

De koppelrijke 847cc-driecilindermotor

van de NIKEN GT is afkomstig van het zeer

succesvolle ontwerp dat zowel gebruikt is

bij de Yamaha MT-09 als de Tracer 900

modellen. Er zijn speciale

brandsto njectie-instellingen gebruikt

voor krachtige toerprestaties op

kronkelende wegen en in uitdagende

rijsituaties. Bovendien zorgt de krukas

voor uitstekende rijeigenschappen en

soepele starts.

Sportieve kuip met LED-
koplampen

De brede voorkuip is uitgerust met twee

LED-koplampen die het sportieve en

dynamische karakter van de NIKEN GT extra

benadrukken. Dankzij de LED

contourverlichting wordt de sterke en

stabiele look van de twee voorwielen

versterkt. De op YZF-R1 gebaseerde

spiegels met geïntegreerde LED-

richtingaanwijzers accentueren het brutale

en futuristische ontwerp.
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Motor

Motortype 3-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 847 cm³
Boring x slag 78.0 mm x 59.1 mm
Compressieverhouding 11.5 : 1
Max. vermogen 84.6kW (115.0PS) @ 10,000 rpm
Beschikbaar met begrensd vermogen N/A
Max. koppel 87.5Nm (8.9kgf+m) @ 8,500 rpm
Smeersysteem Wet sump
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem TCI
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Brandstofverbruik 5.8L/100km
CO2 emission 135g/km
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Type chassis Diamantvormig
Balhoofdhoek 20º
Naloop 74mm
Wielophanging, voor Double upside down telescopic forks
Wielophanging, achter (Link type veersysteem)
Veerweg, voor 110 mm
Veerweg, achter 125 mm
Remmen, voor Hydraulic double discs, Ø298mm
Remmen, achter Hydraulic single disc, Ø282 mm
Bandenmaat, voor 120/70 R 15
Bandenmaat, achter 190/55 R 17
Opmerking Dual front tyres
Track 410mm

Afmetingen

Totale lengte 2,150 mm
Totale breedte 885 mm
Totale hoogte 1,250 mm
Zithoogte 820 mm
Wielbasis 1,510 mm
Grondspeling 150 mm
Rijklaargewicht 267 kg
Inhoud brandstoftank 18L
Motorolie hoeveelheid 3.4L
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De NIKEN GT is uitgebreid met originele Yamaha-accessoires, bestaande uit halfzachte zijko ers van ABS

met 25 liter inhoud, inclusief steunen die worden gemonteerd door de o ciële Yamaha-dealer.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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