
Nyd komfort og
kontrol hele året
NIKEN GT har høj skærm, opvarmede håndtag og et

luksus komfortsæde for at give dig et højt niveau af

komfort, kontrol og nydelse. Sidetasker og bagagerum

bagtil giver masser af bagagepotentiale, og for ekstra

funktionalitet er GT udstyret med et hovedstativ og to

12V-udgange.

NIKEN GT's unikke, dobbeltlænende forhjul skaber en

stor kontakt ade med vejen, hvilket giver dig en

enestående følelse af greb, der er som ingen anden

konventionel Sport Tourer-model.

Sammen med den fremragende bremseydelse, der

bliver skabt af de to frontbremser, giver den her radikale

forende dig evnen til at skære hjørner med selvtillid –

selv når vejen og vejrforholdene ikke er ideelle. NIKEN

GT: Sport Tourer'en til enhver årstid.

Helårs Sport Touring-motorcykel med

høj speci kation

Avanceret leaning multi-wheel-

teknologi

Dyb hældningsvinkel, maks. 45 grader

Hybridramme af stål og aluminium

847cc, 3-cylindret, vandkølet, DOHC

CP3-motor

Radikalt, dristigt og unikt 3-hjulet

design

Mest innovative design i Sport Touring-

klassen

Ackerman-styring, dobbelte upside

down-forga er

Uovertru en oplevelse ved skarpe

sving

Fornemmelse af forendegreb, tryghed

og bremsning

Fuldt justerbar baga jedring

TCS, QSS, A&S-kobling, D-MODE, Cruise

Control
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Nyd komfort og kontrol hele året
NIKEN giver en intens grebsfornemmelse i fronten og fremragende håndtering, så enhver kører

føler sig mere selvsikker. Og dens evne til at skære e ektivt gennem de mest udfordrende hjørner

skal opleves, før man tror det.

Nu bringer Yamaha det her modige, nye koncept til ukendt territorie med NIKEN GT. Med øget

vejrbeskyttelse fra den højere skærm sammen med et komfortsæde, sidetasker, grebvarmere og

mere, giver denne banebrydende Sport Tourer dig evnen til at mestre de mest udfordrende

vejforhold og holde dig komfortabel i ugunstigt vejr.

Uanset om du skal skære hjørner, køre en tur eller være væk en weekend, giver denne nye

generation Sport Tourer dig førsteklasses komfort med klasseførende kontrol og maksimal nydelse

på alle tider af året.
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Fuldt udstyret Sport Tourer til
al slags vejr

NIKEN GT's touring-speci kation

omfatter en høj skærm, sidetasker og et

bagagerum bagtil med passagerhåndtag –

sammen med grebvarmere og et

komfortsæde samt en hovedstativ og

ekstra DC-stik. Med sin høje grad af

komfort og funktionalitet er denne

radikale, 3-hjulede Sport Tourer-

motorcykel bygget til at blive nydt året

rundt, uanset vejret!

Leaning multi wheel (LMW)
technology

NIKEN GT's avancerede LMW-design

(Leaning Multi Wheel) leverer en

spændende og overbevisende ny oplevelse

som intet andet, når du kører gennem

sving. Yamahas unikke Ackermann-design

består af parallelle  rkantede arme og

fritbærende teleskopa jedring, der giver

en forbedret følelse af stabilitet og

vejgreb i sving på en lang række underlag

og vejforhold.

Dyb 45 graders
krængningsvinkel

Den højteknologiske forende har dobbelte

15" fælge med specialudviklede 120/70R15-

dæk, der giver et højt niveau af vejgreb for

øget følelse af tryghed ved opbremsning og

sving – året rundt. Med et 410 mm spor

leverer dette so stikerede LMW-

forendedesign dybe krængningsvinkler på op

til 45 grader for at give dig en oplevelse ud

over det sædvanlige, når du kører igennem

sving.

Hybridstel

For at opnå smidighed som en

sportsmotorcykel samt touring-komfort

og selvsikker håndtering af sving anvendes

et specialudviklet hybridstel. Det støbte

stål-styrehoved er forbundet med den

aluminiumsstøbte svingarms drejeområde

via stålrør for at give de nødvendige

niveauer af styrke, stivhed og  eksibilitet

præcist der, hvor det er nødvendigt.

847cc 3-cylindret CP3-motor

NIKEN GT’s momentfyldte 847cc 3-

cylindrede motor er udviklet på basis af

det usædvanligt vellykkede design, der

bruges i Yamahas MT-09- og Tracer 900-

modeller. Særlige

brændsto ndsprøjtningsindstillinger

bruges til at opnå høj touring-ydelse i

snoede og udfordrende køresituationer –

og krumtapdesignet giver fremragende

køreegenskaber og smidig start.

Sportsvindskærm med dobbelte
LED-forlygter

Den brede, nedbuede forskærm er udstyret

med dobbelte LED-forlygter, der

understreger NIKEN GT's sporty og

dynamiske karakter, og de dobbelte

positionslygter fremhæver de dobbelte

forhjuls stærke og solide udseende. Mens de

YZF-R1-inspirerede spejle har integreret

LED-blinklys for at forstærke det dristige og

futuristiske udseende.
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Motor

Motortype 3-cylindret, 4-takts, Væskekølet, DOHC, 4-ventilet
Slagvolumen 847cc
Boring x slaglængde 78,0 x 59,1 mm
Kompressionsforhold 11,5 : 1
Maks. e ekt 84,6 kW (115,0 PS) @ 10.000 rpm
E ekt begrænset version n/a
Maks. moment 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem TCI
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Benzinforbrug 5,8 L/100 km
CO2 udledning 135 g/km
Karburator Elektronisk brændsto ndsprøjtning

Stel

Stel Diamant
Styrehjulsvinkel 20º
Efterløb 74 mm
A jedringssystem for Double upside-down telescopic forks
A jedringssystem bag (Link-a jedring)
Vandring for 110 mm
Vandring bag 125 mm
Forbremse Hydraulic double discs, Ø 298 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø 282 mm
Fordæk 120/70 R 15
Bagdæk 190/55 R 17
Bemærkning Dual front tyres
Track 410 mm

Dimensioner

Samlet længde 2.150 mm
Samlet bredde 885 mm
Samlet højde 1.250 mm
Sædehøjde 820 mm
Hjulafstand 1.510 mm
Min. frihøjde 150 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 267 kg
Tankkapacitet 18 L
Olietankkapacitet 3,4 L
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NIKEN GT er en original Yamaha-motorcykel udvidet med originalt Yamaha-tilbehør bestående af

semibløde, 25 liters ABS-sidetasker inklusiv holdere, der samles af en o ciel Yamaha-forhandler.

Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.

NIKEN GT


