
Vychutnávajte si
pohodlie a ovládanie
po celý rok
Motocykel NIKEN GT prináša vysokú mieru pohodlia,

výborné ovládanie a skvelé zážitky z jazdy, a to vďaka

vysokému sklu, vyhrievaným riadidlám a luxusne

pohodlnému sedadlu. Bočné kufre a nosič zadného

kufra poskytujú množstvo batožinového priestoru

a model GT má aj ďalšie funkcie navyše – hlavný stojan

a dve 12 V zásuvky.

Jedinečné dvojité nakláňanie predných kolies modelu

NIKEN GT vytvára veľkú styčnú plochu s vozovkou, vďaka

čomu zaručuje výnimočný pocit stability ako žiadny iný

tradičný športovo-cestný motocykel.

Spolu s výnimočným brzdným výkonom, ktorý

zabezpečujú dve predné brzdy, umožňuje táto radikálna

predná časť vyberať zákruty s istotou, a to aj vtedy, keď

nie sú podmienky na vozovke či poveternostné

podmienky ideálne. NIKEN GT: športovo-cestný

motocykel do každého ročného obdobia.

Špičkové vlastnosti športovo-cestného

motocykla do každého ročného obdobia

Pokročilá nakláňacia viackolesová

technológia

Hlboký uhol naklonenia, maximálne

45 stupňov

Hybridný oceľovo-hliníkový rám

3-valcový vodou chladený motor CP3

s technológiou DOHC a objemom

847 cm3

Radikálny, odvážny a jedinečný 3-

kolesový dizajn

Najinovatívnejš í dizajn v triede

športovo-cestných motocyklov

Ackermannov riadiaci systém s dvoma

obrátenými prednými vidlicami

Bezkonkurenčný zážitok pri vyberaní

zákrut

Jedinečné pocity zo stability prednej

časti, sebaistoty a brzdenia

Plne nastaviteľný zadný záves

Systém kontroly trakcie TCS, systém

rýchleho radenia QSS, klzná spojka A&S,

režim D-MODE, tempomat
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Vychutnávajte si pohodlie a ovládanie po
celý rok
Motocykel NIKEN prináša intenzívny pocit zo stability prednej časti spolu s vynikajúcou

manévrovateľnosťou, čím dodáva istotu každému jazdcovi. To, ako tento motocykel dokáže efektívne

zvládať aj tie najnáročnejšie zákruty, musíte zažiť, inak tomu neuveríte.

Prostredníctvom modelu NIKEN GT objavuje spoločnosť Yamaha s týmto odvážnym novým

konceptom nové svety. Tento špičkový športovo-cestný motocykel ponúka vďaka vyššiemu sklu

lepšiu ochranu pred vplyvmi počasia, má pohodlné sedadlo, bočné kufre, vyhrievače riadidiel a ďalšie

skvelé funkcie – vďaka tomuto motocyklu budete zvládať aj najnáročnejšie cesty a budete sa cítiť

pohodlne aj v nepriaznivom počasí.

Vyberanie zákrut, dlhšie cesty alebo víkendové výlety – táto nová generácia športovo-cestného

motocykla zaručuje špičkové pohodlie, prvotriedne ovládanie a maximálny pôžitok z jazdy v každom

ročnom období.
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Športovo-cestný motocykel
s kompletnou výbavou do
každého počasia

Technické parametre modelu NIKEN GT

zahŕňajú vysoké sklo, bočné kufre a nosič

zadného kufra s držadlami pre spolujazdca

– to všetko spolu s vyhrievačmi riadidiel,

pohodlným sedadlom, hlavným stojanom

a doplnkovou zásuvkou na jednosmerný

prúd. Tento radikálny 3-kolesový športovo-

cestný motocykel zaručujúci vysokú mieru

pohodlia a funkčnosti je stavaný tak, aby

po celý rok prinášal pôžitok z jazdy bez

ohľadu na počasie.

Leaning multi wheel (LMW)
technology

modelu NIKEN GT bude jazda zákrutami

vzrušujúca a istejšia a najmä

bezkonkurenčne výnimočná. Jedinečný

Ackermannov dizajn motocyklov Yamaha

s paralelnými štvorsmernými ramenami

a konzolovým teleskopickým systémom

závesu zlepšuje stabilitu a dosadnutie

motocykla na vozovku pri jazde zákrutami

a na rôznych povrchoch.

Hlboké sklopenie stroja pod 45-
stupňovým uhlom

Medzi najmodernejšie technológie patria

15-palcové kolesá so špeciálne vyvinutými

pneumatikami radu 120/70R15, ktoré

zlepšujú dosadnutie na vozovku, aby ste sa

pri brzdení a vyberaní zákrut cítili istejšie

počas celého roka. Behúň so šírkou 410 mm

umožňuje so stikovanému dizajnu LMW

prednej časti dosiahnuť uhol sklopenia na

úrovni až 45 stupňov pre výnimočný zážitok

z vyberania zákrut.

Hybridný rám

Špeciálny hybridný rám zabezpečuje

svižnosť športového motocykla, pohodlie

na cestách a istotu v zákrutách. Hlava

z liateho hliníka je spojená s priestorom

liateho hliníkového výkyvného ramena

oceľovými trúbkami, ktoré poskytujú

požadovanú úroveň sily, pevnosti

a pružnosti.

3-valcový motor CP3 s objemom
847 cm3

3-valcový motor s objemom 847 cm3

a výdatným krútiacim momentom modelu

NIKEN GT bol navrhnutý na základe

úspešného dizajnu motorov modelov

Yamaha MT-09 a Tracer 900. Špeciálne

nastavenia vstrekovania paliva pomáhajú

dosiahnuť vysoký výkon na kľukatých

cestách a v zložitých jazdných situáciách,

pričom dizajn kľuky zlepšuje jazdné

vlastnosti a plynulosť jazdy.

Športová kapota a dvojité LED
svetlomety

Široká, dole zahnutá predná kapota je

vybavená dvojitými LED svetlometmi, ktoré

podčiarkujú športový a dynamický charakter

modelu NIKEN GT. Dvojité svetlomety

navyše podporujú silný a stabilný vzhľad

dvoch predných kolies. Zrkadlá odvodené od

modelu YZF-R1 sú vybavené integrovanými

LED smerovkami, vďaka ktorým motocykel

vyzerá ešte odvážnejšie a futuristickejšie.
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Motor

Typ motora 3 válec, 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový
Zdvihový objem 847cc
Vŕtanie x zdvih 78,0 x 59,1 mm
Kompresný pomer 11,5 : 1
Maximálny výkon 84,6 kW (115,0 PS) @ 10.000 rpm
Limited power version n/a
Maximálny krútiaci moment 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania TCI
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 5,8 L/100 km
CO2 emisie 135 g/km
Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Podvozok

Rám Diamond
Predný zdvih 20º
Uhol sklonu 74 mm
Systém zadného odpruženia Double upside-down telescopic forks
Systém predného odpruženia (kĺbové odpruženie)
Predná zdvih 110 mm
Zadný zdvih 125 mm
Predná brzda Hydraulic double discs, Ø 298 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø 282 mm
Predná pneumatika 120/70 R 15
Zadná pneumatika 190/55 R 17
Poznámka Dual front tyres
Track 410 mm

Rozmery

Celková dĺžka 2.150 mm
Celková šírka 885 mm
Celková výška 1.250 mm
Výška sedadla 820 mm
Rázvor kolies 1.510 mm
Minimálna svetlá výška 150 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 267 kg
Kapacita palivové nádrže 18 L
Kapacita olejové nádrže 3,4 L
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NIKEN GT je originálny motocykel značky Yamaha doplnený o originálne príslušenstvo Yamaha, ktoré

zahŕňa polomäkké 25-litrové bočné kufre z materiálu ABS vrátane držiakov, ktoré montujú o ciálni

predajcovia značky Yamaha.

Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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