
Ga verder
Bij Yamaha doen we de dingen graag anders. Al bijna 70

jaar ontwikkelen we geavanceerde technologie en

pionieren we met radicaal nieuwe concepten in ons

streven om motorrijden naar nieuwe terreinen te

brengen. NIKEN GT is daar het perfecte voorbeeld van.

Dus, als u verder wilt gaan is het tijd om de voordelen van

deze unieke rijervaring te ontdekken.

U moet de NIKEN GT proberen om het volledig te

begrijpen. En zijn innovatieve LMW-technologie zal u een

nieuw gevoel van vertrouwen en rijcomfort in alle

weersomstandigheden geven - of u nu door de bochten

scheurt of grote afstanden a egt met een passagier en

bagage.

Met de nieuwste generatie 890cc CP3 EU5-motor met

hoog koppel en geavanceerde elektronica voor

superieure controle is de NIKEN GT een echt

opwindende performer. Een nieuw verstelbaar scherm,

een hervormd zadel en harde zijko ers zorgen voor

uitstekend comfort en mogelijkheden op lange

afstanden - en een aangesloten TFT-kleurenmeter biedt

informatie, navigatie en entertainment.

Leaning Multi Wheel (LMW)-

technologie

7-inch TFT-meter

Connectiviteit en navigatie

Speciaal ontwikkelde 890 cc CP3 EU5-

motor

Gemakkelijk met één hand het

windscherm te verstellen

Opnieuw ontworpen comfortzadel

Harde zijko ers in volledige grootte

Premium pasvorm en afwerking

Verbeterde elektronische

regeltechnologie

Up and down quickshifter, A&S-

koppeling

Ver jnd ontwerp van het hoofdframe

Herziene achterwielophanging
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Ga verder
De NIKEN GT is een unieke machine die is ontwikkeld voor ervaren en ruimdenkende motorrijders

zoals u, die de volgende stap in hun ontdekkingsreis in de motorwereld willen zetten. Van ultieme

bochtenrijder tot ultieme langeafstandscruiser en all-weather Sport Tourer, overtreft deze

hooggespeci ceerde motor ets uw verwachtingen.

De sleutel tot de uitstekende rijeigenschappen van de NIKEN GT is het LMW-systeem van Yamaha.

Deze innovatieve voorkant met twee leunende voorwielen zorgt voor toonaangevende prestaties in

bochten en een groter gevoel van stabiliteit - en dat maakt deze premium Sport Tourer tot een van

de meest behendige machines in zijn categorie.

Een groot aantal belangrijke ver jningen zorgen voor een nog comfortabeler en opwindender rit -

waaronder een nieuw verstelbaar scherm en een comfortzadel en een herziene

achterwielophanging. De 890 cc CP3 EU5-motor met grotere inhoud levert een nog sterker en

soepeler koppel voor moeiteloze acceleratie - en een 7-inch TFT-meter biedt u

smartphoneconnectiviteit en Garmin-navigatie op een volledig scherm.
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Leaning Multi Wheel (LMW)-
technologie

Dankzij het geavanceerde ontwerp met

Leaning Multi Wheel (LMW) neemt u met

de NIKEN GT op een opwindende manier

elke bocht met het volste vertrouwen.

Het unieke Ackermann-ontwerp van

Yamaha bestaat uit parallelle vierhoekige

wieldraagarmen en vrijdragende

telescoopvering voor verbeterde stabiliteit

en grip in bochten onder diverse

omstandigheden.

7-inch TFT-meter

De grote 7-inch TFT-kleurenmeter heeft

een display met hoge helderheid dat u

duidelijke en gemakkelijk af te lezen

informatie geeft over de realtime

rijomstandigheden. U hebt de keuze uit

drie verschillende schermlay-outs, elk met

een eigen kenmerkende stijl om te

voldoen aan individuele voorkeuren en

verschillende rijomstandigheden. Een

USB-A-stopcontact onder de meter houdt

uw smartphone klaar voor actie.

Connectiviteit en navigatie

Het geso sticeerde nieuwe verbonden 7-

inch TFT-kleurenscherm wordt bediend met

een eenvoudige joystick en biedt een keuze

uit drie weergavestijlen. Via Yamaha's

MyRide-app hebt u toegang tot uw

smartphone voor muziek, weer, oproepen**

en meldingen. Met de Full-map Garmin-

navigatie* komt u overal sneller en

gemakkelijker. U kunt de teksten

weergeven wanneer uw NIKEN GT

geparkeerd staat. (* Full-map Garmin-

navigatie vereist een betaald abonnement

met service en wordt niet in alle landen

aangeboden. Sommige navigatiefuncties zijn

niet in alle landen beschikbaar. Neem

contact op met Garmin voor informatie over

de beschikbaarheid. ** Vereist een

koptelefoon die via Bluetooth verbonden is

met de NIKEN GT. De koptelefoon is niet

inbegrepen.)

Speciaal ontwikkelde 890 cc
CP3 EU5-motor

De NIKEN GT wordt aangedreven door een

versie van onze 890 cc CP3 EU5-motor die

exclusief voor deze unieke Sport Tourer is

ontwikkeld. Hoewel het ontwerp

vergelijkbaar is met dat van de MT-09 en

TRACER 9, heeft de NIKEN GT-motor een

grotere krukasmassa voor sterkere

prestaties bij lagere toerentallen en

e ectiever remmen.

Gemakkelijk met één hand het
windscherm te verstellen

Voor meer rijcomfort beschikt de NIKEN

GT over een nieuw windscherm dat in

totaal 70 mm in hoogte verstelbaar is,

zodat het geschikt is voor verschillende

rijstijlen en lichaamsbouwen. Het speciale

aerodynamische ontwerp verdeelt de lucht

gelijkmatig om te voorkomen dat er

onderdruk achter de rijder ontstaat, voor

een stabiele en comfortabele rit.

Opnieuw ontworpen
comfortzadel

Het nieuwe zadel heeft een herziene vorm

en een andere dikte van de vulling rond de

binnenkant van de dijen van de rijder,

waardoor de rijder gemakkelijker bij de

grond kan en comfortabeler kan op- en

afstappen.
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Motor

Motortype
4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen, 3-cilinder,
EURO5

Cilinderinhoud 890cc
Boring x slag 78,0 × 62,1 mm
Compressieverhouding 11,5 : 1
Max. vermogen 84,5 kW (114,9 PS) @ 10.000 rpm
Max. koppel 90,7 N m (9,2 kgf-m) @ 7.000 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 5,8 L/100 km
CO2 emission 135 g/km
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 20°
Spoor 74 mm
Wielophanging voor Telescopic fork
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg voor 110 mm
Veerweg achter 125 mm
Remmen voor Hydraulic disc brake, Ø 298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc brake, Ø 282 mm
Bandenmaat voor 120/70R15M/C 56V Tubeless
Bandenmaat achter 190/55R17M/C 75V Tubeless
Track 410 mm

Afmetingen

Totale lengte 2.150 mm
Totale breedte 875 mm
Totale hoogte 1.395 mm to 1.430 mm
Zithoogte 825 mm
Wielbasis 1.510 mm
Grondspeling 150 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

270 kg

Inhoud brandstoftank 18 L
Carterinhoud 3,60 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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