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LIFE
Ταξιδεύοντας στους Δρόμους της Ζωής.

Το ταξίδι είναι πιο σημαντικό από τον προορισμό 
και οδηγώντας μια μοτοσυκλέτα Yamaha
Sport Touring, θα ζείτε το σήμερα με όλες σας
τις αισθήσεις και θα απολαμβάνετε αξέχαστες
στιγμές από τους Δρόμους της Ζωής.

Η κατηγορία Yamaha Sport Touring τα έχει όλα, 
είτε πρόκειται για τη νέας γενιάς αεροδυναμική 
σχεδίαση της TRACER 7 είτε για τον πλούσιο σε 
ροπή 3-κύλινδρο κινητήρα της γρήγορης, δυναμικής 

και απίστευτα όμορφης TRACER 9. Όπου και
αν σας οδηγεί το ταξίδι σας, η Yamaha διαθέτει τις 
τέλειες touring μοτοσυκλέτες που θα καλύψουν 
απόλυτα, όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις σας.

Όλες οι Sport Touring μοτοσυκλέτες της Yamaha 
έχουν δεχτεί ευρεία σειρά ελέγχων
και εξαντλητικών δοκιμών σε όλες τις συνθήκες 
οδήγησης, από την καθημερινή οδήγηση μέχρι
και τα επικά ταξίδια ως την άκρη της γης.

Δεν είναι λοιπόν τυχαία η επιλογή τους, ως τα 
ιδανικά οχήματα υποστήριξης στους μεγαλύτερους 
Ποδηλατικούς Γύρους του πλανήτη. 

Τα μοντέλα Sport Touring της Yamaha 
απευθύνονται σε σύγχρονους φίλους των ταξιδιών 
κάθε απόστασης, αλλά και σε όσους θέλουν να 
προσθέσουν πάθος και άφθονο στυλ σε κάθε
τους μετακίνηση. 



Μοναδική
εμπειρία

οδήγησης



 

Ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη Sport Touring 
μοτοσυκλέτα από την TRACER 9 GT. 
Με αποκλειστικές προδιαγραφές που 
περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό, ημι-ενεργό 
σύστημα ανάρτησης το οποίο ρυθμίζει συνεχώς 
την ισχύ απόσβεσης μπροστά και πίσω, για
να προσφέρει ομαλή λειτουργία και ασφάλεια, 
ανεξάρτητα από το φορτίο ή την ταχύτητα,
η TRACER 9 GT προσφέρει τα υψηλότερα 
επίπεδα άνεσης και δυναμισμού σε κάθε ταξίδι.

Στον βασικό εξοπλισμό της μοτοσυκλέτας 
υπάρχουν σκληρές πλαϊνές βαλίτσες που 
μπορούν να φιλοξενήσουν ένα κράνος
full-face και διατίθενται με πάνελ στα χρώματα 
της μοτοσυκλέτας. Παρέχεται η δυνατότητα 
προσαρμογής κεντρικής βαλίτσας για ακόμα 
μεγαλύτερη αύξηση της χωρητικότητας, ενώ 
η πλευστή σχάρα παρέχει φυσική αίσθηση 
στην οδήγηση, ακόμα και όταν είναι πλήρως 
φορτωμένη.

Για σιγουριά κατά τη διάρκεια της νυκτερινής 
οδήγησης, η TRACER 9 GT διαθέτει φώτα 
στροφής LED με ένταση που αυξάνεται όσο 
μεγαλώνει η κλίση της μοτοσυκλέτας, καθώς
και θερμαινόμενα γκριπ με ρύθμιση σε 10 
στάδια, τα οποία διατηρούν ζεστά τα χέρια, 
ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
Για απόλυτη sport ευελιξία, αυτή η υψηλών 
επιδόσεων και προηγμένης τεχνολογίας 
μοτοσυκλέτα διαθέτει σύστημα QSS, για 
γρήγορες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων.
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Ημι-ενεργή ανάρτηση KYB
Η πλήρως ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική ανάρτηση 
στον μπροστινό και τον πίσω τροχό ελέγχεται
από την μονάδα IMU 6 αξόνων και την ECU,
οι οποίες ενεργοποιούν την υδραυλική μονάδα 
(HU) και τη μονάδα ελέγχου ανάρτησης (SCU).
Οι ρυθμίσεις απόσβεσης προσαρμόζονται 
ακαριαία μέσω μιας ηλεκτρομαγνητικής 
βαλβίδας, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή και 
ασφαλής οδήγηση, ανεξάρτητα από το φορτίο
και τις συνθήκες οδήγησης. Η λειτουργία 
ρυθμίζεται μέσω της οθόνης TFT.

Φώτα στροφής LED
Τα νέας γενιάς φώτα στροφής LED φωτίζουν 
την κορυφή κάθε στροφής, καθοδηγώντας 
τον αναβάτη, ακόμη και στις πιο σκοτεινές 
συνθήκες. Η φωτεινότητα αυξάνεται αυτόματα 
όσο μεγαλώνει η κλίση της μοτοσυκλέτας, 
προσφέροντας ένα καθαρό οπτικό πεδίο που 
επιτρέπει δυναμική sport οδήγηση τη νύχτα.
Το σύστημα λειτουργεί όταν η μοτοσυκλέτα πάρει 
κλίση που ξεπερνά τις 7º και η ταχύτητά της
είναι τουλάχιστον 5 χλμ./ώρα.

Σύστημα γρήγορου ανεβάσματος 
και κατεβάσματος ταχυτήτων 
Quick Shift (QSS)
Η TRACER 9 GT διαθέτει σύστημα γρήγορης 
αλλαγής ταχυτήτων (QSS) για ανεβάσματα
και κατεβάσματα, το οποίο παρέχει ταχύτερη 
και ομαλότερη αλλαγή σχέσεων χωρίς τη χρήση 
συμπλέκτη. Ένας αισθητήρας στον άξονα του 
μοχλού αλλαγής ταχυτήτων ανιχνεύει την κίνηση 
και η μονάδα ECU κόβει στιγμιαία τη ροπή 
του κινητήρα CP3 890 κ.εκ., για να προσφέρει 
απρόσκοπτη αλλαγή ταχυτήτων στις στροφές, 
διατηρώντας την ισορροπία και τη σταθερότητα 
του πλαισίου και εξασφαλίζοντας πιο ομαλή 
οδήγηση.

Σκληρές πλαϊνές βαλίτσες
Οι σκληρές πλαϊνές βαλίτσες συνοδεύονται 
από πάνελ στα χρώματα της μοτοσυκλέτας 
και διατίθενται στον βασικό εξοπλισμό της 
μοτοσυκλέτας. Κάθε βαλίτσα μπορεί να 
φιλοξενήσει ένα κράνος full face. Για πιο 
φυσική αίσθηση στην οδήγηση, οι βαλίτσες 
προσαρμόζονται σε ένα πλήρως πλευστό 
σύστημα. Μπορεί επίσης, να προστεθεί 
προαιρετική κεντρική βαλίτσα, η οποία αυξάνει
τη συνολική χωρητικότητα έως και κατά 7%,
στα 193 κιλά.

Θερμαινόμενα γκριπ
Τα πλήρως ενσωματωμένα θερμαινόμενα γκριπ 
10 σταδίων είναι πλήρως ελεγχόμενα από τον 
περιστρεφόμενο διακόπτη του τιμονιού και
η λειτουργία τους εμφανίζεται στην οθόνη TFT. 
Τα ειδικά μορφοποιημένα γκριπ διαθέτουν 
λεπτότερο ελαστικό, το οποίο επιτρέπει 
αποτελεσματική μεταφορά της θερμότητας και 
προσφέρει απόλυτη άνεση κατά την οδήγηση,
σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Ελαφρύ πλαίσιο 
από χυτό αλουμίνιο CF
Η TRACER 9 GT νέας γενιάς είναι εξοπλισμένη
με ένα νέας σχεδίασης πλαίσιο Deltabox από χυτό 
αλουμίνιο CF, το οποίο προσφέρει υψηλότερα 
επίπεδα ακαμψίας, εξασφαλίζοντας την ευελιξία 
μιας sport μοτοσυκλέτας, σε συνδυασμό με 
σταθερότητα και αυτοπεποίθηση στην οδήγηση. 
Το ανασχεδιασμένο ψαλίδι αλουμινίου είναι 
64 χιλ. μακρύτερο και εξασφαλίζει εξαιρετική 
ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες, χωρίς
να αλλιώνει τον ευέλικτο χαρακτήρα
της μοτοσυκλέτας.

Κινητήρας CP3 EU5 890 κ.εκ.
Παράγοντας υψηλότερα επίπεδα γραμμικής 
ροπής σε χαμηλότερες σ.α.λ., ο νέος υγρόψυκτος 
κινητήρας CP3 μεγαλύτερου κυβισμού 890 
κ.εκ. παρέχει εκπληκτική επιτάχυνση και 
συναρπαστικές εξόδους από τις στροφές, 
καθιστώντας την μοτοσυκλέτα, την πιο
δυναμική TRACER που κατασκευάστηκε ποτέ.
Οι βελτιστοποιημένες σχέσεις μετάδοσης και
ο αναβαθμισμένος συμπλέκτης A&S προσφέρουν 
εξαιρετικά ομαλή απόδοση. Ο εκπληκτικός ήχος 
που αναβλύζει από τη νέα διπλή εξάτμιση και
το ανασχεδιασμένο σύστημα εισαγωγής, 
αυξάνουν τις συγκινήσεις σε κάθε διαδρομή.

Αποκλειστικά χρώματα και γραφικά
Η Tracer 9 GT διατίθεται στον αποκλειστικό 
χρωματισμό και τα γραφικά Yamaha Icon 
Performance, τα οποία προσφέρουν ένα 
κορυφαίο φινίρισμα που θυμίζει την R1M, 
προσθέτοντας sport χαρακτήρα στην 
μοτοσυκλέτα. Διατίθεται επίσης σε χρωματισμούς 
Redline και Tech Kamo.



 

Tech Kamo
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Icon Grey

Redline



Φανταστείτε
ένα νέο αύριο



 

Η δυναμική νέα Yamaha TRACER 9 είναι ελαφρύτερη, ταχύτερη και πιο ευέλικτη
από ποτέ. Με κομψή νέα αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση και βελτιωμένη 
εργονομία, αυτή η κορυφαία Sport Touring νέας γενιάς σχεδιάστηκε για να 
μεταφέρει τον οδηγό και τον συνεπιβάτη, πιο μακριά από όσο είχαν ποτέ φανταστεί.

Η Sport Touring με τις κορυφαίες πωλήσεις στην Ευρώπη έχει ανασχεδιαστεί 
πλήρως,  με μεγαλύτερου κυβισμού 3-κύλινδρο κινητήρα 890 κ.εκ., ο οποίος παρέχει 
ακόμα ισχυρότερη ροπή και συναρπαστική επιτάχυνση. Είτε πρόκειται για ορεινούς 
δρόμους με στροφές είτε για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων στον αυτοκινητόδρομο, 
το νέο ελαφρύ πλαίσιο συνδυάζει την ευελιξία μιας sport μοτοσυκλέτας με
τη σταθερότητα μιας tourer, με έναν ή και δύο αναβάτες στη σέλα.

Η νέα αδρανειακή μονάδα (IMU) 6 αξόνων ρυθμίζει τα ηλεκτρονικά βοηθήματα για 
τον αναβάτη με ευαισθησία ως προς την κλίση, τα οποία παρέχουν έλεγχο ακριβείας 
σε διάφορα οδοστρώματα και καιρικές συνθήκες, ενώ η διπλή οθόνη οργάνων 
TFT και ο πλήρης φωτισμός LED τονίζουν τις κορυφαίες προδιαγραφές αυτής της 
ευέλικτης sport tourer. Με δυνατότητα προσαρμογής 3 βαλιτσών και αυτονομία που 
φτάνει τα 350 χλμ., η TRACER 9 μιλάει στη ψυχή του αναβάτη και υπόσχεται να τον 
μεταφέρει σε ένα νέο, συγκλονιστικό ταξίδι των αισθήσεων. 

Η TRACER 9 σε αριθμούς
Ο κινητήρας CP3 υψηλής ροπής 889 κ.εκ. παράγει 
93 Nm / 7.000 σ.α.λ., με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει 
στα 119 PS / 10.000 σ.α.λ. Το συνολικό βάρος 
της μοτοσυκλέτας είναι 213 κιλά σε κατάσταση 
λειτουργίας. Η δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 
φτάνει στα 193 κιλά. Το ρεζερβουάρ καυσίμου 
έχει χωρητικότητα 19 λίτρων, ενώ η αυτονομία 
αγγίζει τα 350 χλμ.

Δυνατότητα προσαρμογής 
τριών μεγάλων βαλιτσών
Για μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση, η TRACER 
9 παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης τριών 
σκληρών βαλιτσών, ώστε να είναι εφικτή
η μεταφορά όλων των αποσκευών του οδηγού 
και του συνεπιβάτη, σε κάθε ταξίδι.  Με αύξηση 
κατά 7% της δυνατότητας μεταφοράς αποσκευών, 
αυτή η δυναμική Sport Touring μοτοσυκλέτα 
μπορεί να μεταφέρει έως και 193 κιλά φορτίου.

Ελαφρύ πλαίσιο 
από χυτό αλουμίνιο CF
Η TRACER 9 νέας γενιάς είναι εξοπλισμένη
με ένα νέας σχεδίασης πλαίσιο Deltabox 
από χυτό αλουμίνιο CF, το οποίο προσφέρει 
υψηλότερα επίπεδα ακαμψίας και sport ευελιξία 
με σιγουριά και σταθερότητα. Το ανασχεδιασμένο 
ψαλίδι αλουμινίου είναι 64 χιλ. μακρύτερο και 
εξασφαλίζει εξαιρετική ευστάθεια στις υψηλές 
ταχύτητες, χωρίς να αλλιώνει τον ευέλικτο 
χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Κινητήρας CP3 EU5 890 κ.εκ.
Παράγοντας υψηλότερα επίπεδα γραμμικής 
ροπής σε χαμηλότερες σ.α.λ., ο νέος υγρόψυκτος 
κινητήρας CP3 μεγαλύτερου κυβισμού στα 
890 κ.εκ. παρέχει εκπληκτική επιτάχυνση και 
συναρπαστικές εξόδους από τις στροφές, 
καθιστώντας την μοτοσυκλέτα, την πιο δυναμική 
TRACER που κατασκευάστηκε ποτέ.
Οι βελτιστοποιημένες σχέσεις μετάδοσης και
ο αναβαθμισμένος συμπλέκτης A&S προσφέρουν 
εξαιρετικά ομαλή απόδοση. Ο εκπληκτικός ήχος 
που αναβλύζει από τη νέα διπλή εξάτμιση και
το ανασχεδιασμένο σύστημα εισαγωγής, 
αυξάνουν τις συγκινήσεις σε κάθε διαδρομή.

Redline

Tech Kamo
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TRACER 9 / TRACER 9 GT Αξεσουάρ
TRACER 9 Travel Pack Pro

Ο απόλυτος εξοπλισμός ταξιδιού για την TRACER 9 προκειμένου να οδηγείτε απολαμβάνοντας εξαιρετική 
λειτουργικότητα και μοναδικό στυλ. Ο ψηλός ανεμοθώρακας, τα θερμαινόμενα γκριπ και η θερμαινόμενη σέλα 
παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη άνεση στις μακρινές εξορμήσεις. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία από τον αέρα,
το πακέτο ταξιδιού Travel Pack Pro περιλαμβάνει προέκταση του ανεμοθώρακα. Οι πλαϊνές βαλίτσες και η κεντρική 
βαλίτσα προσφέρουν άφθονο χώρο για να μεταφέρετε τις αποσκευές και τα προσωπικά σας αντικείμενα, σε κάθε 
εξόρμησή σας. Φορτίστε εύκολα το τηλέφωνο ή το GPS σας, συνδέοντας τον φορτιστή σας στη πρίζα USB και 
παρακολουθείστε την κατάσταση των ελαστικών με το εργαλείο παρακολούθησης πίεσης ελαστικών. Το πακέτο 
περιλαμβάνει επίσης, μια ασφαλή βάση στήριξης του GPS, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μοτοσυκλέτα. 
Η προέκταση του πλαϊνού σταντ παρέχει σταθερότητα και πολύ καλή στήριξη στη μοτοσυκλέτα σε κάθε τύπο 
οδοστρώματος, ενώ το ειδικό προστατευτικό ψυγείου παρέχει ασφάλεια από την πρόσκρουση πετρών και 
χαλικιών στο ψυγείο. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και τα προστατευτικά του κινητήρα, που αποτρέπουν τις ζημιές 
σε περίπτωση πτώσης. Οι προβολείς ομίχλης LED αυξάνουν την ορατότητα και ενισχύουν την ασφάλεια σε κακές 
καιρικές συνθήκες. Και επειδή η άνεση δεν αφορά μόνο στον οδηγό, προσθέσαμε στο πακέτο μια πολύ άνετη σέλα, 
αλλά και μια εργονομικά σχεδιασμένη πλάτη για τον συνεπιβάτη.

TRACER 9 Gravel Pack

Ενισχύστε τον διπλής χρήσης χαρακτήρα και το στυλ της TRACER 9
με μαλακές πλαϊνές βαλίτσες, ισχυρά προστατευτικά για τον κινητήρα, 
πρόσθετους προβολείς ομίχλης και προστατευτικό ψυγείου.
Το Gravel Pack απευθύνεται σε λάτρεις των εξερευνήσεων πέρα από
τα συμβατικά όρια. Σε όσους αναζητούν την απόλυτη περιπέτεια και
είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν τα όρια της μοτοσυκλέτας τους, σε κάθε 
είδους και ποιότητας εδάφη.



Παραπάνω απεικονίζεται μία συλλογή βιδωτών Γνήσιων Αξεσουάρ τα οποία είναι διαθέσιμα. Επικοινωνήστε με το τοπικό Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha για την πλήρη λίστα Γνήσιων Αξεσουάρ αλλά και για συμβουλές σχετικά με την καλύτερη επιλογή αυτών, 
προκειμένου να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ διατίθεται και στον Ιστότοπό μας: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/

Πλήρες σύστημα εξάτμισης 
Akrapovic για την TRACER 9
90798-32802-00

Μαλακές πλαϊνές 
βαλίτσες Explorer
B5U-FSSBH-00-00

Ποδιά προστασίας 
κινητήρα Explorer
B5U-F84R0-00-00

Προστατευτικά κινητήρα 
Explorer για την TRACER 9
B5U-F43B0-00-00

Ανεμοθώρακας Touring
B5U-F83J0-00-00

Πρίζα φορτιστή USB
B5U-H6600-00-00

Βάση πινακίδας αριθμού 
κυκλοφορίας
B5U-H4550-00-00

Επέκταση πλαϊνού σταντ
B5U-FSTEX-00-00

Προστατευτικό 
πίσω άξονα
B7N-FRAXP-00-00

Πρόσθετος ανεμοθώρακας 
(Στενός)
BW3-F83M0-00-00

Βάση επιτοίχιας τοποθέτησης 
πλαϊνών βαλιτσών
B5U-FSCWM-00-00

Προστατευτικό 
μπροστινού άξονα
B7N-FFAXP-00-00

Ταξιδιωτική τσάντα ρεζερβουάρ
YME-FTBAG-TR-02

Πλευρικά προστατευτικά
B5U-211D0-00-00

Εσωτερικές τσάντες
για τις βαλίτσες Tour και City
B5U-FSCIB-00-00

Προστατευτικό ψυγείου 
για την TRACER 9
B5U-FRADC-00-00

Θερμαινόμενη σέλα Comfort
για την TRACER 9
B5U-247C0-10-00

Σύστημα παρακολούθησης 
πίεσης ελαστικών
YME-HTPMK-00-00

Καβαλέτα τιμονιού
B5U-FHBR0-00-00

Κιτ χαμηλώματος ανάρτησης 
για την TRACER 9
B5U-F538P-00-00

Σέλα συνεπιβάτη Comfort 
για την Tracer 9
B5U-247E0-00-00

Κιτ προβολέων ομίχλης LED
B5C-854A3-00-00

Κιτ συστήματος 
γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων
B5U-181A0-00-00

Αδιάβροχη θήκη για tablet
YME-FDRBT-00-00

TRACER 9 / TRACER 9 GT Αξεσουάρ







Ο έξυπνος
τρόπος απόδρασης



Η TRACER 7 GT είναι μια αυθεντική Sport 
Touring μοτοσυκλέτα που μπορεί να σας 
προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία 
οδήγησης στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. 
Με πλαϊνές βαλίτσες 20 λίτρων, ψηλό 
ανεμοθώρακα και άνετη σέλα, η ελαφρύτερη 
στην κατηγορία της μοτοσυκλέτα Sport Touring, 
προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό εκπληκτικών 
επιδόσεων, απόλυτης ευελιξίας και μοναδικών 
ταξιδιωτικών δυνατοτήτων.

Τροφοδοτούμενη από τον εξαιρετικό υψηλής 
ροπής κινητήρα CP2 crossplane 698
κ.εκ. με προδιαγραφές EU5, έναν από τους πιο 
επιτυχημένους και δημοφιλείς κινητήρες που 
έχει κατασκευάσει πότε η Yamaha, η TRACER 
7 GT απευθύνεται σε αναβάτες όπως εσείς, 
που αναζητούν μια μοτοσυκλέτα με έντονη 
προσωπικότητα, με την οποία θα μπορούν
να συνδυάσουν την απόλαυση της οδήγησης 
μιας sport μοτοσυκλέτας, με μεγάλη αυτονομία 
για κάθε μεγέθους ταξίδια και ευελιξία για 
ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη.

Οι διπλοί προβολείς LED και η νέας γενιάς 
εξωτερική σχεδίαση χαρίζουν στην TRACER 
7 GT μια δυναμική και επιθετική εμφάνιση 
που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες 
μοτοσυκλέτες της κατηγορίας της. Με την 
κορυφαία στην κατηγορία της αναλογία ισχύος/
βάρους, σε συνδυασμό με το ευέλικτο πλαίσιο 
και το υψηλό επίπεδο άνεσης, η TRACER 7 
προσφέρει έναν έξυπνο τρόπο απόδρασης 
από την πόλη και ανακάλυψης των πιο 
συναρπαστικών δρόμων της ζωής.

Η TRACER 7 GT είναι μια αυθεντική Yamaha TRACER 7 που συνοδεύεται 
από ένα πακέτο Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha, όπως είναι οι ελαφριές πλαϊνές 
βαλίτσες, ο ψηλός ανεμοθώρακας και η άνετη σέλα. Όλα τα αξεσουάρ
είναι διαθέσιμα στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha.
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Κινητήρας CP2 άμεσης απόκρισης 
και υψηλής ροπής με προδιαγραφές EU5
Κανένα άλλο μοντέλο σε αυτή την κατηγορία 
δεν προσφέρει την αίσθηση και τον ήχο 
του εκπληκτικού κινητήρα CP2 689 κ.εκ. 
προδιαγραφών EU5 της Yamaha. Η αποκλειστική 
και κορυφαία για το χώρο της μοτοσυκλέτας, 
φιλοσοφία crossplane, παρέχει μια ασύμμετρη 
αλληλουχία ανάφλεξης, που εξασφαλίζει ισχυρή 
και γραμμική ροπή. Αυτός ο κινητήρας υψηλής 
απόκρισης είναι ένας από τους καλύτερους 
κινητήρες που έχει κατασκευάσει ποτέ η Yamaha 
και προσφέρει την πλέον συναρπαστική εμπειρία 
οδήγησης στην κατηγορία της μοτοσυκλέτας.

Άνετη σέλα
Η ειδικής σχεδίασης άνετη σέλα διαθέτει 
κάλυμμα από δύο υλικά υψηλής ποιότητας
και ραφή σε χρωματική αντίθεση.
Είναι κατασκευασμένη με διαφορετικές ζώνες 
πυκνότητας του αφρώδους υλικού και προσφέρει 
τα υψηλότερα επίπεδα άνεσης για τον οδηγό
και το συνεπιβάτη στα μεγάλα ταξίδια.
Το ενσωματωμένο λογότυπο TRACER ενισχύει 
την κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση.

Ψηλότερος και φαρδύτερος 
ανεμοθώρακας touring
Η TRACER 7 GT είναι εξοπλισμένη με ψηλότερο 
και φαρδύτερο ανεμοθώρακα touring για 
βελτιωμένη προστασία από τον αέρα στα ταξίδια 
μεγάλων αποστάσεων. Αυτός ο ανεμοθώρακας 
touring είναι κατασκευασμένος από άθραυστο
και ανθεκτικό στις γρατσουνιές πολυανθρακικό 
υλικό και είναι μεγαλύτερος σε ύψος κατά 92 
χιλ. και σε πλάτος κατά 70 χιλ. σε σύγκριση με 
τον στάνταρ ανεμοθώρακα, Προσφέρει πολύ 
μεγαλύτερη άνεση, μειωμένο θόρυβο, καθώς
και βελτιωμένη προστασία από τον αέρα και
τα καιρικά φανόμενα.

Πλαϊνές βαλίτσες City 20 λίτρων
Είτε οδηγείτε στον αυτοκινητόδρομο είτε στην 
πόλη, οι πλαϊνές βαλίτσες 20 λίτρων προσφέρουν 
άφθονο χώρο φόρτωσης, χωρίς κανένα 
συμβιβασμό σε ότι αφορά τις μικρές διαστάσεις 
και την καλαίσθητη, δυναμική εμφάνιση της 
μοτοσυκλέτας. Η λεπτή και στιβαρή σχεδίασή 
τους ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο,
το επιθετικό στυλ της TRACER 7 GT.

Η πιο ελαφριά στην κατηγορία, 
ιδανική αναλογία ισχύος/βάρους
Χάρη στο μικρών διαστάσεων ελαφρύ πλαίσιο, 
το μακρύ ψαλίδι αλουμινίου και το μεταξόνιο 
των 1.460 χιλ., η TRACER 7 GT είναι μια από τις 
πιο ευέλικτες και συναρπαστικές Sport Touring 
μοτοσυκλέτες. Με το χαμηλότερο βάρος στην 
κατηγορία της σε συνδυασμό με συναρπαστικό 
και πλούσιο σε ροπή κινητήρα, επιτυγχάνει 
την καλύτερη αναλογία ισχύος/βάρους για μια 
πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης,
σε κάθε τύπου και μεγέθους ταξίδια.

Μεγάλη αυτονομία
Εξοπλισμένη με κοντό φέρινγκ, ψηλό 
ανεμοθώρακα και άνετη σέλα, η TRACER 7 GT 
είναι μια εξαιρετική Sport Touring μοτοσυκλέτα 
που επιτρέπει την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων 
με άνεση. Χάρη στη χωρητικότητα 17 λίτρων, 
το κομψό ρεζερβουάρ καυσίμου προσφέρει 
εκπληκτική αυτονομία, καθιστώντας τη 
μοτοσυκλέτα, μια από τις πιο εύχρηστες της 
κατηγορίας της.

Ελαφρύ μικρό φέρινγκ 
με επιθετική όψη
Με την επιθετική όψη και τις μικρές της 
διαστάσεις, η TRACER 7 GT αποκλείεται να 
περάσει απαρατήρητη! Αποτελώντας προέκταση 
του καλύμματος του ρεζερβουάρ, το
φουτουριστικό φέρινγκ προσφέρει άφθονη 
προστασία από τον αέρα και τα καιρικά 
φαινόμενα, ενώ η μοντέρνα σχεδίασή του τονίζει 
το δυναμικό χαρακτήρα αυτής της κορυφαίας 
Sport Touring μοτοσυκλέτας.

Ρυθμιζόμενη 
εμπρός και πίσω ανάρτηση
Η TRACER 7 GT είναι εξοπλισμένη με ρυθμιζόμενο 
σύστημα ανάρτησης στον εμπρός και τον 
πίσω τροχό, το οποίο εξασφαλίζει ιδανική 
συμπεριφορά σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. 
Το πιρούνι των 41 χιλ. και το πίσω αμορτισέρ 
διαθέτουν ρυθμιστές προφόρτισης και 
επαναφοράς, που διευκολύνουν τη διαμόρφωση 
της ανάρτησης ανάλογα με το φορτίο, τις οδικές 
συνθήκες και το στυλ οδήγησης.

Η TRACER 7 GT είναι μια αυθεντική Yamaha TRACER 7 που συνοδεύεται από ένα πακέτο Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha, όπως είναι οι ελαφριές πλαϊνές βαλίτσες, ο ψηλός ανεμοθώρακας και η άνετη σέλα.
Όλα τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha.
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Ταξίδι
χωρίς

συμβιβασμούς



Με επιθετική όψη και έντονη προσωπικότητα, η TRACER 7 είναι πλήρως
εξοπλισμένη για να ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη, όπου κι αν την οδηγήσετε.
Στις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου ή μετά τη δουλειά, αυτή η δυναμική
Sport Touring μοτοσυκλέτα είναι έτοιμη να σας συναρπάσει, με τις καταπληκτικές
επιδόσεις και την μεγάλη ευελιξία της.

Ο κινητήρας CP2 τεχνολογίας crossplane και προδιαγραφών EU5 παράγει ένα
συνεχές κύμα γραμμικής ροπής σε όλο φάσμα των στροφών και προσφέρει
εξαιρετική επιτάχυνση με κάθε ταχύτητα στο κιβώτιο, ενώ το μικρών διαστάσεων
πλαίσιο και το ρυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης των τροχών, παρέχει ταχύτητα
και ακρίβεια σε κάθε στροφή.

Η αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση επόμενης γενιάς με τους διπλούς προβολείς 
LED και τα επιθετικά κεκλιμένα φώτα θέσης ενισχύει τη μοντέρνα σχεδίαση της 
μοτοσυκλέτας και την επιβλητική της όψη. Και με εργονομία που έχει μελετηθεί για 
ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, φαρδύ τιμόνι και ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, αυτή η 
ευέλικτη μεσαίου βάρους μοτοσυκλέτα είναι πάντα έτοιμη για το επόμενο ταξίδι σας.

Μικρό φέρινγκ 
με επιθετική όψη
Με την επιθετική όψη και την μικρών διαστάσεων 
εξωτερική σχεδίαση, η TRACER 7 κάνει έντονη 
την παρουσία της! Αποτελώντας προέκταση του 
καλύμματος του ρεζερβουάρ, το φουτουριστικό 
μικρό φέρινγκ προσφέρει εξαιρετική προστασία 
από τον αέρα και τις καιρικές συνθήκες, ενώ 
η μοντέρνα σχεδίασή του, τονίζει το δυναμικό 
χαρακτήρα αυτής της μοτοσυκλέτας, που 
κυριαρχεί στην κατηγορία sport touring.

Η ελαφρύτερη στην κατηγορία της
Χάρη στο μικρών διαστάσεων, ελαφρύ πλαίσιο, 
το μακρύ ψαλίδι αλουμινίου και το μεταξόνιο 
των 1.460 χιλ., η TRACER 7 είναι μια από τις 
πιο ευέλικτες και συναρπαστικές Sport Touring 
μοτοσυκλέτες. Με το χαμηλότερο βάρος στην 
κατηγορία της σε συνδυασμό με το συναρπαστικό 
και πλούσιο σε ροπή κινητήρα, η μοτοσυκλέτα 
επιτυγχάνει την καλύτερη αναλογία ισχύος/
βάρους και παρέχει μια πραγματικά ξεχωριστή 
εμπειρία οδήγησης.

Διπλοί προβολείς, 
φώτα θέσης και φλας LED
Εκτός από πανίσχυρη δέσμη φωτός για 
εξαιρετική ορατότητα τη νύχτα, οι μικρού 
μεγέθους διπλοί προβολείς LED προσφέρουν 
στην TRACER 7 μια επιθετική, μοντέρνα και 
δυναμική εμφάνιση. Για άψογη ορατότητα κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, αυτή η νέας γενιάς 
Sport Touring μοτοσυκλέτα είναι εξοπλισμένη 
με πολύ φωτεινά φώτα θέσης LED και μικρών 
διαστάσεων φλας LED.

Κινητήρας CP2 άμεσης απόκρισης 
και υψηλής ροπής με προδιαγραφές EU5
Καμία άλλη μοτοσυκλέτα της κατηγορίας 
δεν προσφέρει την αίσθηση και τον ήχο του 
εκπληκτικού κινητήρα CP2 689 κ.εκ. της Yamaha. 
Η κορυφαία στον χώρο της μοτοσυκλέτας 
φιλοσοφία crossplane παρέχει μια ασύμμετρη 
αλληλουχία ανάφλεξης, η οποία εξασφαλίζει 
ισχυρή και γραμμική ροπή. Με μια σειρά 
αναβαθμίσεων σε κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων 
και εξάτμιση, αυτός ο κορυφαίας απόκρισης 
και προδιαγραφών EU5 κινητήρας παρέχει μια 
πρωτόγνωρη sport, συναρπαστική οδήγηση.
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TRACER 7 / TRACER 7 GT Αξεσουάρ

TRACER 7 Sport Pack

Αν θέλετε να ανεβάσετε την TRACER 7 σας σε άλλο επίπεδο, τα προσεκτικά 
επιλεγμένα Γνήσια Αξεσουάρ του Yamaha Sport Pack είναι η απάντηση.
Το Sport Pack περιλαμβάνει προστατευτικό αλυσίδας, πλήρες κάλυμμα ψυγείου, 
πλαϊνά προστατευτικά και κοντή βάση πινακίδας κυκλοφορίας δεύτερης γενιάς, 
προσφέροντας στην TRACER 7, ακόμα πιο επιθετική και δυναμική εμφάνιση. 
Μπορείτε να το προμηθευτείτε από έναν Επίσημο Συνεργάτη του Δικτύου της 
Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση αυτών των Γνήσιων Αξεσουάρ 
υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σας.

Tracer 7 Urban Pack

Αν χρησιμοποιείτε την Tracer 7 για τις καθημερινές μετακινήσεις σας,
η μαύρη βαλίτσα 39 λίτρων με κλειδαριά που περιλαμβάνεται στο 
Urban Pack, σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας 
αντικείμενα με ασφάλεια και σιγουριά. Η εύχρηστη πρίζα USB σας επιτρέπει 
να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης ή να φορτίζετε τις ηλεκτρονικές 
συσκευές σας.



Πλήρες σύστημα εξάτμισης 
για την TRACER 7
90798-33702-00

Πίσω αμορτισέρ S46HR1C1S 
για την TRACER 7
YA4-29000-00-00

Ανεμοθώρακας Touring
B4T-F83J0-00-00

Επέκταση ανεμοθώρακα
B3T-F83M0-00-00

Κεντρικό σταντ TRACER 7
B4T-F71A0-00-00

Πρίζα φόρτισης USB 5V
B4T-H6600-00-00

Πίσω σχάρα
BC6-F48D0-00-00

Κιτ προβολέων ομίχλης LED
BS2-854A3-00-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ
«Road to Fuji»
B4T-FTPAD-00-00

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
B4T-F16E0-00-00

Προστατευτικά
κάγκελα κινητήρα
B4T-F11D0-00-00

Πλευρικά προστατευτικά
B4T-FSPAD-00-00

Σέλα Comfort
B4T-F47C0-10-00

Χαμηλή σέλα
B4T-F47C0-00-00

Κάλυμμα ψυγείου
B4T-E24D0-00-00

Προστατευτικά κινητήρα
B4C-211D0-00-00

Σύστημα παρακολούθησης 
πίεσης ελαστικών
YME-HTPMK-00-00

Σετ Πλαϊνών βαλιτσών ABS 
BD5-F84B8-00-00

Κιτ επέκτασης βάσης 
πλαϊνού σταντ
1WS-F7311-00-00

Εσωτερικές τσάντες
για τις πλαϊνές βαλίτσες City
1MC-INBAG-CC-00

Τσάντα σέλας συνεπιβάτη
YME-REARB-AG-01

Μανέτα φρένου Gilles
1RC-F3922-10-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
1RC-F3912-00-00

Προστατευτικό αλυσίδας
BC6-F2310-00-00

TRACER 7 / TRACER 7 GT Αξεσουάρ

Παραπάνω απεικονίζεται μία συλλογή βιδωτών Γνήσιων Αξεσουάρ τα οποία είναι διαθέσιμα. Επικοινωνήστε με το τοπικό Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha για την πλήρη λίστα Γνήσιων Αξεσουάρ αλλά και για συμβουλές σχετικά με την καλύτερη επιλογή αυτών, 
προκειμένου να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ διατίθεται και στον Ιστότοπό μας: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/ .







Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ TRACER 9 GT TRACER 9 TRACER 7 GT ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ TRACER 7
Κινητήρας Κινητήρας

Τύπος κινητήρα 4-χρονος, 3-κύλινδρος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 2EEK 4-χρονος, 3-κύλινδρος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 2EEK 4-χρονος, 2-κύλινδρος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 2EEK Τύπος κινητήρα 4-χρονος, 2-κύλινδρος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 2EEK

Κυβισμός 890 κ.εκ. 890 κ.εκ. 689 κ.εκ. Κυβισμός 689 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 78 x 62,1 χιλ. 78 x 62,1 χιλ. 80 x 68.6 χιλ. Διαμέτρος x Διαδρομή 80 x 68.6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.5:1 11.5:1 11.5 : 1 Σχέση συμπίεσης 11.5 : 1

Μέγιστη ισχύς 87,5 kW (119 PS) / 10.000 σ.α.λ. 87,5 kW (119 PS) / 10.000 σ.α.λ. 54.00 kW / 8.750 σ.α.λ. Μέγιστη ισχύς 54.00 kW / 8.750 σ.α.λ.

Έκδοση περιορισμένης ισχύος Δ/Α Δ/Α 35.0 kW / 7.500 σ.α.λ. Έκδοση περιορισμένης ισχύος 35.0 kW / 7.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 93,0 Nm (9,5 kg-m) / 7.000 σ.α.λ. 93,0 Nm (9,5 kg-m) / 7.000 σ.α.λ. 67.0Nm (6.83kg-m) / 6.500 σ.α.λ. Μέγιστη ροπή 67.0Nm (6.83kg-m) / 6.500 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI Σύστημα ανάφλεξης TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα Τελική μετάδοση Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου 5.0 λτ./100 χλμ. 5.0 λτ./100 χλμ. 4.3 λτ./100 χλμ. Κατανάλωση καυσίμου 4.3 λτ./100 χλμ.

Ρύποι CO2 116 γρ./χλμ. 116 γρ./χλμ. 100 γρ./χλμ. Ρύποι CO2 100 γρ./χλμ.

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός Σκελετός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 25° 00’ 25° 00’ 24.8º Γωνία Κάστερ 24.8º

Ίχνος 108 χιλ. 108 χιλ. 90 χιλ. Ίχνος 90 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι Ψαλίδι Ανάρτηση με μοχλικό, Ψαλίδι Σύστημα πίσω ανάρτησης Ανάρτηση με μοχλικό, Ψαλίδι

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ. 130 χιλ. 130 χιλ. Διαδρομή εμπρός 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 137 χιλ. 137 χιλ. 142 χιλ. Διαδρομή πίσω 142 χιλ.

Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø282 χιλ. Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø282 χιλ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø245 χιλ. Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70Z R17 M/C (58W) (Χωρίς σαμπρέλα) 120/70Z R17 M/C (58W) (Χωρίς σαμπρέλα) 120/70 R17 M/C 58W (Χωρίς σαμπρέλα) Εμπρός ελαστικό 120/70 R17 M/C 58W (Χωρίς σαμπρέλα)

Πίσω ελαστικό 180/55Z R17 M/C (73W) (Χωρίς σαμπρέλα) 180/55Z R17 M/C (73W) (Χωρίς σαμπρέλα) 180/55 R17 M/C 73W (Χωρίς σαμπρέλα) Πίσω ελαστικό 180/55 R17 M/C 73W (Χωρίς σαμπρέλα)

Διαστάσεις Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2.175 χιλ. 2.175 χιλ. 2.140 χιλ. Συνολικό μήκος 2.140 χιλ.

Συνολικό πλάτος 885 χιλ. 885 χιλ. 840 χιλ. Συνολικό πλάτος 806 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.430 - 1.470 χιλ. 1.430 - 1.470 χιλ. 1.290 χιλ. Συνολικό ύψος 1.290 χιλ.

Ύψος σέλας 810 - 825 χιλ. 810 - 825 χιλ. 835 χιλ. Ύψος σέλας 835 χιλ.

Μεταξόνιο 1.500 χιλ. 1.500 χιλ. 1.460 χιλ. Μεταξόνιο 1.460 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 χιλ. 135 χιλ. 140 χιλ. Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 220 κιλά 213 κιλά 210 κιλά Βάρος (πλήρες υγρών) 196 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 19 λίτρα 19 λίτρα 17 λίτρα Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 17 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3,5 λίτρα 3,5 λίτρα 3 λίτρα Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3 λίτρα



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ TRACER 9 GT TRACER 9 TRACER 7 GT ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ TRACER 7
Κινητήρας Κινητήρας

Τύπος κινητήρα 4-χρονος, 3-κύλινδρος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 2EEK 4-χρονος, 3-κύλινδρος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 2EEK 4-χρονος, 2-κύλινδρος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 2EEK Τύπος κινητήρα 4-χρονος, 2-κύλινδρος, 4-βάλβιδος, υγρόψυκτος, 2EEK

Κυβισμός 890 κ.εκ. 890 κ.εκ. 689 κ.εκ. Κυβισμός 689 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 78 x 62,1 χιλ. 78 x 62,1 χιλ. 80 x 68.6 χιλ. Διαμέτρος x Διαδρομή 80 x 68.6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.5:1 11.5:1 11.5 : 1 Σχέση συμπίεσης 11.5 : 1

Μέγιστη ισχύς 87,5 kW (119 PS) / 10.000 σ.α.λ. 87,5 kW (119 PS) / 10.000 σ.α.λ. 54.00 kW / 8.750 σ.α.λ. Μέγιστη ισχύς 54.00 kW / 8.750 σ.α.λ.

Έκδοση περιορισμένης ισχύος Δ/Α Δ/Α 35.0 kW / 7.500 σ.α.λ. Έκδοση περιορισμένης ισχύος 35.0 kW / 7.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 93,0 Nm (9,5 kg-m) / 7.000 σ.α.λ. 93,0 Nm (9,5 kg-m) / 7.000 σ.α.λ. 67.0Nm (6.83kg-m) / 6.500 σ.α.λ. Μέγιστη ροπή 67.0Nm (6.83kg-m) / 6.500 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI Σύστημα ανάφλεξης TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Ηλεκτρική μίζα Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα Τελική μετάδοση Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου 5.0 λτ./100 χλμ. 5.0 λτ./100 χλμ. 4.3 λτ./100 χλμ. Κατανάλωση καυσίμου 4.3 λτ./100 χλμ.

Ρύποι CO2 116 γρ./χλμ. 116 γρ./χλμ. 100 γρ./χλμ. Ρύποι CO2 100 γρ./χλμ.

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός Σκελετός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 25° 00’ 25° 00’ 24.8º Γωνία Κάστερ 24.8º

Ίχνος 108 χιλ. 108 χιλ. 90 χιλ. Ίχνος 90 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι Ψαλίδι Ανάρτηση με μοχλικό, Ψαλίδι Σύστημα πίσω ανάρτησης Ανάρτηση με μοχλικό, Ψαλίδι

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ. 130 χιλ. 130 χιλ. Διαδρομή εμπρός 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 137 χιλ. 137 χιλ. 142 χιλ. Διαδρομή πίσω 142 χιλ.

Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø282 χιλ. Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø282 χιλ.

Πίσω φρένο Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø245 χιλ. Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70Z R17 M/C (58W) (Χωρίς σαμπρέλα) 120/70Z R17 M/C (58W) (Χωρίς σαμπρέλα) 120/70 R17 M/C 58W (Χωρίς σαμπρέλα) Εμπρός ελαστικό 120/70 R17 M/C 58W (Χωρίς σαμπρέλα)

Πίσω ελαστικό 180/55Z R17 M/C (73W) (Χωρίς σαμπρέλα) 180/55Z R17 M/C (73W) (Χωρίς σαμπρέλα) 180/55 R17 M/C 73W (Χωρίς σαμπρέλα) Πίσω ελαστικό 180/55 R17 M/C 73W (Χωρίς σαμπρέλα)

Διαστάσεις Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2.175 χιλ. 2.175 χιλ. 2.140 χιλ. Συνολικό μήκος 2.140 χιλ.

Συνολικό πλάτος 885 χιλ. 885 χιλ. 840 χιλ. Συνολικό πλάτος 806 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.430 - 1.470 χιλ. 1.430 - 1.470 χιλ. 1.290 χιλ. Συνολικό ύψος 1.290 χιλ.

Ύψος σέλας 810 - 825 χιλ. 810 - 825 χιλ. 835 χιλ. Ύψος σέλας 835 χιλ.

Μεταξόνιο 1.500 χιλ. 1.500 χιλ. 1.460 χιλ. Μεταξόνιο 1.460 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 χιλ. 135 χιλ. 140 χιλ. Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 220 κιλά 213 κιλά 210 κιλά Βάρος (πλήρες υγρών) 196 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 19 λίτρα 19 λίτρα 17 λίτρα Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ Καυσίμου 17 λίτρα

Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3,5 λίτρα 3,5 λίτρα 3 λίτρα Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3 λίτρα



Yamaha NIKEN,
ο Επίσημος Υποστηρικτής 
των σημαντικότερων 
διοργανώσεων αγώνων 
ποδηλασίας στην Έυρώπη

Ο αθλητισμός και η ευγενής άμιλλα, το κίνητρο 
και η φιλοδοξία είναι από τα βασικά συστατικά 
του DNA της Yamaha στο πέρασμα του 
χρόνου. Το πνεύμα αυτό εξαπλώνεται μέσα 
από τα προϊόντα μας αλλά και μέσα από την 
νοοτροπία που επεκτείνεται στις κοινωνικές 
δραστηριότητες και τα έργα μας. Μία από αυτές 
τις δραστηριότητες είναι και η συνεργασία της 
Yamaha με τις τρεις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις αγώνων ποδηλασίας.

Είμαστε περήφανοι που αναλαμβάνουμε τη 
θέση του Επίσημου Τεχνικού Συνεργάτη του 
ποδηλατικού γύρου της Ιταλίας (Giro d’Italia), 
της Γαλλίας (Tour de France) και της Ισπανίας 
(Vuelta a España), προσφέροντας
το επαναστατικό NIKEN ως όχημα υποστήριξης 
για όλες τις ανάγκες των αγώνων και τις 
ομάδες που συμμετέχουν. Οι επιδόσεις του 
συγκεκριμένου μοντέλου μας, που είναι ειδικά 
εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα ειδικής 
σχεδίασης Γνήσια Αξεσουάρ, αντιπροσωπεύουν 
την εγγύηση της Yamaha. Η πρωτοποριακή 
τεχνολογία πολλαπλών τροχών υπό κλίση 
(LMW) καθιστά το NIKEN ασυναγώνιστο στις 
ακραίες συνθήκες των αγώνων. Από το επίπεδο 
της θάλασσας μέχρι τα ορεινά περάσματα σε 
μεγάλο υψόμετρο, τη βροχή, το χαλάζι και τη 
ζέστη, τις πολύ κλειστές στροφές, τις χαμηλές 
ταχύτητες και τις απότομες κατηφόρες και 
ανηφόρες, είναι το όχημα που χρειάζονται αυτοί 
οι αγώνες υψηλών ρυθμών για να εξασφαλιστεί 
η ομαλή λειτουργία της οδικής υποστήριξης 
και η εμπιστοσύνη από το προσωπικό των 
συνεργατών μας.





Έξοπλισμός Αναβάτη Sport Touring

Ζακέτα 
Αναβάτη 
Sport Touring 
A22-SJ201-B0 

Μπουφάν Touring
A20-BJ102-B0

Παντελόνι 
Αναβάτη 
Sport Touring  
A22-SP201-B0  

Παντελόνι  Sport Touring 
A20-BP102-B0



Χειμερινά 
Γάντια Αναβάτη 
A21-BG105-B0



Get it on

Δημιουργήστε
τη συλλογή
των ονείρων σας
με τη δωρεάν εφαρμογή
MyGarage

Η εφαρμογή MyGarage αποτελεί 
τον καλύτερο τρόπο για να δημιουργήσετε 
το όχημα Yamaha των ονείρων σας, ενώ 
είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές iOS 
όσο και για Android, εντελώς δωρεάν! 
Κατεβάστε την εφαρμογή και είστε έτοιμοι 
να δημιουργήσετε το δικό σας, μοναδικό 
και εξατομικευμένο όχημα Yamaha.

Με την εφαρμογή MyGarage μπορείτε 
να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αξεσουάρ, 
μέσα από μια μεγάλη σειρά Γνήσιων 
επιλογών, καθώς επίσης έχετε τη δυνατότητα 
να δείτε το όχημά σας από κάθε γωνία.

Αφού δημιουργήσετε το όχημα των ονείρων 
σας, αποθηκεύστε και μοιραστείτε τις 
δημιουργίες σας με τους φίλους σας και, 
όταν καταλήξετε στο διαμορφωμένο μοντέλο 
που θεωρείτε κατάλληλο για εσάς, απλά 
μπορείτε να το αποστείλετε στον Επίσημο 
Συνεργάτη Yamaha της επιλογής σας για 
να το κάνει πραγματικότητα.



MyRide: Η οδήγηση 
σε άλλα επίπεδα!

Σχεδιασμένη αποκλειστικά από την Yamaha 
και διαθέσιμη δωρεάν τόσο για συσκευές 
iOS όσο και για Android, η εφαρμογή MyRide 
προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους 
αναβάτες να εμπλουτίσουν την εμπειρία 
οδήγησης με την μοτοσυκλέτα ή το scooter 
τους, ανεξαρτήτως μάρκας.

Με την εφαρμογή MyRide της Yamaha, 
οι αναβάτες μπορούν να παρακολουθούν 
και να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο τα 
δεδομένα οδήγησης, όπως τη γωνία κλίσης, 
την επιτάχυνση ή τη ταχύτητα έως το 
υψόμετρο και τη δύναμη πέδησης, με σκοπό 
να απολαμβάνουν κάθε διαδρομή ακόμα 
περισσότερο.

Επιπλέον, μπορούν να μοιραστούν κάθε 
διαδρομή με άλλους χρήστες της εφαρμογής 
MyRide ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ενώ επίσης έχουν τη δυνατότητα να 
εξαγάγουν τα δεδομένα σε αρχείο μορφής 
GPX. Με αυτό τον τρόπο, οι μοτοσυκλετιστές 
μπορούν να ανακαλύψουν νέες διαδρομές 
και να ζήσουν νέες περιπέτειες, αλλά και 
να συνδεθούν με μια παγκόσμια κοινότητα 
αναβατών που μοιράζονται το ίδιο πάθος και 
ενθουσιασμό για τους δύο τροχούς.



Η αναζήτησή σας ξεκινά εδώ

Κάθε άνθρωπος έχει από τη φύση του ένα πνεύμα 
περιπέτειας και την επιθυμία να μάθει τι υπάρχει 
πέρα από τον ορίζοντα. Με αυτή την έμφυτη δίψα 
για εξερεύνηση, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορείτε
να επιτύχετε και πόσο μακριά μπορείτε να πάτε. 

Η σειρά προϊόντων 360 μοιρών της Yamaha σάς 
προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσετε και 
να μοιραστείτε μια ποιοτική σειρά μοναδικών 
εμπειριών σε στεριά, θάλασσα και χιόνι.
Για να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τι σας 
ενθουσιάζει πραγματικά, η Yamaha δημιούργησε
μια εξειδικευμένη δικτυακή πύλη περιπέτειας 
που σας προσφέρει άμεση πρόσβαση σε έναν 
συναρπαστικό, αναπάντεχο και εκπληκτικό νέο κόσμο.

Η παγκόσμια online ταξιδιωτική πλατφόρμα 
Destination Yamaha Motor δίνει στους λάτρεις 
της περιπέτειας την ευκαιρία να ανεβάσουν 
την αδρεναλίνη τους και να ζήσουν στιγμές 
που θα θυμούνται για πάντα. Σε συνεργασία 
με κορυφαίους, εγκεκριμένους ταξιδιωτικούς 
συνεργάτες, η πλατφόρμα Destination Yamaha 
Motor σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση online 
για την απόλυτη περιπέτεια με μοτοσυκλέτα, 
quad, σκάφος ή όχημα χιονιού.

Με μια πλούσια επιλογή κάθε είδους εξορμήσεων, 
θα μπορέσετε να βρείτε μια μοναδική νέα 
εμπειρία που θα διευρύνει τους ορίζοντες και θα 
δοκιμάσει τα όριά σας. Παράλληλα, το γεγονός 
ότι κάθε συνεργάτης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί 
από την Destination Yamaha Motor σημαίνει ότι 
μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας με απόλυτη 
σιγουριά. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.
yamaha-motor.eu/gr/el/yamaha-motor.eu/gr/el/
experiences/#/ και εμπνευστείτε για μια 
νέα περιπέτεια μαζί μας.



Yamaha Offers You

YOU ονομάζεται η σειρά κορυφαίων 
υπηρεσιών που κάνει την απόκτηση και 
ιδιοκτησία μιας Yamaha ακόμα πιο εύκολη. 
Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η εμπειρία 
που αποκομίζουν οι αγοραστές και κάτοχοι 
των προϊόντων Yamaha είναι πάντα θετική.

Οι υπηρεσίες YOU κάνουν την απόκτηση μιας 
Yamaha πιο προσιτή, ενώ οι κάτοχοι Yamaha 
μπορούν να επωφεληθούν από την αίσθηση 
σιγουριάς που προσφέρει κάθε προϊόν YOU.

Ρίξτε μια ματιά στις υπηρεσίες YOU.
Θα καταλάβετε ότι δεν αναφερόμαστε μόνο 
στην αγορά μιας Yamaha, αλλά στο ξεκίνημα 
μιας μακράς και ουσιαστικής σχέσης.



Φερθείτε έξυπνα. 
Δώστε προτεραιότητα 
στη γνησιότητα.

Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση 
και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της 
Yamaha σας, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε 
πάντα Γνήσια Ανταλλακτικά Yamaha. 
Τα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά μας 
συμμορφώνονται με δοκιμασμένα πρότυπα 
ασφαλείας, εφαρμόζουν άψογα και έχουν 
υψηλή αντοχή στη φθορά, για να έχετε
το κεφάλι σας ήσυχο.

Επιλέγοντας έναν Επίσημο Συνεργάτη 
του Δικτύου της Yamaha για το σέρβις 
του οχήματός σας, μπορείτε να έχετε τη 
βεβαιότητα ότι όλες οι εργασίες συντήρησης 
θα γίνουν από εξειδικευμένους τεχνικούς 
με Γνήσια Ανταλλακτικά της Yamaha και 
προϊόντα Yamalube.

Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται τακτικά στην 
Τεχνική Ακαδημία της Yamaha, όπου αποκτούν 
την κατάρτιση και την εμπειρία που απαιτείται 
για να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τη 
Yamaha σας. Για περισσότερες πληροφορίες, 
απευθυνθείτε στον Επίσημο Συνεργάτη του 
Δικτύου της Yamaha στην περιοχή σας ή 
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:
https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/



Το υγρό εξάρτημα 
του κινητήρα

Εμείς στη Yamaha γνωρίζουμε την 
υπερηφάνεια που νιώθουν οι πελάτες μας
ως κάτοχοι των προϊόντων μας.
Για να αναγνωρίσουμε την εμπιστοσύνη 
σας στην εταιρεία, αναπτύξαμε τη σειρά 
λιπαντικών και προϊόντων συντήρησης
και φροντίδας Yamalube.

Οι μηχανικοί της Yamaha αναφέρονται στο 
λάδι ως το «υγρό εξάρτημα» του κινητήρα, 
το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για 
κάθε κινητήρα Yamaha. Η επιλογή Yamalube 
πραγματικά κάνει τη διαφορά.

Επιλέγετε πάντα Yamalube για να είστε 
σίγουροι ότι ο κινητήρας σας μπορεί να 
λειτουργήσει με κορυφαία απόδοση, 
παρέχοντας την αντοχή και αξιοπιστία
που αναμένετε από κάθε μοντέλο Yamaha. 
Κατασκευάζουμε επίσης, μια σειρά από 
προϊόντα φροντίδας που θα διατηρήσουν 
σε άριστη κατάσταση την αγαπημένη σας 
μοτοσυκλέτα. Ο Επίσημος Συνεργάτης της 
Yamaha στην περιοχή σας μπορεί να σας 
προτείνει το κατάλληλο προϊόν Yamalube 
για τη δική σας Yamaha. Εναλλακτικά, 
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:
https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/#/



ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Έ.Έ.
Γερμανικής Σχολής 10

15123 Μαρούσι
+30 210-6293500

Να φοράτε πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην 
οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου εμφα-
νίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση 
των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, 
συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Συνεργάτη του Δικτύου της Yamaha.

Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Επίσημος Συνεργάτης




