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Ταξιδεύοντας στους δρόμους της ζωής

Το ταξίδι είναι πιο σημαντικό από τον προορισμό 
και όταν οδηγείς μια μοτοσυκλέτα Yamaha Sport 
Touring, μπορείς να βρεις χώρο για να ζήσεις 
το σήμερα και να αποκτήσεις αξέχαστες 
εμπειρίες από τους δρόμους της ζωής.

Με πλήρως ανασχεδιασμένη εμφάνιση, 
επιθετική νέα παρουσία και προσφέροντας την 
καλύτερη στην κατηγορία του αναλογία ισχύος/
βάρους, η νέας γενιάς Tracer 700 είναι μια 
αυθεντική μοτοσυκλέτα καθημερινής χρήσης 
που έχει σχεδιαστεί για να συναρπάζει.

Γρήγορη, σπορ και με εξαιρετική εμφάνιση, 
η πλούσια σε ροπή 3-κύλινδρη Tracer 900, 
είναι μία από τις πιο συναρπαστικές sport 
touring μοτοσυκλέτες που υπάρχουν σήμερα, 
ενώ η αναβαθμισμένων προδιαγραφών Tracer 
900GT διαθέτει βαλίτσες, ψηλά τοποθετημένη 
οθόνη και κεντρικό σταντ, τα οποία την 
καθιστούν ιδανική για τα μεγάλα ταξίδια.

Η πρωτοποριακή 3-τροχη NIKEΝ 
κατασκευάστηκε για να σε κάνει κυρίαρχο 
των στροφών και να σου προσφέρει ακόμη 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην οδήγηση. 
Με ακόμη πιο υψηλά επίπεδα προστασίας 
από τις καιρικές συνθήκες, η NIKEΝ GT είναι 
ειδικά σχεδιασμένη για όλες τις εποχές και 
σου επιτρέπει να απολαμβάνεις τις στροφές, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Με αποκλειστικό φινίρισμα και μια σειρά 
από κορυφαία χαρακτηριστικά, τα νέα μοντέλα
FJR1300AS και AE Ultimate Edition και 
οι FJR1300AS/AE/A εκφράζουν απόλυτα το
μεγαλείο αυτής της εμβληματικής μοτοσυκλέτας.



Ανοίγει
νέους ορίζοντες.

Με επιθετική νέα όψη και πολύ έντονη 
προσωπικότητα, η νέα Tracer 700 είναι πλήρως 
εξοπλισμένη για να ανεβάσει την αδρεναλίνη 
σου στα ύψη, όπου κι αν την οδηγήσεις. 
Το σαββατοκύριακο ή μετά τη δουλειά, 
αυτή η δυναμική sport touring μοτοσυκλέτα 
συναρπάζει, με τις καταπληκτικές επιδόσεις 
και την μεγάλη ευελιξία της.

Ο κινητήρας CP2 τεχνολογίας crossplane 
παράγει ένα συνεχές κύμα γραμμικής ροπής 
σε όλο το εύρος των στροφών, για εξαιρετική 
επιτάχυνση σε όλες τις ταχύτητες. 
Επίσης, το μικρών διαστάσεων πλαίσιο 
και η ρυθμιζόμενη ανάρτηση έχουν σχεδιαστεί 
για στροφές ακριβείας.

Η αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση νέας 
γενιάς με τους διπλούς προβολείς LED και 
τα επιθετικά κεκλιμένα φώτα θέσης, ενισχύει 
τη μοντέρνα σχεδίαση της μοτοσυκλέτας και 
την επιβλητική της όψη. Με εργονομία που 
σχεδιάστηκε για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, 
φαρδύτερο τιμόνι και ρυθμιζόμενη οθόνη, αυτή 
η ευέλικτη μεσαίου κυβισμού μοτοσυκλέτα 
είναι πάντα έτοιμη για το επόμενο ταξίδι σου.
Νέα Tracer 700: Ανοίγει νέους ορίζοντες.
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Νέο μικρό φέρινγκ 
με επιθετική νέα όψη
Με επιθετική νέα όψη και ανασχεδιασμένη 
μικρών διαστάσεων εξωτερική σχεδίαση,
η νέα Tracer 700 κάνει έντονη την παρουσία της! 
Αποτελώντας προέκταση του καλύμματος του 
ρεζερβουάρ, το φουτουριστικό μικρό φέρινγκ 
προσφέρει άφθονη προστασία από τον αέρα
και τις καιρικές συνθήκες, ενώ η μοντέρνα 
σχεδίασή του τονίζει το δυναμικό χαρακτήρα 
αυτής της κορυφαίας στην κατηγορία της sport 
touring μοτοσυκλέτας.

Η ελαφρύτερη στην κατηγορία της
Χάρη στο μικρών διαστάσεων, ελαφρύ πλαίσιο 
με μακρύ ψαλίδι αλουμινίου και το  μεταξόνιο 
των 1.460 χιλ., είναι μια από τις πιο ευέλικτες 
και συναρπαστικές sport touring μοτοσυκλέτες. 
Με το χαμηλότερο βάρος στην κατηγορία της και 
σε συνδυασμό με το συναρπαστικό και πλούσιο 
σε ροπή κινητήρα, η Tracer 700 επιτυγχάνει 
την καλύτερη αναλογία ισχύος/βάρους για μια 
πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης.

Κινητήρας CP2 άμεσης απόκρισης 
και υψηλής ροπής
Κανένας άλλος κινητήρας στην κατηγορία δεν 
έχει την αίσθηση και τον ήχο του εκπληκτικού 
CP2 689 κ.εκ. της Yamaha. Η φιλοσοφία 
crossplane είναι η κορυφαία στον χώρο της 
μοτοσυκλέτας και παρέχει μια ασύμμετρη 
αλληλουχία ανάφλεξης, η οποία εξασφαλίζει 
ισχυρή και γραμμική ροπή. Με μια ευρεία σειρά 
αναβαθμίσεων σε κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων 
και εξάτμιση, αυτός ο κορυφαίας απόκρισης και 
υψηλών προδιαγραφών EU5 κινητήρας παρέχει 
πρωτόγνωρη σπορ συναρπαστική οδήγηση.

Διπλοί προβολείς LED, 
φώτα θέσης και φλας
Εκτός από πανίσχυρη δέσμη φωτός για 
εξαιρετική ορατότητα τη νύχτα, οι μικρού 
μεγέθους διπλοί προβολείς LED προσφέρουν 
στη νέα Tracer 700 μια επιθετική, μοντέρνα 
και δυναμική εμφάνιση. Και για άψογη 
ορατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτή 
η νέας γενιάς sport touring μοτοσυκλέτα είναι 
εξοπλισμένη με πολύ φωτεινά φώτα θέσης LED 
καθώς και με μικρών διαστάσεων φλας LED.

Αναβαθμισμένη ρυθμιζόμενη 
μπροστινή και πίσω ανάρτηση
Η νέα Tracer 700 είναι εξοπλισμένη με 
αναβαθμισμένο σύστημα μπροστινής και 
πίσω ανάρτησης, το οποίο επιτρέπει βέλτιστη 
οδική συμπεριφορά σε όλες τις συνθήκες 
οδήγησης. Το πιρούνι των 41 χιλ. και το πίσω 
αμορτισέρ διαθέτουν ρυθμιστές προφόρτισης 
και επαναφοράς, οι οποίοι διευκολύνουν τη 
διαμόρφωση της ανάρτησης της μοτοσυκλέτας, 
ανάλογα με το φορτίο, τις συνθήκες του 
οδοστρώματος και το στυλ οδήγησης.

Διπλή σέλα για την άνεση 
του οδηγού και του συνεπιβάτη
Η νέας γενιάς Tracer 700 παρέχει σιγουριά και 
εξαιρετική άνεση στον οδηγό και τον συνεπιβάτη, 
χάρη στην αναβαθμισμένη σχεδίαση της σέλας 
της. Με άψογα μορφοποιημένο προφίλ και 
κομψές λεπτομέρειες σε στυλ ραφής, 
η μονοκόμματη σέλα δύο ατόμων ενισχύει
τις κορυφαίες δυνατότητες της μοτοσυκλέτας, 
στην κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.

Δυναμική θέση οδήγησης 
με άνετη εργονομία
Η νέα Tracer 700 είναι εξοπλισμένη με 
φαρδύτερο τιμόνι 34 χιλ. που δένει αρμονικά 
με τη νέα αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση, 
προσφέροντας μια πιο δυναμική θέση οδήγησης. 
Σε συνδυασμό με τη νέα σέλα, η ανανεωμένη 
εργονομία παρέχει βελτιωμένη άνεση και έλεγχο, 
τονίζοντας τη σιγουριά και την αίσθηση μεγάλης 
μοτοσυκλέτας, που προσφέρει αυτό το ευέλικτο 
μοντέλο μεσαίου κυβισμού.

Αεροδυναμικός ανεμοθώρακας 
με δυνατότητα ρύθμισης με το ένα χέρι
Ο νέος κομψός, σπορ και αεροδυναμικός 
ανεμοθώρακας έχει σχεδιαστεί για πιο χαλαρές 
και απολαυστικές διαδρομές, μειώνοντας τις 
ριπές του αέρα στο επάνω μέρος του σώματος. 
Και όταν χρειάζεται να προσαρμοστεί το 
ύψος του ανεμοθώρακα, η διαδικασία γίνεται 
γρήγορα και εύκολα με το ένα χέρι. Για ακόμα 
μεγαλύτερη προστασία από τον αέρα και τις 
καιρικές συνθήκες, η νέα Tracer 700 είναι 
εξοπλισμένη με ανασχεδιασμένες χούφτες 
με ενσωματωμένα φλας LED.
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TRACER 700 URbAn PACk

Κανένα άλλο όχημα δεν συγκρίνεται με την Tracer 700. Τα προσεκτικά 
επιλεγμένα αξεσουάρ του Yamaha Urban Pack έχουν σχεδιαστεί για να 
κάνουν την καθημερινή σου οδήγηση στην πόλη ακόμα πιο απολαυστική. 
Το Tracer 700 Urban Pack περιλαμβάνει αντάπτορα USB, πίσω σχάρα, σετ 
κλειδώματος και βαλίτσα 50 λίτρων σε μαύρο ματ χρώμα με μαξιλαράκι 
πλάτης συνεπιβάτη. Μπορείς να το προμηθευτείς από έναν επίσημο 
αντιπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει να τοποθετήσει αυτά
τα γνήσια αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.

TRACER 700 TRAvEL PACk

Προετοίμασε κατάλληλα την Tracer 700 για κάθε ταξίδι, με τα 
προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ του Travel Pack. Το Travel Pack 

περιλαμβάνει άνετη σέλα, ψηλό ανεμοθώρακα, αντάπτορα USB και 
πλαϊνές βαλίτσες City αριστερά και δεξιά με βάσεις και κλειδαριά, 
παρέχοντας αυξημένη άνεση και πρακτικότητα, όποιος κι αν είναι 

ο προορισμός σου. Μπορείς να το προμηθευτείς από έναν επίσημο 
αντιπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει να τοποθετήσει αυτά 

τα γνήσια αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.

TRACER 700 Sport Pack

Αν θέλεις να ανεβάσεις την Tracer 700 σε άλλο επίπεδο, τα προσεκτικά 
επιλεγμένα 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 700, ακόμα πιο επιθετική και δυναμική 
εμφάνιση. Μπορείς να το προμηθευτείς από έναν επίσημο αντιπρόσωπο 
της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει να τοποθετήσει αυτά τα γνήσια 
αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.

TRACER 700 Weekender Pack

Προετοίμασε την Tracer 700 για κάθε διαδρομή με τα προσεκτικά 
επιλεγμένα αξεσουάρ του Weekender Pack. Το Weekender Pack 

περιλαμβάνει ψηλό ανεμοθώρακα, αντάπτορα USB, προστατευτικό 
ρεζερβουάρ και μαλακές πλαϊνές βαλίτσες ABS με τις βάσεις τους, 

παρέχοντας αυξημένη άνεση και πρακτικότητα όποιος κι αν είναι 
ο προορισμός σου. Μπορείς να το προμηθευτείς από έναν επίσημο 

αντιπρόσωπο της Yamaha, ο οποίος θα αναλάβει να τοποθετήσει αυτά
τα γνήσια αξεσουάρ υψηλής ποιότητας στη μοτοσυκλέτα σου.

Tracer 700 Αξεσουάρ



   

Tracer 700 Αξεσουάρ

Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha.
Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Πλήρες σύστημα εξάτμισης
της Akrapovic, για την TRACER 700
90798-33701-00

Άνετη σέλα
B4T-F47C0-10-00

Χαμηλή σέλα
B4T-F47C0-00-00

Ανεμοθώρακας Touring
B4T-F83J0-00-00

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
B4T-F16E0-00-00

Κάλυμμα ψυγείου
B4T-E24D0-00-00

Κεντρικό σταντ TRACER 700
B4T-F71A0-00-00

Κεντρική βαλίτσα City 50L
34B-F84A8-10-00

Κεντρική βαλίτσα City 39L
52S-F84A8-00-00

Πλαϊνές βαλίτσες Touring 
20 L - Δεξιά πλευρά
BC6-F0753-1R-02

Βάσεις για πλαϊνές βαλίτσες 
Touring 20 L
BC6-F84G0-00-00

Βάσεις μαλακών 
πλαϊνών βαλιτσών ABS
BC6-F8423-00-00

Πλάτη συνεπιβάτη 
για την κεντρική βαλίτσα City 39L
37P-F84U0-A0-00

Εσωτερική τσάντα 
για την κεντρική βαλίτσα City 39L
YME-BAG39-00-00

Πλαϊνές βαλίτσες Touring 
20 L - Αριστερή πλευρά
BC6-F0753-1L-02

Πίσω σχάρα
BC6-F48D0-00-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
1RC-F3912-00-00

Μαρσπιέ συνεπιβάτη billet
BC6-F2743-00-00

Τάπα λαδιού κινητήρα billet
BC6-F1536-20-00

Προστατευτικό αλυσίδας
BC6-F2310-00-00

Προστατευτικά κινητήρα
B4C-211D0-00-00

Μαρσπιέ αναβάτη billet
για μεγάλα ταξίδια
2PP-FRFPG-00-00

Μανέτα φρένου Billet
BC6-F3922-00-00

Τσάντα πίσω σέλας
YME-REARB-AG-00



Απογείωσε
τις αισθήσεις σου. 

Η Tracer 900 κέρδισε άμεσα τις εντυπώσεις και εξελίχθηκε στην κορυφαία
σε πωλήσεις sport touring. Προσφέροντας σε κάθε αναβάτη συναρπαστικές 
σπορ επιδόσεις σε συνδυασμό με τεράστιες ανέσεις στα μεγάλα ταξίδια,
η Tracer 900GT είναι η πλέον συναρπαστική, ευέλικτη και αποδοτική
sport touring μοτοσυκλέτα.

Η Tracer 900GT διαθέτει μια σειρά από αποκλειστικά χαρακτηριστικά
που προσφέρουν ενισχυμένες δυνατότητες στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.
Με βελτιωμένη σπορ εμφάνιση και υψηλά επίπεδα άνεσης για τον οδηγό
και τον συνεπιβάτη, η κορυφαία Tracer 900GT παρέχει μια μοναδική εμπειρία 
οδήγησης στους φίλους του τουρισμού.

Με πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση, σκληρές πλαϊνές βαλίτσες, πλήρως 
έγχρωμη οθόνη TFT, σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων, σύστημα ελέγχου 
πορείας και άλλες προηγμένες λειτουργίες, η Tracer 900GT είναι η κορυφαία 
3-κύλινδρη sport touring μοτοσυκλέτα της Yamaha.

Γνήσιες σκληρές πλαϊνές βαλίτσες 
στον βασικό εξοπλισμό
Η Tracer 900GT είναι ένα sport touring μοντέλο 
υψηλών προδιαγραφών, το οποίο διαθέτει 
στον βασικό του εξοπλισμό, γνήσιες σκληρές 
πλαϊνές βαλίτσες 22 λίτρων στα εργοστασιακά 
χρώματα, οι οποίες αφαιρούνται πολύ εύκολα. 
Έτσι, κάθε φορά που θα θέλεις να ταξιδέψεις 
ή να οδηγήσεις στην πόλη, η Tracer 900GT 
θα είναι εκεί για να μεταφέρει με άνεση τις 
αποσκευές ή τον εξοπλισμό σου.

Άνεση στην οδήγηση 
και προστασία από τον αέρα
Είτε οδηγείς την Tracer 900GT στο ορεινό 
γεμάτο στροφές οδικό δίκτυο είτε στον 
αυτοκινητόδρομο, το υψηλό επίπεδο άνεσης 
και προστασίας θα σε ενθουσιάσει.
Ο μεγάλος ανεμοθώρακας και το μικρό τιμόνι 
εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία από τον 
αέρα, ενώ η εργονομικά σχεδιασμένη σέλα,
τα μαρσπιέ συνεπιβάτη και οι χειρολαβές 
κάνουν κάθε ταξίδι, ακόμα πιο απολαυστικό.

Δυναμικός υψηλής ποιότητας 
σχεδιασμός πλαισίου
Με επιθετικό σπορ χαρακτήρα και εξαιρετική 
προστασία από τον αέρα και καιρικές 
συνθήκες, ο δυναμικός σχεδιασμός πλαισίου 
της Tracer 900GT προσφέρει σε αυτή την πολύ 
δημοφιλή μοτοσυκλέτα, μοναδική εμφάνιση 
και κύρος. Τα υψηλής ποιότητας καπάκια 
ρέουν στο όμορφα σμιλευμένο ρεζερβουάρ 
καυσίμου, συνθέτοντας μια ενιαία όψη,
που καθιστά αυτή τη μοτοσυκλέτα, μία από
τις πιο επιθυμητές στην κατηγορία της.

3-κύλινδρος κινητήρας 847 κ.εκ. 
με άφθονη ροπή
Στην καρδιά της Tracer 900 βρίσκεται ένας 
3-κύλινδρος κινητήρας 847 κ.εκ., ο οποίος 
προσφέρει πλούσια γραμμική ροπή και μεγάλη 
ισχύ στις υψηλές στροφές. Εξοπλισμένος
με σφυρήλατα έμβολα και κυλίνδρους offset, 
αυτός ο ελαφρύς μικρών διαστάσεων κινητήρας 
υπόσχεται να επαναφέρει το πάθος και τα έντονα 
συναισθήματα της οδήγησης σε δύο τροχούς.

Η Tracer 900GT είναι μια αυθεντική μοτοσυκλέτα Yamaha που έχει εφοδιαστεί με γνήσια αξεσουάρ Yamaha.
Περιλαμβάνονται πλαϊνές βαλίτσες touring 20 λίτρων στα εργοστασιακά χρώματα, οι οποίες είναι διαθέσιμες στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα Yamaha.

Tech Black
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Φέρνοντας υψηλά επίπεδα απόδοσης, άνεσης και ευελιξίας στον κόσμο
των sport touring μοτοσυκλετών, η Tracer 900 έχει κατακτήσει την καρδιά
και το μυαλό χιλιάδων αναβατών από όλο τον κόσμο. Είναι ανάμεσα στις πρώτες 
σε πωλήσεις μοτοσυκλέτες στην Ευρώπη και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή
για να ανακαλύψεις, τι μπορεί να κάνει η Tracer 900 για εσένα.

Με έφεση στην σπορ οδήγηση και απίστευτες δυνατότητες στα ταξίδια,
είναι μια υψηλών προδιαγραφών μοτοσυκλέτα που σχεδιάστηκε για να 
προσφέρει εκπληκτικές οδηγικές εμπειρίες, αλλά και για να απογειώνει
τις αισθήσεις σου κάθε στιγμή.

Το μόνο που χρειάζεται είναι μια βόλτα με την Tracer 900 για να εκτιμήσεις
το μεθυστικό μίγμα γραμμικής ροπής, εκπληκτικής ευελιξίας και αξιοθαύμαστης 
άνεσης. Η Tracer 900 εκφράζει απόλυτα τον σπορ τουρισμό και απεχθάνεται 
τους συμβιβασμούς, όπως εσύ.

3-κύλινδρος κινητήρας 847 κ.εκ. 
με άφθονη ροπή
Στην καρδιά της Tracer 900 βρίσκεται ένας 
3-κύλινδρος κινητήρας 847 κ.εκ., ο οποίος 
προσφέρει πλούσια γραμμική ροπή και μεγάλη 
ισχύ στις υψηλές στροφές. Εξοπλισμένος
με σφυρήλατα έμβολα και κυλίνδρους offset, 
αυτός ο ελαφρύς μικρών διαστάσεων κινητήρας 
υπόσχεται να επαναφέρει το πάθος και τα έντονα 
συναισθήματα της οδήγησης σε δύο τροχούς.

Προηγμένα ηλεκτρονικά 
συστήματα ελέγχου
Για αποτελεσματική λειτουργία σε διαφορετικές 
συνθήκες, μπορείς εύκολα να επιλέξεις έναν 
από τους τρεις τρόπους λειτουργίας D-MODE. 
Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) με 3 
επίπεδα λειτουργίας παρέχει ακόμη μεγαλύτερη 
ασφάλεια σε ολισθηρές επιφάνειες, ενώ το ABS 
εμποδίζει το ακούσιο μπλοκάρισμα των τροχών 
κατά το φρενάρισμα. Και με την καλωδίωση ήδη 
εγκατεστημένη, είναι εύκολο να τοποθετήσεις το 
προαιρετικό σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων.

Άνεση στην οδήγηση 
και προστασία από τον αέρα
Είτε οδηγείς την Tracer 900 στο ορεινό γεμάτο 
στροφές οδικό δίκτυο είτε στον αυτοκινητόδρομο, 
το υψηλό επίπεδο άνεσης και προστασίας θα σε 
ενθουσιάσει. Ο μεγάλος ανεμοθώρακας και το 
μικρό τιμόνι εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία 
από τον αέρα, ενώ η εργονομικά σχεδιασμένη 
σέλα, τα μαρσπιέ συνεπιβάτη και οι χειρολαβές 
κάνουν κάθε ταξίδι, ακόμα πιο απολαυστικό.

Δυναμικός υψηλής ποιότητας 
σχεδιασμός πλαισίου
Με επιθετικό σπορ χαρακτήρα και εξαιρετική 
προστασία από τον αέρα και καιρικές συνθήκες, 
ο δυναμικός σχεδιασμός πλαισίου της Tracer 
900 προσφέρει σε αυτή την πολύ δημοφιλή 
μοτοσυκλέτα, μοναδική εμφάνιση και κύρος.
Τα υψηλής ποιότητας καπάκια ρέουν στο όμορφα 
σμιλευμένο ρεζερβουάρ καυσίμου, συνθέτοντας 
μια ενιαία όψη, που καθιστά αυτή τη μοτοσυκλέτα, 
μία από τις πιο επιθυμητές στην κατηγορία της.

 

Περιπέτεια
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Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha.
Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Πλήρες σύστημα εξάτμισης
90798-32801-00

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
B5C-H4550-00-00

Χαμηλή σέλα αναβάτη
B5C-F4710-A0-00

Άνετη θέση συνεπιβάτη
B5C-F4750-B0-00

Σέλα αναβάτη απόλυτης άνεσης
B5C-F4710-B0-00

Θερμαινόμενη άνετη σέλα
B5C-F4710-C0-00

Ψηλός ανεμοθώρακας
B5C-F83J0-00-00

Κεντρική βαλίτσα City 50L
34B-F84A8-10-00

Χρωματιστά καλύμματα 
καπακιού κεντρικής βαλίτσας 50L
34B-F843F-0F-00

Μαλακές πλαϊνές βαλίτσες ABS
2PP-FS0SC-00-00

Σύστημα βάσεων 
μαλακών πλαϊνών βαλιτσών ABS
B5C-F8423-00-00

Εσωτερική τσάντα 
- Πλαϊνές βαλίτσες City
1MC-INBAG-CC-00

Πλαϊνές βαλίτσες Touring 
20 L - Δεξιά πλευρά
BC6-F0753-1R-02

Πλαϊνές βαλίτσες Touring 
20 L - Αριστερή πλευρά
BC6-F0753-1L-02

Χρωματιστά καλύμματα 
καπακιού κεντρικής βαλίτσας 39L
52S-F842M-00-00

Σετ κλειδαριών για τις πλαϊνές 
βαλίτσες και τις βαλίτσες Touring
5P5-28406-01-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
2PP-F3912-00-00

Τάπα λαδιού κινητήρα billet
2PP-FE0LC-00-00

Καβαλέτα τιμονιού billet
2PP-FHBRS-00-00

Τάπα πίσω αντλίας φρένου billet
B67-FBFLC-00-00

Κάλυμμα γραναζιού billet
BS2-FFSPC-01-00

Μαρσπιέ αναβάτη billet
για μεγάλα ταξίδια
2PP-FRFPG-00-00

Πρίζα 12 V DC Plus
2PP-855A0-00-00

Μανέτα φρένου Billet
2PP-F3922-00-00

Tracer 900 Αξεσουάρ



Προσφέροντας εξαιρετικό κράτημα και εκπληκτικό χειρισμό, η NIKEN 
εμπνέει αυτοπεποίθηση στον αναβάτη. Και πρέπει να βιώσεις τη δυνατότητα 
κλίσης που έχει ακόμη και στις πιο δύσκολες στροφές, για να το πιστέψεις.

Τώρα η Yamaha φέρνει αυτή την τολμηρή ιδέα σε νέο επίπεδο με τη NIKEN 
GT. Με αυξημένη προστασία από τις καιρικές συνθήκες χάρη στον ψηλότερο 
ανεμοθώρακα, την άνετη σέλα, τις πλαϊνές βαλίτσες και τα θερμαινόμενα 
γκριπ, αυτή η sport touring μοτοσυκλέτα, σου προσφέρει τη δυνατότητα 
απόλυτου ελέγχου σε δύσκολες οδικές συνθήκες και άνετης οδήγησης
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Για ασφαλείς κλίσεις σε στροφές, συναρπαστικές περιπλανήσεις
και αποδράσεις του σαββατοκύριακου, αυτή η νέας γενιάς sport touring 
μοτοσυκλέτα προσφέρει εξαιρετική άνεση, κορυφαίο στην κατηγορία
της έλεγχο και μέγιστη απόλαυση, κάθε εποχή του χρόνου.

Πλήρως εξοπλισμένη Sport Touring 
μοτοσυκλέτα παντός καιρού
Στον ταξιδιωτικό εξοπλισμό της NIKEN GT 
περιλαμβάνονται ψηλή ζελατίνα και βάση πίσω 
σχάρας με χειρολαβές συνεπιβάτη, καθώς και 
θερμαινόμενα γκριπ, άνετη σέλα, κεντρικό 
σταντ και μια επιπλέον πρίζα DC. Με τα υψηλά 
επίπεδα άνεσης και λειτουργικών δυνατοτήτων, 
αυτή η πρωτοποριακή 3-τροχη sport touring 
μοτοσυκλέτα έχει κατασκευαστεί για να 
προσφέρει απόλαυση όλο τον χρόνο, ανεξάρτητα 
από τις καιρικές συνθήκες!

Υβριδικό πλαίσιο
Για να επιτευχθεί η ευελιξία σπορ μοτοσυκλέτας 
μαζί με άνεση και σιγουριά στις στροφές, έχει 
επιλεγεί ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό πλαίσιο. 
Ο λαιμός είναι κατασκευασμένος από χυτό χάλυβα 
και συνδέεται με την περιοχή ανάρτησης του 
αλουμινένιου ψαλιδιού με χαλύβδινους σωλήνες, 
ώστε να εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα επίπεδα 
αντοχής, ακαμψίας και ευελιξίας, ακριβώς στα 
σημεία που είναι απαραίτητο.

Μεγάλη εγκάρσια 
γωνία κλίσης 45 μοιρών
Το μπροστινό υψηλής τεχνολογίας σύστημα 
περιλαμβάνει διπλούς τροχούς 15 ιντσών με 
ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά 120/70R15 που 
προσφέρουν υψηλά επίπεδα πρόσφυσης, για 
σιγουριά κατά το φρενάρισμα και την κίνηση σε 
στροφές. Με μετατρόχιο 410 χιλ., η εξελιγμένη 
σχεδίαση LMW του μπροστινού συστήματος 
παρέχει μεγαλύτερες γωνίες εγκάρσιας κλίσης
που φτάνουν έως τις 45 μοίρες, κάνοντας την
κάθε στροφή μια εκπληκτική εμπειρία.

Τεχνολογία πολλαπλών τροχών 
με κλίση (LMW)
Η προηγμένη τεχνολογία πολλαπλών τροχών 
υπό κλίση (LMW) της NIKEN GT προσφέρει μια 
συναρπαστική και αξιόπιστη εμπειρία κίνησης 
στις στροφές που δεν μπορεί να συγκριθεί με 
τίποτα απολύτως. Η μοναδική σχεδίαση του 
συστήματος διεύθυνσης Ackermann της Yamaha 
περιλαμβάνει παράλληλους τετράπλευρους 
βραχίονες και αρθρωτή τηλεσκοπική ανάρτηση. 
Παρέχει βελτιωμένη αίσθηση ευστάθειας
και πρόσφυσης, κατά την κλίση σε στροφές,
σε κάθε ποιότητας οδόστρωμα.

Η NIKEN GT είναι μια πρωτότυπη μοτοσυκλέτα της Yamaha που συνοδεύεται από ένα πακέτο γνήσιων αξεσουάρ Yamaha,
το οποίο περιλαμβάνει ημι-μαλακές πλαϊνές βαλίτσες ABS 25 λίτρων με τις βάσεις τους, που τοποθετούνται από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα Yamaha.

 

Οι στροφές 
δεν έχουν εποχές.
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Οδήγησε
την επανάσταση. Η επαναστατική νέα NIKEN έρχεται από το μέλλον και είναι έτοιμη να 

δημιουργήσει μια εντελώς νέα διάσταση στον έλεγχο κατά την οδήγηση.

Αυτή η πρωτοποριακή και ευέλικτη 3-τροχη μοτοσυκλέτα διαθέτει τη μοναδική 
τεχνολογία κλίσης πολλαπλών τροχών και διαφέρει από όλες τις άλλες στην 
εμφάνιση, στην οδήγηση και στην αίσθηση που παρέχει στον αναβάτη. Το φυσικό 
περιβάλλον όπου αναδεικνύει τις ικανότητές της είναι οι δρόμοι με πολλές 
στροφές. Οι δύο μπροστινοί τροχοί υπό κλίση παρέχουν βελτιωμένη πρόσφυση 
και επιτρέπουν στη NIKEN να κινείται στις στροφές με απόλυτη σιγουριά.

Με την τολμηρή και φουτουριστική εξωτερική σχεδίασή της, η NIKEN κάνει 
ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της. Ο 3-κύλινδρος κινητήρας 847 κ.εκ. παρέχει 
άφθονη ροπή και συνδυάζεται με ελαφρύ υβριδικό πλαίσιο για να προσφέρει 
συναρπαστικές σπορ επιδόσεις και άνεση στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. 
Οδήγησε την Επανάσταση.

Τεχνολογία πολλαπλών τροχών 
υπό κλίση (LMW)
Η προηγμένη τεχνολογία πολλαπλών τροχών 
υπό κλίση (LMW) της NIKEN προσφέρει μια 
συναρπαστική εμπειρία κλίσης στις στροφές, 
με απόλυτη σιγουριά. Η μοναδική σχεδίαση 
του συστήματος διεύθυνσης Ackermann 
της Yamaha περιλαμβάνει παράλληλους 
τετράπλευρους βραχίονες και αρθρωτή 
τηλεσκοπική ανάρτηση. Παρέχει βελτιωμένη 
ευστάθεια και πρόσφυση κατά τη διάρκεια 
των στροφών υπό διάφορες οδικές συνθήκες.

3-κύλινδρος κινητήρας CP3 847 κ.εκ.
Ο 3-κύλινδρος κινητήρας 847 κ.εκ. της NIKEN 
παρέχει άφθονη ροπή και έχει αναπτυχθεί με 
βάση την εξαιρετικά επιτυχημένη σχεδίαση που 
χρησιμοποιείται στα μοντέλα MT-09 και Tracer 900 
της Yamaha. Έγιναν ειδικές ρυθμίσεις στον ψεκασμό 
καυσίμου προκειμένου να επιτυγχάνονται δυναμικές 
επιδόσεις στις στροφές, αλλά και σε όλες τις 
απαιτητικές συνθήκες οδήγησης, ενώ ο στρόφαλος 
σχεδιάστηκε ειδικά για να εξασφαλίζει εξαιρετική 
ευκολία οδήγησης και ομαλές εκκινήσεις.

Υβριδικό πλαίσιο
Για να επιτευχθεί η ευελιξία σπορ μοτοσυκλέτας 
μαζί με άνεση και σιγουριά στις στροφές, έχει 
επιλεγεί ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό πλαίσιο. 
Ο λαιμός είναι κατασκευασμένος από χυτό χάλυβα 
και συνδέεται με την περιοχή ανάρτησης του 
αλουμινένιου ψαλιδιού με χαλύβδινους σωλήνες, 
ώστε να εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα επίπεδα 
αντοχής, ακαμψίας και ευελιξίας, ακριβώς στα 
σημεία που είναι απαραίτητο.

Τολμηρή φουτουριστική σχεδίαση
Με τους δύο μπροστινούς τροχούς υπό κλίση, 
το ανεστραμμένο πιρούνι διπλού σωλήνα και 
το μεγάλο πλάτος του πλαισίου της, η NIKEN 
προβάλλει μια επιβλητική και ριζοσπαστική 
εμφάνιση που αντικατοπτρίζει τον επαναστατικό 
χαρακτήρα της. Η μυώδης και δυναμική σχεδίαση 
του πλαισίου περιλαμβάνει ένα φουτουριστικό 
φέρινγκ με διπλούς προβολείς και ενσωματωμένο 
ρεζερβουάρ καυσίμου που συνθέτουν ένα 
τολμηρό και μοναδικό προφίλ.
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Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha.
Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Πλήρες σύστημα εξάτμισης
90798-33001-00

Σέλα sport
BD5-247C0-00-00

Θερμαινόμενη
κομψή άνετη σέλα
BD5-F47C0-A0-00

Ψηλός ανεμοθώρακας
BD5-F83J0-00-00

Κάτω σύνδεσμος ανάρτησης
BD5-FLSUS-00-00

Βάση πινακίδας κυκλοφορίας
BD5-FLWLP-00-00

Κεντρική βαλίτσα City 50L
34B-F84A8-10-00

Κεντρική βαλίτσα City 39L
52S-F84A8-00-00

Βάση στήριξης βαλίτσας City
BV1-F84X0-00-00

Τάπα λαδιού κινητήρα billet
2PP-FE0LC-00-00

Αντίβαρα τιμονιού Billet
B67-FHBED-00-00

Μαρσπιέ συνεπιβάτη billet
BK6-FPPEG-00-00

Κάλυμμα δοχείου φρένου billet
B34-FBFLC-10-00

Μανέτα φρένου Billet
1RC-F3922-10-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
B67-F3912-00-00

Άγκιστρα σταντ
πίσω τροχού billet
2CR-F71A0-00-00

Προστατευτικό αλυσίδας  
BD5-FCHNC-00-00

Custom μαρσπιέ αναβάτη
1WS-F2741-00-00

Custom μαρσπιέ συνεπιβάτη
1WS-F2743-00-00

Προστατευτικά πιρουνιού
BD5-251B0-00-00

Βάση GPS 
BD5-F34A0-00-00

Κάλυμμα ψυγείου
BD5-FRADC-00-00

Μαρσπιέ αναβάτη billet
BK6-FRPEG-00-00

Ρυθμιστής αλυσίδας
B67-FCHAD-00-00

NIKEN GT Αξεσουάρ



Η εξέλιξη
ενός θρύλου. Η θρυλική FJR1300 άλλαξε ριζικά τον κόσμο των sport touring μοτοσυκλετών.

Για να σηματοδοτήσει δύο δεκαετίες στην κορυφή, η Yamaha παρουσιάζει 
την FJR1300AS Ultimate Edition. Με κορυφαίες προδιαγραφές και ανώτερης 
ποιότητας φινίρισμα, αυτή η πανίσχυρη μοτοσυκλέτα μεγάλων αποστάσεων 
αποτελεί φόρο τιμής στην εμβληματική FJR.

Ως επετειακή έκδοση και ένδειξη ευγνωμοσύνης της Yamaha προς τους πιστούς 
φίλους της FJR, η Ultimate Edition διαθέτει μαύρο/χρυσό φινίρισμα και είναι 
εφοδιασμένη με μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως είναι ο ψηλός 
ανεμοθώρακας, οι εκτροπείς αέρα και οι σκληρές πλαϊνές βαλίτσες με μαύρη 
λωρίδα χρωμίου.

Ο κορυφαίος κινητήρας 1.298 κ.εκ. διαθέτει εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα 
που επιτρέπουν τον έλεγχο ακριβείας της μοτοσυκλέτας σε διάφορες συνθήκες 
οδήγησης. Παράλληλα, το σύστημα αλλαγής ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη και
η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση με ανεστραμμένο πιρούνι αναδεικνύουν
την FJR1300AS Ultimate Edition ως την απόλυτη sport touring μοτοσυκλέτα.

Αποκλειστικό μοντέλο 
Ultimate Edition
Λίγες μοτοσυκλέτες είχαν τόσο μεγάλο αντίκτυπο 
στον κόσμο των sport touring μοτοσυκλετών όσο 
η FJR1300. Εδώ και δύο δεκαετίες, η μοτοσυκλέτα 
αποτελεί ξεκάθαρη επιλογή για πολυάριθμους 
αναβάτες που θέλουν να καλύπτουν μεγάλες 
αποστάσεις σε υψηλές ταχύτητες. Η κορυφαία 
FJR1300AS Ultimate Edition σου δίνει τώρα 
την ευκαιρία να απολαύσεις μια έκδοση, που 
αποτίει φόρο τιμής σε μια από τις πιο δημοφιλείς 
μοτοσυκλέτες υψηλού κυβισμού της εποχής μας.

Τετρακύλινδρος κινητήρας 
με διάταξη εν σειρά 1.298 κ.εκ. 
με ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T
Ο εξελιγμένος τετρακύλινδρος 16-βάλβιδος 
κινητήρας 1.298 κ.εκ. με διάταξη εν σειρά 
είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T 
(Yamaha Chip Controlled Throttle) για ομαλή 
απόδοση ισχύος και εντυπωσιακές σπορ 
επιδόσεις. Η υψηλή ροπή εξασφαλίζει ισχυρή 
επιτάχυνση σε όλες τις σχέσεις μετάδοσης και 
επιτρέπει την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων 
χωρίς κόπο, χάρη στην εντυπωσιακή της 
απόδοση στις υψηλές στροφές.

Σύστημα αλλαγής ταχυτήτων YCC-S 
χωρίς συμπλέκτη και κιβώτιο 6 ταχυτήτων
Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα αλλαγής 
ταχυτήτων (YCC-S) της Yamaha επιτρέπει 
την αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο 6 ταχυτήτων 
με το αριστερό πόδι ή το χέρι, χωρίς τη χρήση 
μανέτας. Το σύστημα αυτό δεν είναι μόνο 
γρήγορο και εύχρηστο, αλλά και εξαιρετικά 
χρήσιμο για ξεκούραστη οδήγηση στα μεγάλα 
ταξίδια. Επιπλέον, η λειτουργία «Stop Mode» 
πραγματοποιεί αυτόματη μετάβαση στην 1η 
ταχύτητα, όταν σταματήσει η μοτοσυκλέτα.

Κορυφαίες προδιαγραφές 
και μαύρο/χρυσό φινίρισμα
Για να γιορτάσει τα 20 χρόνια της 
μοτοσυκλέτας στην κορυφή της sport touring 
γκάμας της, η Yamaha δημιούργησε αυτό το 
ξεχωριστό μοντέλο υψηλών προδιαγραφών. 
Το μοναδικό μαύρο/χρυσό φινίρισμα αποτίει 
φόρο τιμής στη θρυλική μοτοσυκλέτα, 
ενώ στα αποκλειστικά χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνονται μαύρη σέλα με χρυσή ραφή 
και λογότυπο FJR, ψηλός ανεμοθώρακας, 
εκτροπείς αέρα και χρυσοί τροχοί.
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Το 2001, η FJR1300 ανέβασε τις Sport Touring επιδόσεις και δυνατότητες 
σε νέα επίπεδα. Για να γιορτάσει δύο δεκαετίες επιτυχίας, η Yamaha 
δημιούργησε την αποκλειστική νέα έκδοση FJR1300AE Ultimate Edition.
Με κορυφαίες προδιαγραφές και διαχρονικό μαύρο/χρυσό φινίρισμα,
το νέο μοντέλο αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική FJR.

Tο κλασικό μαύρο πλαίσιο και οι χρυσοί τροχοί την αναδεικνύουν ως
μια από τις πιο ξεχωριστές sport touting μοτοσυκλέτες της Yamaha.
Με μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ταξιδιού όπως είναι η νέα σέλα,
ο ψηλός ανεμοθώρακας, οι εκτροπείς αέρα και οι σκληρές πλαϊνές βαλίτσες, 
η FJR1300AE Ultimate Edition είναι έτοιμη να σε πάει όσο μακριά θελήσεις.

Ο κορυφαίος κινητήρας 1.298 κ.εκ. διαθέτει εξελιγμένα ηλεκτρονικά 
συστήματα που επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της μοτοσυκλέτας σε 
διάφορες συνθήκες οδήγησης. Επιπλέον, με την ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη 
ανάρτηση και το ανεστραμμένο πιρούνι, η FJR1300AE Ultimate Edition 
προσφέρει μεγάλη άνεση ακόμα και στην πιο μακρινή διαδρομή.

Αποκλειστικό μοντέλο 
Ultimate Edition
Χάρη στην ικανότητά της να καλύπτει τεράστιες 
αποστάσεις σε υψηλές ταχύτητες, η FJR1300 
άνοιξε έναν καινούργιο κόσμο στους αναβάτες 
που θέλουν να συνδυάσουν τις δυνατότητες 
των μοτοσυκλετών ταξιδιού με σπορ επιδόσεις. 
Με τις ακόμη πιο εντυπωσιακές προδιαγραφές 
της, η νέα FJR1300AE Ultimate Edition αποτελεί 
τον καλύτερο φόρο τιμής σε μία από τις 
δημοφιλέστερες sport touring μοτοσυκλέτες.

Τετρακύλινδρος κινητήρας 
με διάταξη εν σειρά 1.298 κ.εκ. 
με ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T
Ο εξελιγμένος τετρακύλινδρος 16βάλβιδος 
κινητήρας 1.298 κ.εκ. με διάταξη εν σειρά 
είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό γκάζι 
YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), 
το οποίο παρέχει ομαλή απόδοση ισχύος και 
εντυπωσιακές σπορ επιδόσεις. Η υψηλή ροπή 
εξασφαλίζει ισχυρή επιτάχυνση σε όλες τις 
σχέσεις μετάδοσης και επιτρέπει την κάλυψη 
μεγάλων αποστάσεων χωρίς κόπο χάρη στην 
εντυπωσιακή ισχύ στις υψηλές στροφές.

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση 
και ανεστραμμένο πιρούνι
Η FJR1300AE Ultimate Edition διαθέτει 
ανεστραμμένο πιρούνι υψηλής τεχνολογίας, 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
προηγμένης ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενης 
ανάρτησης. Μαζί με το πίσω αμορτισέρ, 
το προηγμένο πιρούνι μπορεί να ρυθμιστεί 
ηλεκτρονικά ανάλογα με το φορτίο και τις 
συνθήκες οδήγησης, επιτρέποντας στον οδηγό 
να προσαρμόζει το σύστημα σε δευτερόλεπτα.

Κορυφαίες προδιαγραφές 
και μαύρο/χρυσό φινίρισμα
Για να γιορτάσει τα 20 χρόνια της στην κορυφή 
των sport touring μοτοσυκλετών, η Yamaha 
δημιούργησε αυτό το ξεχωριστό μοντέλο 
υψηλών προδιαγραφών. Το μοναδικό μαύρο/
χρυσό φινίρισμα αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική 
μοτοσυκλέτα, ενώ τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν μαύρη σέλα με χρυσή ραφή και 
λογότυπο FJR, ψηλό ανεμοθώρακα, εκτροπείς 
αέρα και χρυσούς τροχούς.

Ταξίδι
στην πολυτέλεια.
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Μικραίνει
τις αποστάσεις. Η άκρως εξελιγμένη FJR1300AS είναι απλώς ασυναγώνιστη. Αυτό που

την κάνει να ξεχωρίζει είναι το ηλεκτρονικό σύστημα αλλαγής ταχυτήτων 
χωρίς μανέτα συμπλέκτη, το οποίο επιτρέπει την αλλαγή ταχυτήτων με
το αριστερό πόδι ή τον αντίχειρα χωρίς τη χρήση συμπλέκτη. Αυτό σημαίνει 
λιγότερη προσπάθεια και μεγαλύτερη απόλαυση σε κάθε διαδρομή.

Αυτή η εξελιγμένη μοτοσυκλέτα για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων διαθέτει 
σύστημα ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενης ανάρτησης με ανεστραμμένο πιρούνι,
το οποίο σου επιτρέπει να τροποποιείς τις ρυθμίσεις προφόρτισης
και απόσβεσης όπως θέλεις.

Με πανίσχυρο κινητήρα 1.298 κ.εκ, πλαίσιο αλουμινίου, κιβώτιο 6 ταχυτήτων, 
cruise control και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, η FJR1300AS είναι έτοιμη
να σου προσφέρει ατέλειωτες ώρες οδήγησης.

Κιβώτιο 6 ταχυτήτων
Η FJR1300AE διαθέτει κιβώτιο 6 ταχυτήτων,
το οποίο επιτρέπει στον αναβάτη να αξιοποιεί 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τεράστια 
αποθέματα ροπής για γρήγορη επιτάχυνση, ενώ 
η 6η σχέση εξασφαλίζει χαμηλότερες σ.α.λ. 
σε υψηλές ταχύτητες. Σε συνδυασμό με το 
σύστημα αλλαγής ταχυτήτων YCC-S χωρίς μανέτα 
συμπλέκτη, προσφέρει γρήγορα, αποτελεσματικά 
και απολαυστικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Πλήρης φωτισμός LED 
και φώτα στροφής
Οι διπλοί προβολείς περιλαμβάνουν τέσσερις 
ισχυρές μονάδες φωτισμού LED μικρών 
διαστάσεων, ενώ τα φώτα θέσης LED και το 
πίσω φως LED τονίζουν τις υψηλές τεχνολογικές 
προδιαγραφές της FJR. Με τα προσαρμοζόμενα 
φώτα στροφής, που ανάβουν καθώς η 
μοτοσυκλέτα παίρνει κλίση στις στροφές, 
η FJR1300AS είναι μια από τις πιο πλήρεις 
μοτοσυκλέτες στην κατηγορία της.

Αλλαγή ταχυτήτων 
χωρίς τη χρήση συμπλέκτη
Αυτό που κάνει την FJR1300AS να ξεχωρίζει είναι 
το ηλεκτρονικό σύστημα αλλαγής ταχυτήτων 
YCC-S (Yamaha Chip Controlled-Shift), με το οποίο 
μπορείς να αλλάξεις ταχύτητα με το αριστερό 
πόδι ή τον αντίχειρα, χωρίς τη χρήση της μανέτας 
του συμπλέκτη. Το σύστημα αυτό δεν είναι 
μόνο γρήγορο και εύχρηστο, αλλά και ιδανικό 
για ξεκούραστα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. 
Επιπλέον, η λειτουργία Stop Mode πραγματοποιεί 
αυτόματη μετάβαση στην 1η ταχύτητα, μόλις 
σταματήσει η μοτοσυκλέτα.

Κινητήρας 1.298 κ.εκ. υψηλών 
επιδόσεων με 4 κυλίνδρους σε σειρά
Ο εξελιγμένος κινητήρας διαθέτει 4 κυλίνδρους σε 
σειρά και είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό γκάζι 
YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) για ομαλή 
απόδοση ισχύος και εντυπωσιακές σπορ επιδόσεις. 
Η υψηλή ροπή εξασφαλίζει ισχυρή επιτάχυνση και 
με τις 6 ταχύτητες στο κιβώτιο, ενώ η εντυπωσιακή 
ισχύς στις υψηλές στροφές επιτρέπει την εύκολη 
κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.

Η FJR1300AS είναι μια αυθεντική μοτοσυκλέτα Yamaha, η οποία διαθέτει πλαϊνές βαλίτσες χωρητικότητας 30 λίτρων για την κάθε μία, στα εργοστασιακά χρώματα.
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Με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση και ανεστραμμένο πιρούνι,
η FJR1300AE εξασφαλίζει κορυφαία ποιότητα στην οδήγηση.
Το κιβώτιο 6 ταχυτήτων επιτρέπει γρήγορη επιτάχυνση και ξεκούραστη 
οδήγηση με υψηλούς ρυθμούς, ενώ ο συμπλέκτης A&S παρέχει
πιο ομαλά κατεβάσματα ταχυτήτων.

Το προηγμένο σύστημα ανάρτησης παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης
της λειτουργίας του ανάλογα με το οδόστρωμα και το φορτίο. Με δυνατότητα 
επιλογής τεσσάρων βασικών ρυθμίσεων και τριών ρυθμίσεων για την 
απόσβεση, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι η FJR1300AE θα σου προσφέρει
την καλύτερη δυνατή λειτουργία, ανεξάρτητα από τις οδικές συνθήκες.

Αυτή η δυναμική sport touring μοτοσυκλέτα διαθέτει φώτα LED μπροστά και 
πίσω, καθώς και φώτα στροφής με αισθητήρα γωνίας κλίσης μπροστά, για να 
σου προσφέρει ώρες οδήγησης που δεν θα θέλεις να τελειώσουν ποτέ.

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση
Η FJR1300AE διαθέτει το ηλεκτρονικά 
ρυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης της Yamaha 
με ανεστραμμένο πιρούνι. Μπορείς να επιλέξεις 
μεταξύ των ρυθμίσεων ανάρτησης “Ένας 
αναβάτης”, “Ένας αναβάτης με αποσκευές”, “Δύο 
αναβάτες” και “Δύο αναβάτες με αποσκευές”. Το 
σύστημα παρέχει επίσης τη δυνατότητα επιλογής 
“Μαλακής”, “Κανονικής” ή “Σκληρής” απόσβεσης 
για κάθε ρύθμιση, προσφέροντας συνολικά 
δώδεκα μοναδικές ρυθμίσεις της ανάρτησης.

Πλήρης φωτισμός LED και φώτα στροφής
Οι διπλοί προβολείς περιλαμβάνουν τέσσερις 
ισχυρές μονάδες φωτισμού LED μικρών 
διαστάσεων, ενώ τα φώτα θέσης LED και το 
πίσω φως LED τονίζουν τις υψηλές τεχνολογικές 
προδιαγραφές της FJR. Με τα προσαρμοζόμενα 
φώτα στροφής, που ανάβουν καθώς
η μοτοσυκλέτα παίρνει κλίση στις στροφές, 
η FJR1300AE είναι μία από τις πιο πλήρεις 
μοτοσυκλέτες στην κατηγορία της.

Κιβώτιο 6 ταχυτήτων με συμπλέκτη A&S
Η FJR1300AE διαθέτει κιβώτιο 6 ταχυτήτων,
το οποίο επιτρέπει στον αναβάτη να χρησιμοποιεί 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τεράστια 
αποθέματα ροπής για γρήγορη επιτάχυνση, ενώ 
η 6η σχέση μετάδοσης εξασφαλίζει χαμηλότερες 
σ.α.λ. σε υψηλές ταχύτητες. Για ομαλό κατέβασμα 
ταχυτήτων και απολαυστικό έλεγχο στις στροφές, 
περιλαμβάνει μονόδρομο συμπλέκτη
με υποβοήθηση (A&S) στον βασικό εξοπλισμό.

Κινητήρας 1.298 κ.εκ. υψηλών 
επιδόσεων με 4 κυλίνδρους σε σειρά
Με το ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T (Yamaha Chip 
Controlled Throttle) για ομαλή απόδοση 
ισχύος, αυτός ο προηγμένος κινητήρας παρέχει 
δυναμικές σπορ επιδόσεις και οικονομία 
καυσίμου, υψηλή ροπή και εντυπωσιακή 
ισχύ στις υψηλές στροφές, για να μπορείς να 
διανύεις μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστο κόπο.

Η FJR1300AE είναι μια αυθεντική μοτοσυκλέτα Yamaha, η οποία διαθέτει πλαϊνές βαλίτσες χωρητικότητας 30 λίτρων, στα εργοστασιακά χρώματα.

Απόλυτος έλεγχος.

Phantom Blue

FJR1300AE

FJ
R

13
0

0
A

E



Ατέλειωτες στροφές.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αυτή η κορυφαίων δυνατοτήτων 
μοτοσυκλέτα έδωσε σε χιλιάδες αναβάτες, τη δυνατότητα να ζήσουν 
επιδόσεις επιπέδου supersport σε συνδυασμό με αξεπέραστη άνεση.

Τα πάντα σε αυτήν τη sport touring μοτοσυκλέτα έχουν σχεδιαστεί
για κάλυψη πολύ μεγάλων αποστάσεων στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Με το κιβώτιο 6 ταχυτήτων και το συμπλέκτη A&S, ο 4-κύλινδρος κινητήρας 
1.298 κ.εκ. παρέχει δυναμική επιτάχυνση και εξαιρετική απόδοση
στις υψηλές ταχύτητες με το απλό άνοιγμα του γκαζιού. 

Χάρη στο ρεζερβουάρ καυσίμου 25 λίτρων, το αεροδυναμικό φέρινγκ
με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, το cruise control
και τη ρυθμιζόμενη θέση οδήγησης, το νεότερο μοντέλο FJR1300A
μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Κιβώτιο 6 ταχυτήτων με συμπλέκτη A&S
Η FJR1300A διαθέτει κιβώτιο 6 ταχυτήτων, το 
οποίο επιτρέπει στον αναβάτη να χρησιμοποιεί 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τεράστια 
αποθέματα ροπής για γρήγορη επιτάχυνση, ενώ 
η 6η σχέση μετάδοσης εξασφαλίζει χαμηλότερες 
σ.α.λ. σε υψηλές ταχύτητες. Για ομαλό κατέβασμα 
ταχυτήτων και απολαυστικό έλεγχο στις στροφές, 
περιλαμβάνει μονόδρομο συμπλέκτη
με υποβοήθηση (A&S) στον βασικό εξοπλισμό.

Εξελιγμένος πίνακας οργάνων
Ο sport touring χαρακτήρας της FJR1300A 
ενισχύεται με έναν πίνακα οργάνων υψηλών 
προδιαγραφών, ο οποίος χωρίζεται σε 3 
τμήματα. Αυτή η υπερσύγχρονη κονσόλα 
περιλαμβάνει αναλογικό στροφόμετρο τύπου 
R1 στα αριστερά, ψηφιακό ταχύμετρο με 
οθόνη LCD στο κέντρο και οθόνη πολλαπλών 
λειτουργιών τύπου «dot matrix» στα δεξιά.

Προβολείς και πίσω φως LED
Οι διπλοί προβολείς διαθέτουν τέσσερις ισχυρές 
μονάδες φωτισμού μικρών διαστάσεων LED.
Οι δύο από αυτές χρησιμοποιούνται στη χαμηλή 
σκάλα, ενώ στη μεγάλη σκάλα ανάβουν και 
οι τέσσερις. Τα φώτα θέσης LED χαρίζουν 
στην FJR1300A μια μοναδική παρουσία στον 
αυτοκινητόδρομο και η σχεδίαση του πίσω 
μέρους περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο 
συγκρότημα φώτων LED που τονίζει την υψηλή 
τεχνολογία της FJR.

Κινητήρας 1.298 κ.εκ. υψηλής απόδοσης 
με 4 κυλίνδρους σε σειρά
Ο εξελιγμένος κινητήρας διαθέτει 4 κυλίνδρους σε 
σειρά και είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό γκάζι 
YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) για ομαλή 
απόδοση ισχύος και εντυπωσιακές σπορ επιδόσεις. 
Η υψηλή ροπή εξασφαλίζει ισχυρή επιτάχυνση και 
με τις 6 ταχύτητες στο κιβώτιο, ενώ η εντυπωσιακή 
ισχύς στις υψηλές στροφές επιτρέπει την εύκολη 
κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.
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Τα παραπάνω αξεσουάρ αποτελούν μια συλλογή προϊόντων που προσαρμόζονται άμεσα στη μοτοσυκλέτα χωρίς μετατροπές.
Επικοινώνησε με ένα επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα ιδανικά αξεσουάρ για τη δική σου Yamaha.
Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπό μας.

Slip-on τελικό από ανοξείδωτο 
χάλυβα για την FJR
90798-33500-00

Σέλα συνεπιβάτη 
απόλυτης άνεσης
1MC-F47E0-80-00

Σέλα αναβάτη 
απόλυτης άνεσης
1MC-F47C0-80-00

Ψηλός ανεμοθώρακας FJR
1MC-F83J0-00-00

Βαλίτσα Touring 50 L
1MC-F84A8-10-00

Εσωτερική τσάντα FJR 
για βαλίτσα Touring 50L
1MC-INBAG-TC-00

Πλάτη συνεπιβάτη 
για βαλίτσες Touring
5JW-W0772-00-00

Πλαϊνή βαλίτσα Touring 
- Δεξιά πλευρά
1MC-F846D-80-00

Πλαϊνή βαλίτσα Touring 
- Αριστερή πλευρά
1MC-F846C-80-00

Εσωτερικές τσάντες FJR 
για πλαϊνές βαλίτσες
1MC-INBAG-SC-00

Σετ λάστιχων 
για πλαϊνές βαλίτσες
5VS-W9753-00-00

Κλειδαριά για τις πλαϊνές βαλίτσες 
και τις βαλίτσες Touring
5P5-28406-09-00

Πλαϊνές βαλίτσες Touring 
20 L - Δεξιά πλευρά
BC6-F0753-1R-02

Πλαϊνές βαλίτσες Touring 
20 L - Αριστερή πλευρά
BC6-F0753-1L-02

Τσάντα ρεζερβουάρ FJR
1MC-TANKB-TR-10

Σετ κλειδαριών για τις πλαϊνές 
βαλίτσες και τις βαλίτσες Touring
5P5-28406-01-00

Τσάντα πίσω σέλας
YME-REARB-AG-00

Προστατευτικά ποδιών FJR
1MC-283S0-20-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ FJR
1MC-TANKP-AD-00

Προστατευτικά πλαισίου FJR
1MC-211D0-00-00

Βάση GPS για την FJR
1MC-GPSMT-00-10

Βάση GPS για την FJR
02B-GPSMT-00-00

Εσωτερική τσάντα 
- Πλαϊνές βαλίτσες City
1MC-INBAG-CC-00

Πίσω σχάρα
1MC-248D0-00-00

FJR1300AE Αξεσουάρ



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

Προδιαγραφές

Tracer 700 Tracer 900 GT Tracer 900
   Κινητηρας

τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, τετράχρονος,

τετραβάλβιδος, δικύλινδρος, 2EEK
Υγρόψυκτος, τετράχρονος,

τετραβάλβιδος, τρικύλινδρος, 2EEK
Υγρόψυκτος, τετράχρονος,

τετραβάλβιδος, τρικύλινδρος, 2EEK

Κυβισμός 689 κ.εκ. 847 κ.εκ. 847 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 80.0 χιλ. x 68.6 χιλ. 78.0 χιλ. x 59.1 χιλ. 78.0 χιλ. x 59.1 χιλ.

ςχέση συμπίεσης 11.5 : 1 11.5 : 1 11.5 : 1

Μέγιστη ισχύς 54.00 kW (73.5 PS) στις 8.750 σ.α.λ. 84.6kW (115PS) @ 10.000 σ.α.λ. 84.6kW (115PS) @ 10.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6.500 σ.α.λ. 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8.500 σ.α.λ. 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8.500 σ.α.λ.

ςύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

ςύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

ςύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

ςύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου 4.3 λτ./100 χλμ. 5.5 λτ. / 100 χλμ. 5.5 λτ. / 100 χλμ.

Εκπομπές ρύπων CO2 100 γρ./χλμ. 127 γρ./χλμ. 127 γρ./χλμ.

τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛαιςιΟ

ςκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 24.8ο 24ο 24ο

Ίχνος 90 χιλ. 100 χιλ. 100 χιλ.

ςύστημα εμπρός ανάρτησης Ανεστραμμένο, τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο, τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο, τηλεσκοπικό πιρούνι

ςύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό) Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό) Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ. 137 χιλ. 137 χιλ.

Διαδρομή πίσω 142 χιλ. 142 χιλ. 142 χιλ.

Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο,  282 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο,  298 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο,  298 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70 R17 M/C 58W (tubeless) 120/70ZR17M/C (58W) 120/70ZR17M/C (58W)

Πίσω ελαστικό 180/55 R17 M/C 73W (tubeless) 180/55ZR17M/C (73W) 180/55ZR17M/C (73W)

   ΔιαςταςΕις

ςυνολικό μήκος 2.140 χιλ. 2.160 χιλ. 2.160 χιλ.

ςυνολικό πλάτος 806 χιλ. 850 χιλ. 850 χιλ.

ςυνολικό ύψος 1.290 χιλ. 1.375 χιλ. μέγιστο 1.430 χιλ. 1.375 χιλ. μέγιστο 1.430 χιλ.

Ύψος σέλας 840 χιλ. 850 χιλ. μέγιστο 865 χιλ. 850 χιλ. μέγιστο 865 χιλ.

Μεταξόνιο 1.460 χιλ. 1.500 χιλ. 1.500 χιλ.

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

Βάρος (πλήρες υγρών) 196 κιλά 215 κιλά (πλαϊνές βαλίτσες + βάσεις: +12 κιλά) 214 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 17.0 λίτρα 18 λίτρα 18 λίτρα

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 3.0 λίτρα 3.4 λίτρα 3.4 λίτρα

NIKEN GT NIKEN FJR1300AS Ultimate Edition
   Κινητηρας

τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, τετράχρονος,

τετραβάλβιδος, τρικύλινδρος, 2EEK
Υγρόψυκτος, τετράχρονος,

τετραβάλβιδος, τρικύλινδρος, 2EEK
Υγρόψυκτος, τετράχρονος, τετρακύλινδρος,

τετραβάλβιδος, με πρόσθια κλίση, 2EEK

Κυβισμός 847 κ.εκ. 847 κ.εκ.  1.298 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 78.0 χιλ. x 59.1 χιλ. 78.0 χιλ. x 59.1 χιλ. 79.0 χιλ. x 66.2 χιλ.

ςχέση συμπίεσης 11.5 : 1 11.5 : 1 10.8 : 1

Μέγιστη ισχύς 84.6kW (115.0PS) @ 10.000 σ.α.λ. 84.6kW (115.0PS) @ 10.000 σ.α.λ. 107.5kW (146.2PS) @ 8.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 87.5Nm (8.9kgf+m) @ 8.500 σ.α.λ. 87.5Nm (8.9kgf+m) @ 8.500 σ.α.λ. 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7.000 σ.α.λ.

ςύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο

ςύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

ςύστημα εκκίνησης TCI TCI Ηλεκτρική

ςύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Άξονας

Κατανάλωση καυσίμου 5.8 λτ./100 χλμ. 5.8 λτ./100 χλμ. 6.2 λτ./100 χλμ.

Εκπομπές ρύπων CO2 135 γρ./χλμ. 135 γρ./χλμ. 140 γρ./χλμ.

τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛαιςιΟ

ςκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 20ο 20ο 26ο

Ίχνος 74 χιλ. 74 χιλ. 109 χιλ.

ςύστημα εμπρός ανάρτησης Διπλό ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Διπλό ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι
Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 48 χιλ., ηλεκτρονική 

ρύθμιση προφόρτισης, απόσβεσης συμπίεσης & επαναφοράς

ςύστημα πίσω ανάρτησης Ανάρτηση με μοχλικό Ανάρτηση με μοχλικό Ανάρτηση με μοχλικό

Διαδρομή εμπρός 110 χιλ. 110 χιλ. 135 χιλ.

Διαδρομή πίσω 125 χιλ. 125 χιλ. 125 χιλ.

Εμπρός φρένο Δύο υδραυλικά δισκόφρενα  298 χιλ. Δύο υδραυλικά δισκόφρενα  298 χιλ. Δύο υδραυλικά δισκόφρενα  320 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  282 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  282 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  282 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70 R 15 120/70 R 15 120/70 ZR17M/C (58W)

Πίσω ελαστικό 190/55 R 17 190/55 R 17 180/55 ZR17M/C (73W)

   ΔιαςταςΕις

ςυνολικό μήκος 2.150 χιλ. 2.150 χιλ. 2,230 χιλ.

ςυνολικό πλάτος 885 χιλ. 885 χιλ. 750 χιλ.

ςυνολικό ύψος 1.250 χιλ. 1.250 χιλ. 1.325/1.455 χιλ.

Ύψος σέλας 820 χιλ. 820 χιλ. 805/825 χιλ.

Μεταξόνιο 1.510 χιλ. 1.510 χιλ. 1.545 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 150 χιλ. 150 χιλ. 125 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 267 κιλά 263 κιλά 296 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 18 λίτρα 18 λίτρα 25 λίτρα

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 3.4 λίτρα 3.4 λίτρα 4.9 λίτρα



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

Προδιαγραφές

FJR1300AE Ultimate Edition FJR1300AS FJR1300AE
   Κινητηρας

τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, τετράχρονος, τετρακύλινδρος

τετραβάλβιδος, με πρόσθια κλίση, 2EEK
Υγρόψυκτος, τετράχρονος, τετρακύλινδρος

τετραβάλβιδος, με πρόσθια κλίση, 2EEK
Υγρόψυκτος, τετράχρονος, τετρακύλινδρος

τετραβάλβιδος, με πρόσθια κλίση, 2EEK

Κυβισμός 1.298 κ.εκ. 1.298 κ.εκ. 1.298 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 79.0 χιλ. x 66.2 χιλ. 79.0 χιλ. x 66.2 χιλ. 79.0 χιλ. x 66.2 χιλ.

ςχέση συμπίεσης 10.8 : 1 10.8 : 1 10.8 : 1

Μέγιστη ισχύς 107.5kW (146.2PS) @ 8,000 σ.α.λ. 107.5kW (146.2PS) @ 8.000 σ.α.λ. 107.5kW (146.2PS) @ 8.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7,000 σ.α.λ. 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7.000 σ.α.λ. 138.0Nm (14.1kg-m) @ 7.000 σ.α.λ.

ςύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

τύπος συμπλέκτη Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο Υγρός, πολύδισκος με σπειροειδές ελατήριο

ςύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

ςύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

ςύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

τελική μετάδοση Άξονας Άξονας Άξονας

Κατανάλωση καυσίμου 6.2 λτ./100 χλμ. 6.2 λτ./100 χλμ. 6.2 λτ. /100 χλμ.

Εκπομπές ρύπων CO2 140 γρ./χλμ. 140 γρ./χλμ. 140 γρ./χλμ.

τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛαιςιΟ

ςκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 26ο 26ο 26ο

Ίχνος 109 χιλ. 109 χιλ. 109 χιλ.

ςύστημα εμπρός ανάρτησης
Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 48 χιλ., ηλεκτρονική 

ρύθμιση προφόρτισης, απόσβεσης συμπίεσης & επαναφοράς
Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 48 χιλ., ηλεκτρονική 

ρύθμιση προφόρτισης, απόσβεσης συμπίεσης & επαναφοράς
Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι 48 χιλ., ηλεκτρονική 

ρύθμιση προφόρτισης, απόσβεσης συμπίεσης & επαναφοράς

ςύστημα πίσω ανάρτησης Ανάρτηση με μοχλικό Ανάρτηση με μοχλικό Ανάρτηση με μοχλικό

Διαδρομή εμπρός 135 χιλ. 135 χιλ. 135 χιλ.

Διαδρομή πίσω 125 χιλ. 125 χιλ. 125 χιλ.

Εμπρός φρένο Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο,  320 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο,  320 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο,  320 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  282 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  282 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο,  282 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W)

Πίσω ελαστικό 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W)

   ΔιαςταςΕις

ςυνολικό μήκος 2.230 χιλ. 2.230 χιλ. 2.230 χιλ.

ςυνολικό πλάτος 750 χιλ. 750 χιλ. 750 χιλ.

ςυνολικό ύψος 1.325/1.455 χιλ. 1.325/1.455 χιλ. 1.325/1.455 χιλ.

Ύψος σέλας 805/825 χιλ. 805/825 χιλ. 805/825 χιλ.

Μεταξόνιο 1.545 χιλ. 1.545 χιλ. 1.545 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 125 χιλ. 125 χιλ. 125 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 292 κιλά 296 κιλά 292 κιλά

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 25 λίτρα 25 λίτρα 25 λίτρα

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 4.9 λίτρα 4.9 λίτρα 4.9 λίτρα



Η αναζήτηση 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 μπορείς
να επιτύχεις και πόσο μακριά μπορείς να πάς.

Η σειρά προϊόντων 360 μοιρών της Yamaha 
προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσεις και
να μοιραστείς μια ποιοτική γκάμα μοναδικών 
εμπειριών σε στεριά, θάλασσα και χιόνι.
Για να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τι πραγματικά 
σε ενθουσιάζει, η Yamaha δημιούργησε μια 
εξειδικευμένη adventure δικτυακή πύλη που 
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 
σoυ επιτρέπει να αναζητήσεις στο διαδίκτυο,
την απόλυτη περιπέτεια με μοτοσυκλέτα, quad, 
σκάφος ή όχημα χιονιού.

Με μια πλούσια επιλογή για κάθε είδους εξορμήσεις, 
θα μπορέσεις να βρεις μια μοναδική νέα εμπειρία
που θα ανοίξει τους ορίζοντες και θα δοκιμάσει 
τα όριά σου. Παράλληλα, το γεγονός ότι κάθε 
συνεργάτης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την 
Destination Yamaha Motor σημαίνει ότι μπορείς
να κάνετε την κράτησή σου με απόλυτη σιγουριά. 





Get it on

Δημιούργησε
τη συλλογή
των ονείρων σου
με τη δωρεάν
εφαρμογή MyGarage

Η εφαρμογή MyGarage είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να δημιουργήσεις τη συλλογή 
μοτοσυκλετών Yamaha των ονείρων 
σου και διατίθεται εντελώς δωρεάν! 
Κατέβασε την εφαρμογή και είσαι έτοιμος 
να ξεκινήσεις τη δημιουργία της δικής σου 
αποκλειστικής Yamaha.

Με το MyGarage μπορείς να προσθέτεις 
ή να αφαιρείς μια μεγάλη σειρά γνήσιων 
εξαρτημάτων και να βλέπεις το σκούτερ
ή τη μοτοσυκλέτα σου από κάθε γωνία. 
Αφού δημιουργήσεις τις μοτοσυκλέτες και 
τα σκούτερ των ονείρων σου, μπορείς
να τα αποθηκεύσεις και να τα μοιραστείς 
με φίλους. Όταν αποφασίσεις ποια εκδοχή 
σε αντιπροσωπεύει, στείλε τη σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha
για να την κάνει πραγματικότητα.

MyRide:
Ανεβάζει την οδήγηση
σε άλλο επίπεδο!

Αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη Yamaha 
και διατίθεται δωρεάν σε κάθε αναβάτη, 
όποια μάρκα μοτοσυκλέτας ή σκούτερ κι αν 
διαθέτει. Η εφαρμογή MyRide επιτρέπει την 
παρακολούθηση και αποθήκευση λεπτομερών 
πληροφοριών για κάθε διαδρομή.

Με τη νέα εφαρμογή Yamaha MyRide,
οι αναβάτες μπορούν να καταγράφουν
κάθε πληροφορία, από τη γωνία κλίσης,
την επιτάχυνση και την ταχύτητα μέχρι
το υψόμετρο και την ισχύ πέδησης, κάνοντας 
την κάθε διαδρομή ακόμα πιο συναρπαστική.

Εκτός από τη δυνατότητα ελέγχου
και ανάλυσης των δικών τους οδηγικών 
εμπειριών, οι αναβάτες μπορούν επίσης
να μοιραστούν τα προσωπικά τους αρχεία
σε μορφή GPS Exchange Format (GPX)*
με άλλους χρήστες της εφαρμογής MyRide.

Επίσης, οι αναβάτες μπορούν να διατηρούν 
στοιχεία για κάθε μοτοσυκλέτα που οδηγούν 
ή δοκιμάζουν και να βλέπουν πολλές νέες 
διαδρομές, κάνοντας λήψη αρχείων GPX 
άλλων χρηστών της εφαρμογής MyRide.

* Το GPX είναι μια μορφή αρχείου που έχει σχεδιαστεί 
για την παροχή δεδομένων GPS σε εφαρμογές λογισμικού, 
όπως συσκευές πλοήγησης ή προγράμματα προβολής GPS. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή σημείων 
διαδρομής, πιστών και διαδρομών.



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 υπηρεσία YOU.

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

Εργοστασιακή εγγύηση 
Yamaha Motor

Όταν αγοράζεις μια καινούργια Yamaha, 
έχεις τη σιγουριά ότι η κορυφαία ποιότητα 
και αξιοπιστία περιλαμβάνονται στα στάνταρ 
χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, απολαμβάνεις 
το προνόμιο της πρόσθετης ασφάλειας που 
προσφέρει η πλήρης εγγύηση Yamaha Motor 
Factory Warranty, η οποία περιλαμβάνει
όλα τα εξαρτήματα και το κόστος εργασίας
σε περίπτωση που η Yamaha σου θα χρειαστεί 
απρόβλεπτες επισκευές. *

Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να απολαύσεις
τη μοτοσυκλέτα ή το σκούτερ σου, με όποιο 
τρόπο επιλέξεις. Εξερεύνησε τον κόσμο
με τη σιγουριά που προσφέρει
η Εργοστασιακή Εγγύηση Yamaha.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινώνησε με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα.



   

Ένα εξάρτημα
κινητήρα
σε υγρή μορφή

Στην Yamaha πιστεύουμε ότι οι πελάτες 
μας αισθάνονται υπέροχα κάθε φορά 
που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. 
Ως αναγνώριση της εμπιστοσύνης τους 
στην εταιρεία μας, αναπτύξαμε τη σειρά 
λιπαντικών και προϊόντων συντήρησης
και φροντίδας Yamalube.

Οι μηχανικοί της Yamaha θεωρούν το λάδι 
ως εξάρτημα του κινητήρα σε υγρή μορφή. 
Ως ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα του 
κινητήρα Yamaha. Η επιλογή των προϊόντων 
Yamalube πραγματικά κάνει τη διαφορά. 

Με τη διαρκή χρήση των προϊόντων 
Yamalube, εξασφαλίζεις ότι ο κινητήρας σου 
θα έχει κορυφαία απόδοση και θα παρέχει 
την αντοχή και την αξιοπιστία που περιμένεις 
από κάθε μοντέλο Yamaha. Κατασκευάζουμε 
επίσης μια σειρά από προϊόντα φροντίδας, 
για να διατηρείς σε άριστη κατάσταση 
το αγαπημένο σου όχημα. Ο επίσημος 
αντιπρόσωπος Yamaha της περιοχής σου 
μπορεί να σου προτείνει το κατάλληλο 
προϊόν Yamalube για τη δική σου Yamaha. 
Εναλλακτικά, μπορείς να επισκεφτείς
την ιστοσελίδα μας.

Σκέψου έξυπνα.
Δώσε προτεραιότητα
στη γνησιότητα.

Για να διασφαλίσεις τη βέλτιστη 
απόδοση του προϊόντος Yamaha και 
τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του, 
συνιστούμε να χρησιμοποιείς πάντα 
γνήσια ανταλλακτικά Yamaha.
Τα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά μας, 
συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας, έχουν άψογη εφαρμογή
και αντέχουν στη φθορά, για να έχεις
το κεφάλι σου ήσυχο.

Επιλέγοντας ένα εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha για σέρβις, έχεις τη 
σιγουριά ότι όλες οι εργασίες συντήρησης 
εκτελούνται από εξειδικευμένους 
τεχνικούς με γνήσια ανταλλακτικά 
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 
το προϊόν Yamaha που διαθέτεις
σε άριστη κατάσταση.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, 
απευθύνσου στο εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha της περιοχής σου
ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας.



www.yamaha-motor.eu/gr/el ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Πάντα να φοράς κράνος, προστασία για τα μάτια και εξειδικευμένα προϊόντα ένδυσης.
Η Yamaha σε προτρέπει να οδηγείς με προσοχή και να σέβεσαι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. 

Στις φωτογραφίες ενδέχεται να εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες που οδηγούν σε απόλυτα
ελεγχόμενο περιβάλλον ή σε πίστα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται, είναι για γενική πληροφόρηση. 

Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha μπορεί να διαφέρουν,
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθύνσου σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha. 

Ακολουθήστε μας στο:

Αντιπροσωπεία


