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LIFE
Utazás az élet útjain
Fontosabb az út maga, mint a cél –
és ha éppen egy Yamaha sporttúra
motorkerékpárral motorozol, akkor
egyszerre élhetsz a jelenben, és szerezhetsz
maradandó emlékeket az élet útjain.
Teljesen újragondolt karosszériájával és
agresszív új orrkialakításával – továbbá
kategóriaelső teljesítmény–tömeg arányával
– a következő generációs TRACER 7 egy
igazi, bármikor használható motorkerékpár,
melyet úgy terveztünk, hogy mindenkit

elkápráztasson.
A gyors, sportos és remek megjelenésű, nagy
nyomatékú, 3 hengeres TRACER 9 napjaink
legizgalmasabb sport túramotorjainak
egyike – míg a csúcsminőséget képviselő
TRACER 9 GT modellt csomagtartóval,
magas szélvédővel és középsztenderrel
is felszereltük, így ideális hosszabb
utazásokhoz.

A forradalmi 3 kerekű NIKEN azért készült,
hogy uralni tudd a kanyargós utakat, és
kipróbálhasd a magabiztosság új szintjét
– és a magasabb szintű időjárás elleni
védelemnek köszönhetően az évszaktól
függetlenül használható NIKEN GT lehetővé
teszi, hogy egész évben élvezd a kanyargós
utak jelentette kihívásokat.

Álljon a forradalom
élére!

NIKEN
A radikális NIKEN a jövő motorkerékpárja.
Készen áll, hogy egy teljesen másik dimenziót
nyisson az irányíthatóságban.

Merész és futurisztikus formatervével a NIKEN
meghatározó jelenség. Nyomatékos, 847 cm³-es,
háromhengeres motorja és könnyű hibrid váza
lenyűgöző sportteljesítményt és hosszú távon is
kényelmes túrázást biztosít. Álljon a forradalom
élére!

NIKEN

Az egyedi dönthető többkerekű technológiát
(LMW) alkalmazó forradalmi és sokoldalú
háromkerekű motorkerékpár megjelenése,
vezetése és érzete semmihez sem hasonlítható.
Kanyargós utakra született. A NIKEN kettős
dönthető első kerekeivel jobb úttartást
biztosít, ezzel együtt pedig garantálja a teljes
magabiztosságot a kanyarokban.

Dönthető többkerekes (LMW)
technológia

Merész és futurisztikus kialakítás

Hibrid váz

847 cm³-es, háromhengeres CP3 motor

Két dönthető első kerék, a dupla csöves fordított
villa és széles első rész impozáns és radikálisan
új megjelenést kölcsönöz a NIKEN-nek, kiemelve
forradalmi vezetési jellemzőit. Az erőt sugárzó,
atletikus külső meghatározó része a futurisztikus,
dupla fényszórós fejidom, és a beépített
üzemanyagtartály, melyek együttese merész és
egyedi oldalnézetet eredményez.

A természetes kormányzási érzet, a
sportmotorkerékpárokra jellemző mozgékonyság
és a magabiztos kanyarvételi teljesítmény
érdekében a NIKEN egy speciálisan erre a célra
kifejlesztett hibrid vázra épül. Az öntött acél
kormányfejet egy acélcső kapcsolja össze az
öntött alumínium lengőkar tengelypontjával,
amely biztosítja, hogy megfelelő erő, merevség és
rugalmasság jusson pontosan oda, ahol szükség
van rá.

A NIKEN nyomatékos, 847 cm³-es, háromhengeres
motorját a Yamaha kiemelkedően sikeres MT-09
és Tracer 900 modelljeinek alapján fejlesztettük
ki. A különleges üzemanyag-befecskendezési
beállítások nagy teljesítményt tesznek lehetővé a
kanyargós és nagy kihívást jelentő helyzetekben,
a főtengely speciális kialakítása pedig remek
vezethetőséget és finom elindulásokat biztosít.

Sportos fejidom LED-es ikerfényszórókkal

Mély, 45 fokos dőlésszög

Fejlett elektronikus vezérlési technológia

Kompakt műszerfal LCD kijelzővel

A széles, előreívelő fejidomban LED-es
ikerfényszórók találhatók, ami kihangsúlyozza
a NIKEN sportos és magabiztos karakterét, a
helyzetjelző lámpák pedig megerősítik a két első
kerék keltette stabil megjelenést. Az YZF-R1-ről
származó visszapillantó tükrökbe épített LED-es
irányjelzők kiemelik a merész és futurisztikus
kinézetet.

A csúcstechnológiás első részen két 15 colos
kerék található, speciális 120/70R15-ös
gumiabroncsokkal, melyek kiváló úttartást és
nagyobb önbizalmat biztosítanak fékezés és
kanyarodás közben. A mindössze 410 mm-es
nyomtávnak köszönhetően ez a kifinomult első
LMW-kialakítás akár 45 fokos dőlésszöget tesz
lehetővé, ami alapjaiban kínál igazán egyedi
kanyarodási élményt.

A világ legforradalmibb és legfuturisztikusabb
sport túramotorja a legújabb elektronikus
vezérlési technológiákkal rendelkezik – beleértve
a 3 üzemmódú D-MODE-ot, az YCC-T-t, a
tempomatot, valamint a kipörgésgátló rendszert,
melynek két választható beavatkozási szintje és
egy kikapcsolt állapota van. A NIKEN gördülékeny
teljesítmény-leadásáról pedig egy A&S
tengelykapcsoló és a QSS gondoskodik.

A NIKEN ülésében egyedi látvány tárul a
szemünk elé. A fejidom szélessége tovább
erősíti a magabiztosság és a stabilitás érzetét, a
futurisztikus kinézetet pedig a kompakt, fekete
alapon fehér LCD kijelzős műszerek teszik
teljessé, melyek a nap minden szakában remekül
láthatók.

A NIKEN speciális dönthető többkerekes (LMW)
kialakítása izgalmas és magabiztos kanyarodási
élményt nyújt. A Yamaha párhuzamos,
négyszögletes karokból és tartókaros teleszkópos
felfüggesztésből álló egyedi Ackermann
technológiája nagyobb fokú stabilitást és jobb
úttartást biztosít kanyarodás közben, számos
útfelület esetén.

NIKEN

NIKEN

Graphite

A kanyarok egész évben
minket várnak

NIKEN GT

Most a Yamaha a merész új koncepcióját új
területekre viszi a NIKEN GT személyében.
Fokozott időjárásvédelemmel a magasabb
szélvédővel, kényelmesebb ülésekkel, oldalsó
tárolódobozokkal, fűthető markolattal, és
még rengeteg felszereltséggel, amely minden
felvértezi ezt a modern sport túramotort ahhoz,
hogy a legnagyobb kihívást jelentő utakat is
kényelemben leküzdhessük vele, időjárástól
függetlenül.
Kanyarvadászat, rövidebb túrák vagy egy
egész hétvégés kirándulás – az új generációs
sport túramotor prémium kényelmet kínál
kategóriaelső irányíthatósággal és maximális
élvezeti értékkel az év minden időszakában.

A NIKEN GT egy hamisítatlan Yamaha motorkerékpár, amely
hivatalos Yamaha márkakereskedésben felszerelt eredeti Yamaha
kiegészítőket, például félkemény, 25 literes, ABS oldaldobozokat
kapott.

NIKEN GT

Kivételes manőverezhetőségével és az első
kerekek tapadásának intenzív érzetével a
NIKEN mindenkit magabiztossággal ruház fel.
Még a legnagyobb kihívásokkal teli kanyargós
útszakaszt is olyan könnyedséggel küzdi le, hogy
azt saját magunknak kell megtapasztalnunk
ahhoz, hogy elhiggyük.

Teljesen felszerelt négyévszakos sport
túramotor

LMW Technológia

Mély, 45 fokos dőlésszög

Hibrid váz

A NIKEN GT speciális dönthető többkerekes
(LMW) kialakítása semmihez sem fogható,
izgalmas és magabiztos kanyarodási élményt
nyújt. A Yamaha párhuzamos, négyszögletes
karokból és tartókaros teleszkópos
felfüggesztésből álló egyedi Ackermann
technológiája nagyobb fokú stabilitást és jobb
úttartást biztosít kanyarodás közben, számos
útfelület esetén.

A csúcstechnológiás orrkialakítás két 15 colos
keréknek ad helyet, speciális 120/70R15-ös
gumiabroncsokkal, melyek kiváló úttartást és
nagyobb önbizalmat biztosítanak fékezés és
kanyarodás közben – az év minden időszakában. A
mindössze 410 mm-es nyomtávnak köszönhetően
ez a kifinomult első LMW-kialakítás akár 45 fokos
dőlésszöget tesz lehetővé, ami alapjaiban kínál
igazán különleges kanyarodási élményt.

A sportmotoros mozgékonyság, a túramotoros
kényelem és a magabiztos kanyarvételi
teljesítmény érdekében a fejlesztők egy
speciálisan erre a célra kifejlesztett hibrid vázat
alkottak meg. Az öntött acél kormányfejet egy
acélcső kapcsolja össze az öntött alumínium
lengőkar tengelypontjával, amely biztosítja, hogy
megfelelő erő, merevség és rugalmasság jusson
pontosan oda, ahol szükség van rá.

847 cm³-es, háromhengeres CP3 motor

Sportos fejidom LED-es ikerfényszórókkal

Merész és futurisztikus kialakítás

Fejlett elektronikus vezérlési technológia

A NIKEN GT nyomatékos, 847 cm³-es,
háromhengeres motorját a Yamaha kiemelkedően
sikeres MT-09 és Tracer 900 modelljeinek alapján
fejlesztettük ki. A különleges üzemanyagbefecskendezési beállítások nagy teljesítményt
tesznek lehetővé a kanyargós és nagy kihívást
jelentő helyzetekben, a főtengely kialakítása
pedig remek vezethetőséget és finom
elindulásokat biztosít.

A széles, előreívelő fejidomban LED-es
ikerfényszórók találhatók, ami kihangsúlyozza
a NIKEN GT sportos és dinamikus karakterét,
a helyzetjelző lámpák pedig megerősítik a két
első kerék keltette stabil megjelenést. Eközben
az YZF-R1-ről származó visszapillantó tükrökbe
épített LED-es irányjelzők kiemelik a merész és
futurisztikus kinézetet.

Két dönthető első kerék, a dupla csöves fordított
villa és széles első rész impozáns és radikálisan új
megjelenést kölcsönöz a NIKEN GT-nek, kiemelve
a sport túramotor forradalmian új vezetési
jellemzőit. Az erőt sugárzó, atletikus külső
meghatározó része az ikonikus ikerfényszórós
fejidom, és a beépített üzemanyagtartály,
melyek együttese merész és egyedi oldalnézetet
eredményez.

A modern és ikonikus sport túramotorkerékpár a
legújabb elektronikus vezérlési technológiákkal
rendelkezik – beleértve a 3 üzemmódú D-MODEot, az YCC-T-t, a tempomatot, valamint a
kipörgésgátló rendszert, melynek két választható
beavatkozási szintje és egy kikapcsolt állapota
van. A NIKEN GT gördülékeny teljesítményleadásáról pedig egy A&S tengelykapcsoló és a
QSS rendszer gondoskodik.

A NIKEN GT túrázásra felszerelt kivitel, amely
magas szélvédővel, oldaldobozokkal és
utaskapaszkodóval ellátott hátsó csomagtartóval
rendelkezik – továbbá fűthető markolat,
komfortülés, központi kitámasztó és kiegészítő
12 voltos csatlakozó is megtalálható a fedélzeten.
Kimagasló kényelmével és funkcionalitásával ez a
radikális 3-kerekű sport túramotorkerékpár arra
készült, hogy időjárástól függetlenül egész évben
élvezetet nyújtson.

A NIKEN GT egy hamisítatlan Yamaha motorkerékpár, amely hivatalos Yamaha márkakereskedésben felszerelt eredeti Yamaha kiegészítőket, például félkemény, 25 literes, ABS oldaldobozokat kapott.

NIKEN GT

Nimbus Grey

NIKEN GT

Phantom Blue

Tech Black

NIKEN GT Tartozékok

Mart motorolaj-betöltő sapka

50 literes hátsó doboz, City

Mart fékfolyadéktartály-burkolat

Mart hátsó kerékállványkampó

LED-es irányjelzők

Hátsó versenyállvány

2PP-FE0LC-00-00

34B-F84A8-10-00

B34-FBFLC-10-00

2CR-F71A0-00-00

YME-H0789-00-10

2CR-FRRST-10-00

Egyedi utaslábtartók

Mart kuplungkar

Láncfeszítő

Egyedi motoroslábtartók

Mart kormánysúlyok

Emelőszemek, Motorkerékpárok

1WS-F2743-00-00

B67-F3912-00-00

B67-FCHAD-00-00

1WS-F2741-00-00

B67-FHBED-00-00

YMD-20025-60-00

Tanktáska, Sport

Hátsó üléstáska

Tanktáska, City

Tanktáska, Tour

39 literes városi hátsó doboz

Mart fékkar

YME-FTBAG-SP-00

YME-REARB-AG-00

YME-FTBAG-CT-01

YME-FTBAG-TR-01

52S-F84A8-00-00

1RC-F3922-10-00

LED-es hátsó irányjelzők

Doboztartó városi hátsó dobozhoz

Sportos kialakítású ülés

Első villavédők

GPS-tartó

Láncvédő

YME-FLB2R-10-00

BV1-F84X0-00-00

BD5-247C0-00-00

BD5-251B0-00-00

BD5-F34A0-00-00

BD5-FCHNC-00-00

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Képzelj el egy új
holnapot

TRACER 9
Bemutatjuk a Yamaha új, dinamikus TRACER 9 modelljét. Könnyebb, gyorsabb
és sokoldalúbb, mint valaha – elegáns, új áramvonalas karosszériával és
továbbfejlesztett ergonómiával – ezt a prémium, új generációs Sport Touring
modellt úgy alakítottuk ki, hogy téged és utasodat a képzelet határáig repítsen.

Tech Kamo

Európa első számú Sport Touring modelljét teljesen átterveztük, a megnövelt
kapacitású 890 cm³-es, háromhengeres motor pedig még nagyobb nyomaték
leadására képes a bódító gyorsulásért. Akár kanyargós hegyi utakon húzod
keményen a gázt, akár nagy távolságokat teszel meg autópályán, az új, könnyű váz
a sportmotorok mozgékonyságát a túramotorok stabilitásával egyesíti – egyedül
és kettesben utazva egyaránt.

TRACER 9

Az új 6 tengelyes IMU egység szabályozza a dőlésre érzékeny elektronikus vezetési
segédeszközöket, amelyek pontos irányítást biztosítanak a különböző útburkolati
és időjárási körülmények mellett – valamint a két TFT számláló és a teljesen LEDes világítás hangsúlyozza a sokoldalú sport túramotor prémium specifikációját.
A 3 poggyásznak kialakított hely és 350 km-nél is nagyobb hatótávolság révén
a TRACER 9 készen áll az érzelmek felcsigázására, és arra, hogy egy új világba
repítsen.
Redline

A TRACER 9 számokban

EU5 890 cm³-es CP3 motor

Könnyű, CF alumíniumöntvény váz

Hely 3 poggyásznak

A magas nyomatékú 889 cm³-es CP3 motor
7 000-es fordulatszámon 93 Nm nyomaték
leadására képes, maximális teljesítménye 10
000-es fordulatszámon pedig 119 LE. 213 kg
feltöltött tömeg, 193 kg teherbírás, 18 literes
üzemanyagtartály-kapacitás, több mint 350 km
hatótávolság.

Az alacsonyabb fordulatszámokon magasabb
lineáris nyomatékot nyújtó új, megnövelt
kapacitású 890 cm³-es folyadékhűtéses CP3
motor figyelemre méltó gyorsulást és izgalmas
kanyarelhagyási sebességet biztosít, így ez a
valaha létezett legsportosabb TRACER 9 modell.
Az optimalizált áttételek, valamint az átdolgozott
A&S tengelykapcsoló különlegesen sima
teljesítményt nyújtanak – az új iker hátsó rész
kipufogó és az újratervezett légbeömlő rendszer
méltóságteljes morgása pedig minden utazás
izgalmát még tovább növeli.

Az új generációs TRACER 9-et az újonnan
tervezett CF öntött alumínium Deltabox vázzal
láttuk el, amely nagyobb fokú merevséget
biztosít, így garantálva a sportmotor
mozgékonyságát és magabiztos stabilitását.
Az újratervezett alumínium lengőkar 64 mmrel hosszabb a korábbinál, így fokozott nagy
sebességű stabilitást biztosít, a motor könnyű
kezelhetőségének befolyásolása nélkül.

A megnövelt sokoldalúságot és kényelmet szem
előtt tartva a TRACER 9 összesen három kemény
oldaldobozzal szerelhető fel, ezáltal te és utasod
minden út során teljes körű készletet vehettek
igénybe. A poggyászszállító képesség 7%-os
növekedésével ezen dinamikus Sport Touring
modellünk immáron 193 kg fedélzeti tömeg
szállítására képes.

Élj át még több élményt

TRACER 9 GT

A kemény oldaldobozok mindegyike képes
tárolni egy zárt bukósisakot, színben
passzoló lemezekkel rendelkezik, és már
alapfelszereltségként elérhető. Ha további
helyre van szükséged, egy külön kapható
felső dobozt is felszerelhetsz – és a
természetes vezetési érzet még a „lebegő”
csomagtartórendszer teljes kihasználtságakor is
megmarad.
A magabiztos éjszakai vezetéshez a TRACER 9
GT LED-es kanyarfényekkel rendelkezik, amelyek
a dőlésszög növekedésével válnak egyre
fényesebbé – míg a 10 fokozatban állítható
markolatfűtés az időjárástól függetlenül
melegen tartja a kezeidet. És a maximális
sportos sokoldalúsághoz ez a csúcstechnológiás
teljesítményű motor le-fel gyorsváltó rendszert
(QSS) is kapott, ami simább és gyorsabb
fokozatváltást tesz lehetővé.

TRACER 9 GT

Sport Túra modell még sosem volt ennyire jó!
Az exkluzív specifikáció tartalmazza az első és
hátsó csillapítási erőket folyamatosan állító
elektronikus félaktív felfüggesztést is, amely
a lehető legsimább és legbiztonságosabb
utazást nyújtja – terheléstől vagy sebességtől
függetlenül – és a TRACER 9 GT kialakítása a
legmagasabb szintű dinamikus túrakényelmet
eredményezi.

KYB félaktív felfüggesztés

Kemény oldaldobozok

Fel-le gyorsváltó rendszer (QSS)

LED-es kanyarfények

A teljesen állítható elektronikus felfüggesztést
elöl és hátul egyaránt a hidraulikus egység
(HU) és a felfüggesztésvezérlő egység (SCU)
aktiválásáért felelős 6 tengelyes IMU és ECU
modul szabályozza. A csillapítási beállítások
azonnali finomhangolása egy mágnesszelep által
történik, így simán és biztonságosan vezethetsz
– a terheléstől és a vezetési körülményektől
függetlenül. Az üzemmód beállítása a TFT mérő
kezelési felületén keresztül történik.

A vadonatúj, színben egyező lemezes kemény
oldaldobozok az alapfelszereltség részét
képezik. Minden egyes doboz képes egy teljes
zárt bukósisak szállítására – és a természetes
vezetési érzet fenntartása érdekében a dobozok
egy „lebegő” csomagtartórendszerhez rögzülnek.
Opcionálisan egy felső doboz is felszerelhető, és
a teljes teherbírás 7%-kal nagyobb a korábbinál,
akár 193 kg-ot is kitesz.

A TRACER 9 GT fel-le gyorsváltó rendszerrel
(QSS) rendelkezik a gyorsabb és simább
tengelykapcsoló nélküli fokozatváltáshoz. A
kapcsolórúdon lévő érzékelő észleli a mozgást,
majd az ECU modul egy pillanatra leállítja a 890
cm³-es CP3 motor hajtási nyomatékát, ezáltal
zökkenőmentes fokozatváltást tesz lehetővé a
kanyarodás során, miközben a váz egyensúlya és
stabilitása megmarad, és a nyugodtabb vezetés is
biztosított.

Az új generációs LED-es kanyarfények kiemelik
az összes kanyar csúcsát, hogy a legsötétebb
éjszakákon is segítségedre legyenek. A fényerő a
dőlésszög meredekebbé válásával automatikusan
megnő, így a látótér tiszta marad és lehetővé teszi
a sportos vezetést még az éjszaka közepén is. A
rendszer akkor lép életbe, ha a motor dőlésszöge
több mint 7° és sebessége legalább 5 km/h.

Markolatfűtés

Különleges színek és grafikák

EU5 890 cm³-es CP3 motor

Könnyű, CF alumíniumöntvény váz

Az integrált 10 fokozatú markolatfűtés teljes körű
vezérlése a kormányrúdon lévő görgetőkerékkel
történhet, az értékeit pedig a TFT számlálón
követheted nyomon. A különleges alakú
markolatok vékonyabb gumiborítást kaptak,
amely lehetővé teszi a hatékonyabb hőátvitelt az
időjárástól független vezetési kényelemért.

A Tracer 9 GT exkluzív, az R1M modellre
emlékeztető prémium felületű Yamaha Icon
Performance színvilággal és grafikákkal kapható,
amely sportos kifinomultságot kölcsönöz
számára. Redline és Tech Kamo színvilággal is
elérhető.

Az alacsonyabb fordulatszámokon magasabb
lineáris nyomatékot nyújtó új, megnövelt
kapacitású 890 cm³-es folyadékhűtéses CP3
motor figyelemre méltó gyorsulást és izgalmas
kanyarelhagyási sebességet biztosít, így ez a
valaha létezett legsportosabb TRACER modell.
Az optimalizált áttételek, valamint az átdolgozott
A&S tengelykapcsoló különlegesen sima
teljesítményt nyújtanak – az új iker hátsó rész
kipufogó és az újratervezett légbeömlő rendszer
méltóságteljes morgása pedig minden utazás
izgalmát még tovább növeli.

Az új generációs TRACER 9 GT-t az újonnan
tervezett CF öntött alumínium Deltabox
vázzal láttuk el, amely magasabb merevséget
biztosít, így garantálva a sportmotor
mozgékonyságát és magabiztos stabilitását.
Az újratervezett alumínium lengőkar 64 mmrel hosszabb a korábbinál, így fokozott nagy
sebességű stabilitást biztosít, a motor könnyű
kezelhetőségének befolyásolása nélkül.

TRACER 9 GT

Redline

TRACER 9 GT

Tech Kamo

Icon Performance

Most Te jössz

TRACER 7
Az agresszív arcú és sok más személyiségjeggyel is rendelkező TRACER 7
felszereltsége minden utazásnál megemeli az adrenalinszintet. A dinamikus sport
túramotor készen áll rá, hogy lenyűgözzön kiváló teljesítményével és könnyed
mozgékonyságával akár munka után, akár a hétvégén.

Redline

Tech Kamo

Az EU5 előírásait teljesítő CP2 motor keresztsíkú technológiával állít elő lineáris
nyomatékot, amely a teljes fordulatszám-tartományban fennmarad, így figyelemre
méltó gyorsulást biztosít minden sebességfokozatban; a kompakt váz és az
állítható felfüggesztés pedig arra született, hogy a motor gyorsan és pontosan
vegye a kanyarokat.

TRACER 7

Az új generációs, aerodinamikus karosszéria LED-es ikerfényszórói és agresszív,
ferde helyzetjelző lámpái tovább erősítik a motor modern dizájnját és
erőteljes szépségét; a hosszabb utazásokra tervezett ergonómiának, a széles
kormányrúdnak és az állítható szélvédőnek köszönhetően a sokoldalú középsúlyú
mindig kész a kiruccanásra. TRACER 7: Most Te jössz.

Icon Grey

Half fairing with aggressive face
A merész megjelenésű TRACER 7 agresszív
orrkialakítása és a kompakt külsője mágnesként
vonzza a tekinteteket! Az üzemanyagtartállyal
észrevétlenül egybeolvadó futurisztikus,
félmagas szélvédő remekül véd a szél és
időjárás ellen, valamint modern kialakításával
kihangsúlyozza a kategóriaelső sport túramotor
dinamikus karakterét.

Kiválóan reagáló, nyomatékban gazdag
EU5-ös CP2 motor

Projektoros, LED-es ikerfényszórók,
helyzetjelző lámpák és irányjelzők

Kategóriájában egyedülálló érzést és
hangélményt biztosít a Yamaha lenyűgöző 689cc
CP2 motorja. A kategóriában etalonnak számító
keresztsíkú filozófia megvalósítása egyenetlen
gyújtási sorrendet biztosít, amely az erős és
lineáris nyomaték alapja. A motorválasztéknak,
a váltómű- és kipufogófejlesztéseknek
köszönhetően a rendkívül jól irányítható, EU5
előírásnak megfelelő motorral még sportosabb és
lenyűgözőbb a motorozás.

A kompakt LED-projektoros ikerfényszóró
agresszív, modern és dinamikus megjelenést
kölcsönöz a TRACER 7-nek, és erőteljes
fénykévével kitűnő látási viszonyokat biztosít
az éjszakában. A jó nappali láthatóságot pedig
a nagy fényerejű LED-es helyzetjelző lámpák,
valamint a kompakt LED-es irányjelzők adják az új
generációs sport túramotor számára.

Kategóriájában a legkönnyebb
A hosszú, alumínium lengőkarral felszerelt
kompakt, könnyű váz tengelytávja 1460 mm – ez
az egyik legmozgékonyabb és legizgalmasabb
sport túramotor. A legjobb teljesítmény-súly
aránnyal és kategóriájában a legkisebb súllyal
büszkélkedő TRACER 7 lenyűgöző, nyomatékban
gazdag motorja valóban kiemelkedő motorozási
élményt nyújt.

TRACER 7 GT
A TRACER 7 GT egy igazi sport túramotor, amely szenzációs vezetési élményt kínál
a hosszabb utakon. 20 literes oldaldobozokkal, magas szélvédővel és komfort
üléssel felszerelve a kategóriában legkönnyebb sport túramotor az izgalmas
teljesítmény, a könnyed mozgékonyság és a kiváló túrázási képességek tökéletes
kombinációját nyújtja.

Redline

Icon Grey

A Yamaha kiemelkedő, nyomatékban gazdag 698 cm³ CP2 crossplane EU5 motorja
– a vállalat eddigi egyik legsikeresebb és legkedveltebb alkotása – által meghajtott
TRACER 7 GT olyan motorosoknak való, mint Te, aki sportmotoros izgalmakra,
sokoldalúságra a hosszabb utakon, valamint városi rugalmasságra – illetve komoly
viselkedésre vágyik.
A LED-es ikerfényszórók és a következő generációs karosszéria dinamikus és
agresszív megjelenést ad a TRACER 7 GT-nek, ami megkülönbözteti a kategória
többi motorkerékpárjától. Kategóriájában a legjobb teljesítmény-tömeg
aránynak – valamint az agilis futóműnek és a magas szintű vezetési kényelemnek
– köszönhetően okos megoldás arra, hogy elmenekülj a városból, és felfedezd az
élet új útjait.
Tech Kamo

Kiválóan reagáló, nyomatékban gazdag
EU5-kompatibilis CP2 motor
Kategóriájában egyedülálló érzést és
hangélményt biztosít a Yamaha lenyűgöző
689 cm³-es CP2 EU5 motorja. A kategóriában
etalonnak számító keresztsíkú filozófia
megvalósítása egyenetlen gyújtási sorrendet
biztosít, amely az erős és lineáris nyomaték
alapja. A Yamaha egyik legsikeresebb motorja,
a gyors reakcióidejű EU5-kompatibilis
hajtómű kategóriájában a legsportosabb és
legizgalmasabb motorozási élményt nyújtja.

20 literes városi oldaldobozok

Magasabb és szélesebb túraszélvédő

Komfort ülés

Akár nagyobb utazásra mész, akár ingázol, a 20
literes oldaldoboz ideális kapacitást kínál anélkül,
hogy feláldozná a motorkerékpár kompakt
méreteit és agresszív megjelenését. Karcsú és
robusztus kialakításuk tökéletesen kiegészíti a
TRACER 7 GT dinamikus stílusát.

A TRACER 7 GT magasabb és szélesebb
túraszélvédővel rendelkezik, amely fokozott
szélvédelmet biztosít a hosszabb utazásokon. A
törhetetlen és karcálló polikarbonáttal készült
túraszélvédő 92 mm-rel magasabb és 70 mm-rel
szélesebb a szabványos szélvédőhöz képest –
maximális vezetési kényelmet biztosít csökkentett
zajjal, valamint fokozottan véd a széllel és
időjárással szemben.

A speciálisan kialakított komfort ülés kiváló
minőségű, kétféle anyagú bőrrel és kontrasztos
varrással készül – és különböző habsűrűségi
zónákkal rendelkezik, amelyek a legmagasabb
szintű vezetési kényelmet biztosítják a motoros
és az utas számára túrázás során. Emellett pedig
a beépített TRACER embléma erősíti a prémium
megjelenést.

A TRACER 7 GT egy Yamaha TRACER 7 motorkerékpár eredeti Yamaha tartozékokkal kiegészítve, beleértve a könnyű oldaldobozokat, a magas szélvédőt és a komfort ülést, melyek hivatalos Yamaha
márkakereskedésekben kerülnek értékesítésre.

TRACER 7 GT

Okos irányváltások

TRACER 7 Tartozékok

Alumínium szelepsapka, recés
minta

Alumínium szelepsapka, spirális
minta

Belső táska - Városi oldaldobozok

Mart kuplungkar

Mart fékkar

Mart olajbetöltő sapka

1MC-INBAG-CC-00

1RC-F3912-00-00

1RC-F3922-10-00

1WS-F1536-10-00

Oldalsztender alapjának
bővítőkészlete

Mart lábtartó hosszabb túrákhoz

Puha ABS oldaldobozok
2PP-FS0SC-00-00

Színes fedélpanelek 50 literes City
hátsó dobozhoz

Színes fedélpanelek 39 literes City
hátsó dobozhoz

39 literes városi hátsó doboz

2PP-FRFPG-00-00

34B-F843F-0F-00

52S-F842M-00-00

Blokkvédők

Hűtőburkolat

B4C-211D0-00-00

B4T-E24D0-00-00

20 literes, bal oldali Touring
oldaldoboz

1WS-F7311-00-00

Egykulcsos zárkészlet a City hátsó
dobozokhoz (a jármű kulcsától
függően kompatibilis)

Zárkészlet Touring oldaltáskákhoz
és hátsó dobozokhoz

Zár Touring oldaltáskákhoz és
hátsó dobozokhoz

Akrapovic teljes rendszer TRACER
700

5P5-28406-01-00

5P5-28406-09-00

90798-33701-00

Főállvány TRACER 700

Touring szélvédő

Alacsony ülés

Komfort ülés

USB-eszköz töltő 5V

B4T-F71A0-00-00

B4T-F83J0-00-00

B4T-F47C0-00-00

B4T-F47C0-10-00

B4T-H6600-00-00

52S-F84A8-00-00

59C-281C0-00-00

BC6-F0753-1L-02

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Műszaki adatok
NIKEN

NIKEN GT

TRACER 9

Motor típusa

Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 3 hengeres, DOHC

Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 3 hengeres, DOHC

Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 3 hengeres, DOHC

Lökettérfogat

847 cm³

847 cm³

890

78.0 mm x 59.1 mm

78.0 mm x 59.1 mm

78 x 62,1 mm

Motor

Furat x löket

11.5 : 1

11.5 : 1

11.5:1

Maximális teljesítmény

Kompresszióviszony

84.6kW (115.0LE) @ 10,000 rpm

84.6kW (115.0LE) @ 10,000 rpm

87,5 kW (119 LE) 10 000-es fordulatszámon

Maximális nyomaték

93,0 Nm (9,5 kg-m) 7 000-es fordulatszámon

87.5Nm (8.9kgf+m) @ 8,500 rpm

87.5Nm (8.9kgf+m) @ 8,500 rpm

Kenési rendszer

Nedves karter

Nedves karter

Nedves karter

Kuplung típusa

Olajban futó, Többtárcsás

Olajban futó, Többtárcsás

Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás

TCI

TCI

TCI

Indítás

n/a

TCI

Elektromos

Állandó áttételű, 6 sebességes

Állandó áttételű, 6 sebességes

Állandó áttételű, 6 sebességes

Láncos

Láncos

Láncos

n/a

5.8L/100km

5.0 L/100km

Váltó
Kihajtás
Üzemanyag fogyasztás
CO2 kibocsátás
Karburátor

n/a

135g/km

116 g/km

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Gyémánt

Alváz
Váz

Gyémánt

Gyémánt

Villaszög

20º

20º

25° 00’

Utánfutás

74mm

74mm

108 mm

Dupla fordított teleszkópvilla

Dupla fordított teleszkópvilla

Teleszkópvilla

(karos felfüggesztés)

(karos felfüggesztés)

Lengőkaros

Első rugóút

110 mm

110 mm

130 mm

Hátsó rugóút

125 mm

125 mm

137 mm

Hidraulikus dupla tárcsa, Ø298 mm

Hidraulikus dupla tárcsa, Ø298 mm

Hidraulikus kéttárcsás, Ø 298 mm

Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés

Első fék
Hátsó fék

Hidraulikus tárcsafék, Ø282 mm

Hidraulikus tárcsafék, Ø282 mm

Hidraulikus egytárcsás, Ø 245 mm

Első gumi

120/70 R 15

120/70 R 15

120/70Z R17 M/C (58W) (tömlő nélküli)

Hátsó gumi

190/55 R 17

190/55 R 17

180/55Z R17 M/C (73W) (tömlő nélküli)

2 175 mm

Méretek
2,150 mm

2,150 mm

Teljes szélesség

Teljes hossz

885 mm

885 mm

885 mm

Teljes magasság

1,250 mm

1,250 mm

1 430 mm – 1 470 mm

Ülésmagasság

820 mm

820 mm

810 mm – 825 mm

1,510 mm

1,510 mm

1 500 mm

150 mm

150 mm

135 mm

263 kg

267 kg

213 kg

Üzemanyagtank kapacitása

18L

18L

18 l

Olajtank kapacitása

3.4L

3.4L

3,5 l

Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)

A műszaki előírások előzetes bejelentés nélkül, a nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak megfelelően változnak.

TRACER 9 GT

TRACER 7

TRACER 7 GT

Motor típusa

Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 3 hengeres, DOHC

2 hengeres, Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC

n/a

Lökettérfogat

890

689cc

n/a

78 x 62,1 mm

80.0 mm x 68.6 mm

n/a

11.5:1

11.5 : 1

n/a

Maximális teljesítmény

87,5 kW (119 LE) 10 000-es fordulatszámon

54,00 kW 8,750-es fordulatszámon

n/a

Maximális nyomaték

93,0 Nm (9,5 kg-m) 7000-es fordulatszámon

68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm

n/a

Motor

Furat x löket
Kompresszióviszony

Kenési rendszer

Nedves karter

Nedves karter

n/a

Kuplung típusa

Olajban futó, Többtárcsás

Olajban futó, Többtárcsás

n/a

Gyújtás

TCI

TCI

n/a

Indítás

Elektromos

Elektromos

n/a

Állandó áttételű, 6 sebességes

Állandó áttételű, 6 sebességes

n/a

Láncos

Láncos

n/a

5.0 L/100km

4.3l/100km

n/a

Váltó
Kihajtás
Üzemanyag fogyasztás
CO2 kibocsátás
Karburátor

116 g/km

100g/km

n/a

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

n/a

Alváz
Váz

Gyémánt

Gyémánt

n/a

Villaszög

25° 00’

24.8º

n/a

Utánfutás

108 mm

90mm

n/a

Teleszkópvilla

Teleszkópvillák

n/a

Lengőkaros

Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

n/a

Első rugóút

130 mm

130 mm

n/a

Hátsó rugóút

137 mm

142 mm

n/a

Hidraulikus kéttárcsás, Ø 298 mm

Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø282 mm

n/a
n/a

Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés

Első fék
Hátsó fék

Hidraulikus egytárcsás, Ø 245 mm

Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm

Első gumi

120/70Z R17 M/C (58W) (tömlő nélküli)

120/70 R17 M/C 58W (tubeless)

n/a

Hátsó gumi

180/55Z R17 M/C (73W) (tömlő nélküli)

180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

n/a

Méretek
Teljes hossz

2 175 mm

2,140 mm

n/a

Teljes szélesség

885 mm

806 mm

n/a

Teljes magasság

1 430 mm – 1 470 mm

1,290 mm

n/a

810 mm – 825 mm

840 mm

n/a

1 500 mm

1,460 mm

n/a

Minimális hasmagasság

135 mm

140 mm

n/a

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)

n/a

Ülésmagasság
Tengelytáv

220 kg

196 kg

Üzemanyagtank kapacitása

18 l

17.0L

n/a

Olajtank kapacitása

3,5 l

3.0L

n/a

Állítsd össze álmaid
gyűjteményét az ingyenes
MyGarage alkalmazással
A MyGarage alkalmazás a legjobb
választás a Yamaha motorkerékpárok
álomgyűjteményének elkészítéséhez!
Teljesen ingyenes, és mind iOS, mind
Android rendszerhez elérhető! Töltsd le az
alkalmazást, és máris nekiláthatsz a saját,
személyre szabott Yamahád elkészítéséhez.
A MyGarage segítségével eredeti kiegészítők
széles választékát helyezheted fel a
motorodra vagy távolíthatod el onnan,
és a motorkerékpárt bármilyen szögből
megnézheted.
A létrehozásuk után elmentheted álmaid
motorkerékpárjait, és megoszthatod a
barátaiddal – ha pedig végleg döntöttél, hogy
melyik verzió illik igazán hozzád, egyszerűen
küldd el a Yamaha-márkakereskedődnek, aki
meg is valósítja.

Get it on

MyRide: Emeld a
motorozást új szintre!
A kizárólag a Yamaha által kifejlesztett, iOS
és Android rendszeren is működő, ingyenesen
letölthető MyRide alkalmazással a motoros
élmények tovább gazdagíthatók, függetlenül
attól, hogy milyen márkájú motorkerékpárról
vagy robogóról van szó.
A Yamaha MyRide alkalmazással a motorosok
valós időben követhetik nyomon és
elemezhetik ki teljesítményüket, például
a dőlésszöget, a gyorsulást, a sebességet
az emelkedőn és a fékerőt, és minden út
lenyűgöző élménnyé válik.
Minden út megosztható más MyRidefelhasználókkal vagy a közösségi
médiában, és az útvonal GPX formátumú
fájlba exportálható. Így a motorosok új
útvonalakat és kalandokat fedezhetnek fel,
és csatlakozhatnak a motorkerékpárosok
szenvedélyes, az egész világra kiterjedő
közösségéhez.

You – A Yamaha ajánlata
A YOU prémium szolgáltatások teljes kínálatát
takarja, amely még egyszerűbbé teszi egy
Yamaha vásárlásának vagy birtoklásának
minden velejáróját. Szeretnénk gondoskodni
arról, hogy élvezetes élményben legyen részed
minden alkalommal, amikor Yamaha termékkel
találkozol.
A YOU szolgáltatások még hozzáférhetőbbé
teszik az összes Yamaha megvásárlását
– és a Yamaha tulajdonosok örömüket
lelhetik a minden egyes YOU termékkel járó
nyugalomban.
Vedd közelebbről szemügyre a YOU
szolgáltatások körét, és látni fogod, hogy az
többet jelent egy Yamaha megvásárlásánál,
mert egy hosszú és tartós kapcsolat
kezdetének elejét jelöli.

Yamaha Motor gyári garancia
Ha bármilyen új Yamaha járművet vásárolsz, biztos
lehetsz abban, hogy prémium minőségben és
osztályelső megbízhatóságban lesz részed. Emellett
élvezheted a teljes körű Yamaha Motor gyári garancia
által biztosított plusz nyugalmat is. Ez a garancia az
összes alkatrész és munka költségét tartalmazza abban
a valószínűtlen esetben, ha Yamaha járművednek
bármilyen előre nem látható javításra lenne szüksége. *

Yamaha Motor útközbeni segélyszolgálat
Ha valaha is segítségre lesz szükséged, mert
lerobbantál, biztos lehetsz abban, hogy csak egy
telefonhívásnyira leszünk tőled. A gyári garancia által
védett minden Yamaha automatikusan igénybe veheti
a Yamaha Motor útközbeni segélyszolgálatot. És mi
pontosan ott leszünk, amikor csak szükséged van ránk. *

* Feltételek vonatkoznak rá. Egyéb információkért lépj kapcsolatba a helyi márkakereskedőddel.

A kalandozás itt kezdődik
Mindannyiunkban ott él a valódi kalandvágy és
az égető vágyakozás, hogy megtudjuk, mi van
a horizonton túl. Ezzel az ösztönös felfedezés
iránti szomjúsággal nincs olyan határ, amit ne
tudnál elérni, nincs olyan messzeség, ahová el
ne jutnál.
A Yamaha 360 fokos termékcsaládjával
minőségi élményeket élhetsz át, és oszthatsz
meg másokkal földön, vízen és levegőben. Azt
is segítünk kitalálni, hogy mi dobogtatja meg
igazán a szívedet, hiszen a Yamaha létrehozott
egy különleges kalandportált, amely azonnal
ablakot nyit egy izgalmas, meglepő és
kifizetődő új világra.
A Destination Yamaha Motor egy
olyan globális, online utazási platform,
amely minden kalandvágyó számára
adrenalinfröccsöt és örökké tartó emlékeket
biztosít. Kulcsfontosságú utazási partnerekkel
együtt dolgozva a Destination Yamaha
Motor lehetővé teszi a legnagyobb kalandok
online felkutatását, történjen az akár
motorkerékpáron, akár quadon, hajón vagy
motoros szánon.
Az igazán változatos utazási lehetőségek
között olyan új élményeket szerezhetsz,
amelyek szélesítik látóköröd és kibillentenek
komfortzónádból – abban pedig biztos
lehetsz, hogy a Destination Yamaha Motor
minden beszállítónkat ellenőrzi és jóváhagyja,
tehát teljes bizalommal foglalhatsz nálunk.
Látogasd meg a https://destination-yamahamotor.eu/ weboldalt most, és tedd izgalmassá
a jövőt velünk.

Dönts okosan. Válassz
eredeti tartozékokat
Annak érdekében, hogy Yamahád hosszútávú
megbízhatóságot és maximális teljesítményt
nyújtson, javasoljuk, hogy mindig eredeti
Yamaha tartozékokat használj. Kiváló
minőségű cserealkatrészeink megfelelnek
a bevizsgált biztonsági szabványoknak,
tökéletesen illeszkednek és különösen
strapabíróak – így járulnak hozzá a
nyugalmadhoz.
Ha a szervizeltetést egy hivatalos Yamaha
márkakereskedésben végezteted, biztos
lehetsz benne, hogy minden karbantartási
munkát magasan képzett Yamaha
szakemberek végeznek el, eredeti alkatrészek
és Yamalube termékek használatával.
Szakembereink rendszeres képzésben vesznek
részt a Yamaha Technical Academy-n, ahol a
Yamahád gyári állapotának fenntartásához
szükséges minőségi szaktudással és
tapasztalatokkal gazdagodnak. Kérjük, hogy
további részletes információért kérj tanácsot
Yamaha márkakereskedésedtől, vagy látogasd
meg weboldalunkat.

Folyékony motoralkatrész
A Yamahánál nagyra értékeljük, hogy
termékeink birtoklása egyedi tulajdonosi
büszkeséget jelent ügyfeleink számára, ezért
márkahűségük elismeréseként kifejlesztettük
a Yamalube kenőanyagok és karbantartási
termékek átfogó kínálatát.
Mérnökeink úgy gondolják, hogy az olaj a
motor folyékony összetevője, és a Yamaha
motorok egyik legfontosabb alkatrésze. A
Yamalube valódi különbséget jelent.
Ha mindig Yamalube termékeket használsz,
biztos lehetsz benne, hogy motorod képes
csúcsteljesítménnyel üzemelni, a Yamahától
elvárt tartósság és megbízhatóság biztosítása
mellett. Emellett ápolási termékek nagy
választékát is gyártjuk, melyek kifogástalan
állapotban tartják szemed fényét. A
Yamahádhoz leginkább megfelelő Yamalube
termék kiválasztásával kapcsolatban kérdezd
helyi Yamaha márkakereskedődet vagy
látogass el weboldalunkra.

www.yamaha-motor.hu

Kövess bennünket:

Yamaha Motor Europe N.V
Magyarországi Fióktelepe
1117 Budapest
Október huszonharmadika ucta 8-10.

Kereskedő

+36 1 247 1540.

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy biztonságosan
motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken profi motorosok láthatók motorozás
közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön
figyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek.
További részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.
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