2022 Sport Touring

LIFE
Uitzonderlijke rij-ervaringen op de Roads of Life
De rit is belangrijker dan de bestemming.
Een Yamaha Sport Touring motorfiets laat
u genieten van elk moment en zorgt altijd
voor mooie herinneringen, waar de reis ook
heengaat.

de snelle, sportieve en bijzonder stijlvolle,
krachtige 3-cilinder TRACER 9 of de uiterst
radicale driewielige NIKEN. Waar uw reis
ook heen leidt, Yamaha heeft de perfecte
touringmachines voor uw behoeften.

Het Yamaha Sport Touring-segment
heeft het allemaal, of het nu gaat om
het aerodynamische kuipwerk van de
volgende generatie van de TRACER 7 of

Alle machines werden grondig op de
proef gesteld door de enorme groep
enthousiaste motorrijders die een van
onze Sport Touring-motorfietsen hebben

gekozen, van dagelijkse woon-werkverkeer
tot epische reizen naar de uiteinden van
de wereld en zelfs als de belangrijke
ondersteuningsvoertuigen voor de beste
Cycling Tours op de planeet. Wat het gebruik
ook is, het gaat allemaal met vlag en wimpel.

Turns have no season.

NIKEN GT

Nu tilt Yamaha dit gedurfde nieuwe concept
naar een hoger niveau met de NIKEN
GT. Deze geavanceerde Sport Tourer is
nog weerbestendiger dankzij het hogere
windscherm en beschikt tevens over o.a. een
comfortzadel, zijkoffers, en handvatverwarmers,
waardoor u opgewassen bent tegen alle weg- en
weersomstandigheden.
Of u nu hard door bochten wilt rijden, wilt gaan
toeren of gewoon een weekendje met de motor
weg wilt, de nieuwe generatie Sport Tourer
biedt u extreem comfort, ongekende controle
en maximaal plezier, ongeacht het jaargetijde.

De NIKEN GT is een originele Yamaha-motor uitgebreid met Genuine
Yamaha-accessoires bestaande uit halfzachte zijkoffers van ABS met
25 liter inhoud, inclusief steunen die worden gemonteerd door een
officiële Yamaha-dealer.

NIKEN GT

De NIKEN biedt een intens gevoel van
voorwielgrip met uitstekende rijeigenschappen
en geeft zo elke bestuurder zelfvertrouwen. En
het vermogen om zelfs de scherpste bochten
te nemen moet u zelf ervaren, anders gelooft u
het niet.

Compleet uitgeruste, weerbestendige
Sport Tourer
De toerspecificatie van de NIKEN GT omvat een
hoog windscherm, zijkoffers, een achterdrager
met passagiershandgrepen, handvatverwarmers,
een comfortzadel, een middenbok en een extra
DC-uitgang. Dankzij de hoge mate van comfort
en functionaliteit kan deze radicale driewielige
Sport Tourer het hele jaar door worden gebruikt,
ongeacht het weer!

CP3-motorblok met 847cc-driecilinder
De koppelrijke 847cc-driecilindermotor van de
NIKEN GT is afkomstig van het zeer succesvolle
ontwerp dat gebruikt is bij de Yamahamodellen MT-09 en Tracer 900. Er zijn speciale
brandstofinjectie-instellingen gebruikt voor
krachtige toerprestaties op kronkelende wegen
en in uitdagende rijsituaties. Bovendien zorgt
de krukas voor uitstekende rijeigenschappen en
soepele starts.

Leaning multi wheel (LMW) technology

Diepe hellingshoek van 45 graden

Hybride frame

Het geavanceerde ontwerp met Leaning Multi
Wheel (LMW) van de NIKEN GT biedt een
opwindende en onvergelijkbare ervaring waarmee
u vol vertrouwen bochten kunt nemen. Het
unieke Ackermann-ontwerp van Yamaha bestaat
uit parallelle, vierhoekige wieldraagarmen en
vrijdragende telescoopvering voor verbeterde
stabiliteit en grip in bochten onder uiteenlopende
omstandigheden.

De hightech voorkant heeft twee 15-inch
voorwielen met speciaal ontwikkelde 120/70R15banden die het hele jaar door optimale grip
bieden voor meer vertrouwen bij het remmen en
nemen van bochten. Met een breedte van 410
mm biedt dit geavanceerde LMW-ontwerp diepe
hellingshoeken van maximaal 45 graden voor een
buitengewoon bochtengevoel.

Om tot de wendbaarheid van een sportmotor,
toercomfort en zelfverzekerd bochtenwerk te
komen, wordt er een speciaal hybride frame
gebruikt. Het gietstalen balhoofd is vastgemaakt
aan het gietaluminium scharnierpunt met stalen
buis voor de benodigde sterkte, stijfheid en
flexibiliteit op de juiste plek.

Sportieve kuip met dubbele ledkoplampen

Stoer en futuristisch design

Geavanceerde elektronische
regeltechnologie

De brede voorkuip is uitgerust met dubbele
ledkoplampen die het sportieve en dynamische
karakter van de NIKEN GT benadrukken. Dankzij
de dubbele contourverlichting wordt de sterke
en stabiele look van de twee voorwielen
versterkt. De op YZF-R1 gebaseerde spiegels met
geïntegreerde led-richtingaanwijzers accentueren
het brutale en futuristische ontwerp.

Dankzij de twee wendbare voorwielen, de
omgekeerde vorken met dubbele buizen en het
brede postuur heeft de NIKEN GT een imposante
en radicaal nieuwe look die de Sport Touringrijervaring weerspiegelt. Het krachtige en
atletische ontwerp is voorzien van opvallende
dubbele koplampen en een geïntegreerde
brandstoftank die samen zorgen voor een brutaal
en uniek profiel.

Deze geavanceerde en markante Sport Touringmotor wordt geleverd met de allernieuwste
elektronische regeltechnologie waaronder
D-MODE met drie posities, YCC-T, cruisecontrol,
een Traction Control System met twee
interventieniveaus en een aan-uitschakelaar. En
voor naadloze prestaties heeft de NIKEN GT een
Assist en Slipper Clutch (A&S) en QSS.

De NIKEN GT is een originele Yamaha-motor uitgebreid met Genuine Yamaha-accessoires bestaande uit halfzachte zijkoffers van ABS met 25 liter inhoud, inclusief steunen die worden gemonteerd door een officiële Yamaha-dealer.

NIKEN GT

Nimbus Grey

NIKEN GT

Phantom Blue

Tech Black

Turn up the Revolution.

NIKEN
De radicale NIKEN maakt deel uit van uw toekomst. Hij geeft aan rijcontrole een
heel andere dimensie.
Dankzij onze unieke Leaning Multi Wheel (LWM)-technologie heeft deze radicale
en veelzijdige driewieler een unieke look, rijervaring en gevoel. Kronkelende
wegen zijn zijn natuurlijke habitat. Dankzij twee wendbare voorwielen voor
verbeterde grip neemt de NIKEN elke bocht met het volste vertrouwen.

NIKEN

Het brutale en futuristische kuipwerk maakt van de NIKEN een indrukwekkende
verschijning. De krachtige 847 cc-driecilindermotor en het lichtgewicht
hybridechassis zorgen voor opwindende sportieve prestaties en toercomfort bij
lange afstanden. Turn up the Revolution.

Graphite

Leaning Multi-Wheel (LMW)-technologie

Brutaal en futuristisch ontwerp

Hybride frame

847 cc CP3-driecilindermotor

Dankzij het geavanceerde ontwerp met Leaning
Multi Wheel (LMW) neemt u met de NIKEN op een
opwindende manier elke bocht met het volste
vertrouwen. Het unieke Ackermann-ontwerp
van Yamaha bestaat uit parallelle vierhoekige
wieldraagarmen en vrijdragende telescoopvering
voor verbeterde stabiliteit en grip in bochten
onder diverse omstandigheden.

De twee wendbare voorwielen, dual tube upsidedown voorvorken en zijn brede postuur geven
de NIKEN een imposante en radicale look die de
revolutionaire nieuwe rijervaring weerspiegelt.
Het krachtige en sportieve ontwerp is voorzien
van futuristische dubbele koplampen en een
geïntegreerde brandstoftank die samen zorgen
voor een brutaal en uniek ontwerp.

Om een natuurlijk stuurgevoel te creëren, met
de wendbaarheid en zelfverzekerdheid van
een sportmotor in de bochten, is een speciaal
ontwikkeld hybride frame gebruikt. Het gietstalen
balhoofd is vastgemaakt aan het gietaluminium
scharnierpunt met een stalen buis voor de
benodigde sterkte, stijfheid en flexibiliteit,
precies waar dat nodig is.

De krachtige 847 cc driecilindermotor is
afkomstig van het zeer succesvolle ontwerp dat
gebruikt is bij de Yamaha-modellen MT-09 en
Tracer 900. Er zijn speciale brandstofinjectieinstellingen gebruikt voor krachtige prestaties op
kronkelende wegen en in uitdagende rijsituaties.
Bovendien zorgt de speciale krukas voor
uitstekende rijeigenschappen en soepele starts.

NIKEN / NIKEN GT Accessoires

Volledig uitlaatsysteem

Design sportzadel

90798-33001-00

BD5-247C0-00-00

Design-comfortzadel met
verwarming

Hoog windscherm

Veringset voor lage wielophanging

Kentekenplaathouder

BD5-F83J0-00-00

BD5-FLSUS-00-00

BD5-FLWLP-00-00

Bevestigingsplaat voor Citytopkoffers

Billet cover voor het
remvloeistofreservoir

Gilles remhendel

Billet koppelingshendel

1RC-F3922-10-00

B67-F3912-00-00

BV1-F84X0-00-00

B34-FBFLC-10-00

Billet voetsteunset voor de
passagier

Billet-voetsteunen voor rijder

Billet haken voor
achterwielstandaard

Kettingspanner

BD5-F47C0-A0-00

Topkoffer City 50 liter

Topkoffer City van 39 liter

34B-F84A8-10-00

52S-F84A8-00-00

Billet vuldop voor motorolie

Billet stuuruiteinden

2PP-FE0LC-00-00

B67-FHBED-00-00

BK6-FRPEG-00-00

BK6-FPPEG-00-00

B67-FCHAD-00-00

2CR-F71A0-00-00

Kettingbeschermer

Custom voetsteunen rijder

Custom voetsteunen passagier

Voorvorkbeschermers

GPS-houder

Radiatorafdekking

BD5-FCHNC-00-00

1WS-F2741-00-00

1WS-F2743-00-00

BD5-251B0-00-00

BD5-F34A0-00-00

BD5-FRADC-00-00

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Turn up your journey.

TRACER 9 GT

Harde zijkoffers die groot genoeg zijn voor een
integraalhelm en panelen met passende kleuren
behoren tot de standaard uitrusting. Als u extra
ruimte nodig hebt, kunt u ook een optionele
topkoffer monteren. De volledig zwevende
bagagedrager geeft een natuurlijk rijgevoel,
zelfs bij een volle belasting.
De TRACER 9 GT is uitgerust met een LEDbochtverlichting om vol vertrouwen ‘s nachts
te rijden. Deze verlichting wordt helderder
naarmate uw hellingshoek groter wordt.
De verstelbare handvatverwarming met
10 standen houdt uw handen warm in alle
weersomstandigheden. En voor een ultieme
sportieve veelzijdigheid is deze high-tech
motorfiets ook uitgerust met een QSS-systeem
om soepeler en sneller omhoog en terug te
schakelen.

TRACER 9 GT

Sport Touring was nooit zo comfortabel. De
TRACER 9 GT biedt exclusieve specificaties
met onder meer een elektronische semiactieve wielophanging die de voor- en
achterdempingskracht permanent aanpast om
u een bijzonder soepele en veilige rijervaring te
bieden bij elke belasting of snelheid. Hij werd
speciaal ontworpen om het hoogste niveau van
dynamisch touringcomfort te waarborgen.

KYB semi-actieve wielophanging

Harde zijkoffers

De volledig verstelbare elektronische voor- en
achterwielophanging wordt geregeld door de
6-assige IMU en door de ECU die de Hydraulische
Unit (HU) en de Suspension Control Unit (SCU)
activeert. De dempingsinstellingen worden
ogenblikkelijk aangepast via een solenoïde om
een soepel en veilig rijgedrag op te leveren voor
alle belastingen en in alle rijomstandigheden. De
modus wordt ingesteld via de TFT interface.

Alle nieuwe harde zijkoffers met panelen in een
bijpassende kleur behoren tot de standaard
uitrusting. Elke koffer biedt voldoende plaats
voor een integraalhelm. De koffers zijn
gemonteerd op een volledig zwevende drager.
Dit geeft een natuurlijk rijgevoel. U kunt ook
een optionele topkoffer voorzien. Het totale
laadvermogen werd verhoogd met 7% tot 193 kg.

Quick Shift System (QSS) om op en af te
schakelen

Handvatverwarming

Speciale kleuren en graphics

EU5 890 cc CP3-motor

Licht CF gegoten aluminium frame

De volledig geïntegreerde handvatverwarming
met 10 standen wordt ingesteld via een scrollwiel
en wordt gecontroleerd op de TFT-meter. De
speciaal gevormde grepen zijn voorzien van een
dunne rubberlaag zodat de warmte uw handen
kan bereiken om een aangenaam rijcomfort te
creëren in alle weersomstandigheden.

De Tracer 9 GT wordt aangeboden in de
exclusieve Yamaha Icon Performance kleuren
en graphics, een premium afwerking die doet
denken aan de R1M en die de machine een
gesofistikeerde sportieve look geeft. Hij is ook
beschikbaar in Redline en Tech Kamo.

De nieuwe en grotere 890 cc vloeistofgekoelde
CP3-motor ontwikkelt een hoger lineair koppel
bij een lager toerental en is goed voor een
opvallende acceleratie en opwindende snelheden
bij het optrekken na een bocht. Dit is dan ook de
meest sportieve TRACER die ooit gebouwd werd.
De geoptimaliseerde overbrengingsverhoudingen
en de verfijnde A&S-koppeling zijn goed voor
bijzonder soepele prestaties. Het befaamde
gebrom van de nieuwe, dubbele uitlaat en het
hertekende inlaatsysteem versterken bij elke rit
dat opwindende gevoel.

De TRACER 9 GT van de volgende generatie is
uitgerust met een nieuw ontworpen CF gegoten
aluminium Deltabox frame. Dit zorgt voor een
hogere stijfheid die de wendbaarheid van een
sportieve motor combineert met de nodige
stabiliteit. De hertekende aluminium swingarm
is 64 mm langer. Dit levert een uitstekende
stabiliteit bij hoge snelheden op zonder afbreuk
te doen aan de goede wendbaarheid van de
motorfiets.

De TRACER 9 GT is uitgerust met een op/neer
Quick Shift System (QSS) om sneller en soepeler
en zonder koppeling te schakelen. Een sensor
op de schakelstang detecteert een beweging en
de ECU schakelt het aandrijfkoppel naar de 890
cc CP3-motor even uit om naadloos in de bocht
te schakelen en daarbij uw chassisevenwicht en
stabiliteit te behouden en meer ontspannen te
cruisen.

LED-bochtverlichting
De LED-bochtverlichting van de volgende
generatie verlicht de apex van elke bocht om u te
helpen in de donkerste nachten. De helderheid
wordt automatisch verhoogd naarmate de
hellingshoek stijgt. De rijder krijgt dus een
duidelijk zicht op de bocht als hij ‘s nachts rijdt.
Het systeem wordt geactiveerd wanneer de
machine met meer dan 7° overhelt en de snelheid
meer dan 5 km/u bedraagt.

TRACER 9 GT

Redline

TRACER 9 GT

Tech Kamo

Icon Grey

Turn up your emotions.

TRACER 9
Ontdek de dynamische nieuwe TRACER 9 van Yamaha. Lichter, sneller en
veelzijdiger dan ooit en een nieuw, slank en aerodynamisch kuipwerk met
verbeterde ergonomie... Deze premium Sport Touring van de volgende generatie
brengt u en uw passagier tot aan de uiterste grenzen van jullie verbeelding.

Tech Kamo

De best verkopende Sport Touring van Europa werd volledig hertekend. Hij
heeft een grotere 890 cc driecilindermotor gekregen die een nog sterker koppel
produceert dat goed is voor een indrukwekkende acceleratie. Het nieuwe, lichte
chassis combineert de wendbaarheid van een sportieve motor met de stabiliteit
van een tourer, solo of met passagier, en zowel op kronkelende bergwegen als op
lange snelwegen.

TRACER 9

Een nieuwe 6-assige IMU stuurt de leunhoekgevoelige elektronische
rijderhulpfuncties. Dit geeft u een zeer precieze controle op meerdere
oppervlakken en in verschillende weersomstandigheden. De dubbele TFT-meters
en de volledige LED-verlichting onderstrepen de premiumspecificaties van deze
veelzijdige sport tourer. U kunt 3 koffers meenemen en u hebt een bereik van
meer dan 350 km.
Redline

TRACER 9 in cijfers

EU5 890 cc CP3-motor

Licht CF gegoten aluminium frame

Volledige bagagecapaciteit met 3 koffers

De 889 cc CP3-motor met hoog koppelvermogen
produceert 93 Nm bij 7.000 tpm, met een
maximum vermogen van 119 pk bij 10.000 tpm.
213 kg rijklaar gewicht, 193 kg draagvermogen, 19
liter brandstoftankinhoud, 350km+ bereik.

De nieuwe en grotere 890 cc vloeistofgekoelde
CP3-motor ontwikkelt een hoger lineair
koppel bij een lager toerental en is goed voor
een opvallende acceleratie en opwindende
snelheden bij het optrekken na een bocht.
Dit is dan ook de meest sportieve TRACER 9
die ooit gebouwd werd. De geoptimaliseerde
overbrengingsverhoudingen en de verfijnde
A&S-koppeling zijn goed voor bijzonder soepele
prestaties. Het befaamde gebrom van de nieuwe,
dubbele uitlaat en het hertekende inlaatsysteem
versterken bij elke rit dat opwindende gevoel.

De TRACER 9 van de volgende generatie is
uitgerust met een nieuw ontworpen CF gegoten
aluminium Deltabox frame. Dit zorgt voor een
hogere stijfheid die de wendbaarheid van een
sportieve motor combineert met de nodige
stabiliteit. De hertekende aluminium swingarm
is 64 mm langer. Dit levert een uitstekende
stabiliteit bij hoge snelheden op zonder afbreuk
te doen aan de goede wendbaarheid van de
motorfiets.

Om zijn veelzijdigheid en comfort nog te
verbeteren, biedt de TRACER 9 de mogelijkheid
om in totaal drie harde koffers te monteren zodat
u en uw passagier op elke rit alle nodige spullen
kunnen meenemen. Deze dynamische Sport
Touring kan met 7% meer draagvermogen, tot
193 kg mee hebben.

TRACER 9 / TRACER 9 GT Accessoires

TRACER 9 Travel-pakket Pro
De ultieme reisuitrusting voor uw TRACER 9 om volledig functioneel en stijlvol de weg op te gaan. Het
hoge windscherm, verwarmde handgrepen en verwarmde comfortzadel zorgen voor extra comfort
op lange eindeloze wegen. Voor het geval u nog meer bescherming nodig hebt tegen de wind, heeft
het Travel-pakket pro ook het add on screen om u nog comfortabeler in te nestelen. De zijkoffers en
de topkoffer geven u het perfecte gereedschap om alle spullen mee te nemen die u nodig hebt. Laadt
uw GPS of gsm eenvoudig op met de usb-lader terwijl u de bandenspanning in de gaten houdt via
de bandendrukmonitor. Het pakket heeft ook een speciale gps-houder om u te helpen uw GPS stevig
vast te klemmen. De zijstaander geeft uw motorfiets meer stabiliteit op elke ondergrond wanneer hij
geparkeerd staat, het radiatorgrille beschermt uw radiator tegen die vervelende stenen en los grind
op uw pad, terwijl de motorstang bescherming biedt tegen onbedoelde valpartijen. De led-mistlampen
verhogen de zichtbaarheid bij slecht weer voor optimale veiligheid. Terwijl u geniet van de rit, hebben
wij ervoor gezorgd dat ook uw passagier in de watten wordt gelegd. Ze kunnen genieten van het
comfort van het duozadel en de rugleuning.

TRACER 9 Gravel Pack
Creëer een stoere dual-road stijl voor uw TRACER 9 met zachte zijtassen,
sterke motorbeschermingen, extra mistlampen en een radiatorafdekking.
Het Gravel Pack is bedoeld voor iedereen die avontuurlijk nieuwe wegen
wil inslaan en zijn machine op verschillende wegen en paden wil uitdagen.

TRACER 9 / TRACER 9 GT Accessoires

Volledig Akrapovič uitlaatsysteem

Zachte Explorer tassenset

Explorer grindscherm

Explorer motorbescherming

Touring scherm

USB-opladerstopcontact

90798-32802-00

B5U-FSSBH-00-00

B5U-F84R0-00-00

B5U-F43B0-00-00

B5U-F83J0-00-00

B5U-H6600-00-00

Nummerplaathouder

Zijstandaardverbreder

Achterasbescherming

Voorasbescherming

Tanktas Travel

Zijbeschermerskit

B5U-H4550-00-00

B5U-FSTEX-00-00

B7N-FRAXP-00-00

B7N-FFAXP-00-00

YME-FTBAG-TR-02

B5U-211D0-00-00

Windscherm (smal)

Muurmontageset voor zijkoffers

Stuurverhogers

Set om de ophanging te verlagen

B5U-FSCWM-00-00

Binnentassenset voor Tour- en
City-koffers

Radiatorafdekking

BW3-F83M0-00-00

B5U-FRADC-00-00

B5U-FHBR0-00-00

B5U-F538P-00-00

LED mistlampset

Quick shifter kit

Tas om uw tablet droog te houden

B5C-854A3-00-00

B5U-181A0-00-00

YME-FDRBT-00-00

B5U-FSCIB-00-00

Comfortzadel voor passagier

Comfortzadel met verwarming

B5U-247E0-00-00

B5U-247C0-10-00

Systeem voor de monitoring van
de bandenspanning
YME-HTPMK-00-00

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Smart turns.

TRACER 7 GT

Uitgerust met de Yamaha 698 cc CP2 crossplane
EU5-motor Yamaha met een uitstekend koppel één van de meest succesvolle en gewaardeerde
ontwerpen ooit van het merk - is de TRACER
7 GT gemaakt voor rijders zoals u die op zoek
zijn naar de opwinding van een sportmotor
gecombineerd met de nodige veelzijdigheid
voor lange ritten en flexibiliteit voor het
rijden in de stad, gekoppeld aan een sterke
persoonlijkheid.
Dual LED-koplampen en een carrosserie van
de volgende generatie geven de TRACER 7 GT
een dynamische en stoere look die er meteen
uit springt in vergelijking met andere motoren
in deze categorie. Met de best mogelijke
vermogen/gewichtsverhouding, een wenbaar
chassis en bijzonder veel rijcomfort is dit een
slimme manier om uit de stad te ontsnappen en
nieuwe wegen te ontdekken.

De TRACER 7 GT is een originele TRACER 7 van Yamaha, uitgebreid
met originele accessoires: lichtgewicht zijkoffers, een hoog
windscherm en een comfortzadel. Deze accessoires worden verkocht
in het officiële Yamaha dealernet.

TRACER 7 GT

De TRACER 7 GT is een echte sport tourer en
biedt een sensationele rij-ervaring over lange
afstanden. Uitgerust met zijkoffers van 20
liter, een hoog windscherm en comfortzadel
is deze lichtste sport tourer in zijn klasse voor
u de perfecte combinatie voor opwindende
prestaties, een goede handling en uitstekende
touringcapaciteiten.

Responsieve, koppelrijke EU5-conforme
CP2-motor
Geen enkele motor in zijn klasse voelt of
klinkt zo goed als de opmerkelijke EU5 689 cc
CP2-motor van Yamaha. Het toonaangevende
crossplane-ontwerp zorgt voor een onregelmatig
ontstekingsinterval dat een sterk en lineair
koppel produceert. Een van de meest succesvolle
Yamaha-motoren aller tijden. Deze ultraresponsieve en EU5-conforme motor biedt u een
de sportiefste en spannendste rijervaring in zijn
klasse.

Lichtste en beste vermogengewichtsverhouding in deze klasse
Door zijn lichte en compacte chassis met een
lange aluminium swingarm en een wielbasis van
1.460 mm is dit een van de meest wendbare
en opwindende Sport Tourers. Met het laagste
gewicht in zijn klasse en zijn opwindende,
koppelrijke motor biedt de TRACER 7 GT de beste
vermogen-gewichtsverhouding en een werkelijk
uitstekende rijervaring, hoe kort of hoe lang uw
rit ook is.

Stadszijkoffers van 20 liter

Hoger en breder touring windscherm

Comfortzadel

Of u nu op reis bent of op weg bent naar het
werk, de 20 liter zijkoffers bieden u de ideale
inhoud zonder in te boeten aan de compacte
afmetingen en de stoere look van de motor.
En het slanke en robuuste ontwerp vormen de
perfecte aanvulling van de dynamische stijl van de
TRACER 7 GT.

De TRACER 7 GT is uitgerust met een hoger en
breder touringwindscherm voor een nog betere
bescherming tegen de wind bij lange ritten. Het
is gemaakt uit onbreekbaar en krasbestendig
polycarbonaat en biedt een effectieve
hoogteverhoging van 92 mm en een verbreding
met 70 mm in vergelijking met het standaard
scherm voor een maximaal rijcomfort, een lager
geluidsniveau en een betere bescherming tegen
wind en slechte weersomstandigheden.

Het speciaal ontworpen comfortzadel is gemaakt
uit een dubbele huid van topkwaliteit met
contrasterende stitching en samengesteld uit
zones met verschillende schuimdensiteit om
rijder en passagier het best mogelijke rijcomfort
te bieden tijdens het touren. Het geïntegreerde
TRACER-loge verhoogd de look en feel nog meer.

Instelbare voor- en achterophanging

Lichtgewicht halve kuip met stoer
uiterlijk

Actieradius voor lange afstanden

De TRACER 7 GT is uitgerust met een verstelbaar
veersysteem vooraan en achteraan die zorgen
voor optimale rijprestaties in verschillende
situaties. De 41 mm cartridge-vork en de
achterschokdemper zijn voorzien van preload- en
rebounddempers zodat u de motor gemakkelijk
kunt instellen voor verschillende belastingen,
wegomstandigheden en rijstijlen.

Met zijn agressieve voorkant en zijn compacte
kuipwerk kunt u gewoon niet naast de TRACER
7 GT kijken! De futuristische halve kuip vloeit
naadloos over in de brandstoftank en biedt ruim
bescherming tegen weer en wind. Zijn moderne
design onderstreept het dynamische karakter van
deze toonaangevende Sport Tourer.

De nieuwe Tracer 7 GT is uitgerust met een halve
kuip, hoog touringwindscherm en comfortzadel
en is daardoor een uiterst capabele Sport Tourer
voor lange afstanden. Met een inhoud van 17
liter biedt de slanke nieuwe brandstoftank een
uitstekende autonomie voor lange afstanden,
waardoor het een van de meest veelzijdige
motoren is in zijn klasse.

De TRACER 7 GT is een originele TRACER 7 van Yamaha, uitgebreid met originele accessoires: lichtgewicht zijkoffers, een hoog windscherm en een comfortzadel. Deze accessoires worden verkocht door een officiële Yamaha-dealer.

TRACER 7 GT

Icon Performance

TRACER 7 GT

Redline

Tech Kamo

It’s Your Turn.

TRACER 7
Met zijn agressieve voorkant zorgt de Tracer 7 gegarandeerd voor een
adrenalinestoot tijdens het rijden. Na het werk of in het weekend geniet u van de
uitstekende prestaties en de wendbaarheid van deze dynamische Sport Tourer.

Icon Performance

Tech Kamo

De EU5-conforme CP2-motor met crossplane-technologie produceert een lineair
koppel over het hele toerenbereik. Dit zorgt voor opmerkelijke acceleraties in elke
versnelling. Het compacte chassis en de verstelbare ophanging zijn gebouwd om
snel en precies door elke bocht te snijden.

TRACER 7

Het aerodynamische kuipwerk van de volgende generatie met dubbele LEDkoplampen en de agressieve, schuin geplaatste contourverlichting versterken
het moderne design en de krachtige look van deze motor. Door zijn uitstekende
ergonomie voor lange afstanden, zijn brede stuur en zijn instelbare windscherm
is deze veelzijdige middenklasser de ideale partner voor uw volgende roadtrip.
TRACER 7: it’s your turn.

Redline

Halve kuip met agressieve voorkant

Responsieve, koppelrijke EU5 CP2-motor

Met zijn agressieve voorkant en zijn compacte
kuipwerk kunt u gewoon niet naast de TRACER
7 kijken! De futuristische halve kuip vloeit
naadloos over in de brandstoftank en biedt ruim
bescherming tegen weer en wind. Zijn moderne
design onderstreept het dynamische karakter van
deze toonaangevende Sport Tourer.

Geen enkele motor in zijn klasse voelt of
klinkt zo goed als de opmerkelijke 689 cc
CP2-motor van Yamaha. Het toonaangevende
crossplane-ontwerp zorgt voor een onregelmatig
ontstekingsinterval dat een sterk en lineair
koppel produceert. Door de updates van de
motor, de transmissie en de uitlaat biedt deze
ultra-responsieve en EU5-conforme motor een
nog sportievere en spannendere rijervaring.

Dubbele LED-verstralers,
contourverlichting en richtingaanwijzers
De compacte dubbele LED-verstralers zorgen
voor een uitstekend nachtelijk zicht en geven
de TRACER 7 een agressieve, moderne en
dynamische look. En voor een goed zicht overdag
is deze Sport Tourer van de nieuwe generatie
uitgerust met heldere LED-contourverlichting en
compacte LED-richtingaanwijzers.

De lichtste in zijn klasse
Door zijn lichte en compacte chassis met een
lange aluminium swingarm en een wielbasis van
1.460 mm is dit een van de meest wendbare
en opwindende Sport Tourers. Met het laagste
gewicht in zijn klasse en zijn opwindende,
koppelrijke motor biedt de TRACER 7 de beste
vermogen-gewichtsverhouding en een werkelijk
uitstekende rijervaring.

TRACER 7 / TRACER 7 GT Accessoires

TRACER 7 Sport Pack
De zorgvuldig geselecteerde accessoires van het Yamaha
Sport Pack zijn de perfecte manier om uw TRACER 7 te
upgraden. Het Sport Pack omvat een kettingbeschermer,
een volledige radiatorbedekking, zijpads en een kleine
plaathouder van de tweede generatie om uw TRACER
7 een nog agressievere look en scherper profiel te
geven. Nu verkrijgbaar bij uw Yamaha-verdeler, die deze
merkaccessoires van topkwaliteit met plezier op uw
machine zal monteren.

TRACER 7 Urban Pack
Als u de TRACER 7 gebruikt voor de dagelijkse rit naar het
werk in de stad, biedt de vergrendelbare topkoffer van
39 liter van het Urban Pack u nog meer flexibiliteit om
uw waardevolle spullen veilig en zeker op te bergen. En
met de handige USB-adapter kunt u uw gps gebruiken of
andere apparaten opladen om de controle helemaal te
behouden.

TRACER 7 / TRACER 7 GT Accessoires

Volledig uitlaatsysteem

Achterschokdemper S46HR1C1S

Touring scherm

Bijkomend breed windscherm

Middenbok

Oplader voor USB-apparaten 5 V

90798-33702-00

YA4-29000-00-00

B4T-F83J0-00-00

B3T-F83M0-00-00

B4T-F71A0-00-00

B4T-H6600-00-00

Achterdrager

LED-mistlampenset

Tankpad Road to Fuji

Zijpaneel pad

Comfortzadel

Laag zadel

BC6-F48D0-00-00

BS2-854A3-00-00

B4T-FTPAD-00-00

B4T-FSPAD-00-00

B4T-F47C0-10-00

B4T-F47C0-00-00

Nummerplaathouder

Valbeugel

Radiatorafdekking

Motorbeschermers

Uitbreidingsset zijstandaard

Binnentas - City zijkoffers

B4T-F16E0-00-00

B4T-F11D0-00-00

B4T-E24D0-00-00

B4C-211D0-00-00

1WS-F7311-00-00

1MC-INBAG-CC-00

Tas voor achterzadel

Systeem voor de monitoring van
de bandenspanning

ABS Zijkofferset

Gilles remhendel

Billet Koppelingshendel

Kettingbeschermer

BD5-F84B8-00-00

1RC-F3922-10-00

1RC-F3912-00-00

BC6-F2310-00-00

YME-REARB-AG-01

YME-HTPMK-00-00

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Specificaties
NIKEN GT

NIKEN

TRACER 9 GT

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

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

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

847 cc

847 cc

890 cc

78,0 mm x 59,1 mm

78,0 mm x 59,1 mm

78 x 62,1 mm

Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Ook leverbaar in
Max. koppel

11,5 : 1

11,5 : 1

11,5:1

84,6 kW (115,0 pk) bij 10.000 tpm

84,6 kW (115,0 pk) bij 10.000 tpm

87,5 kW (119 pk) bij 10.000 tpm

n/a

n/a

n/a

87,5 Nm (8,9 kgf+m) bij 8.500 tpm

87,5 Nm (8,9 kgf+m) bij 8.500 tpm

93,0 Nm (9,5 kg-m) bij 7.000 tpm

Smeersysteem

Oliecarter

Oliecarter

Oliecarter

Type koppeling

Nat, Meervoudige platen

Nat, Meervoudige platen

Nat, Meervoudige platen

Ontstekingssysteem

TCI

TCI

TCI

Startsysteem

TCI

n/a

Elektrisch
Constant mesh, 6 versnellingen

Transmissie

Constant mesh, 6 versnellingen

Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging

Ketting

Ketting

Ketting

Brandstofverbruik

5,8 L/100 km

5,8 L/100 km

5,0 L/100km

CO2 emission

135 g/km

135 g/km

116 g/km

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

Diamantvormig

Diamantvormig

Diamantvormig

20º

20º

25° 00’

74 mm

74 mm

108 mm

Dubbele telescopische upside-down vork

Dubbele telescopische upside-down vork

Telescoopvork

(type draagarmophanging)

(type draagarmophanging)

Swingarm

Veerweg voor

110 mm

110 mm

130 mm

Veerweg achter

125 mm

125 mm

137 mm

Dubbele hydraulische schijf, Ø298 mm

Dubbele hydraulische schijf, Ø298 mm

Hydraulische dubbele schijfrem, Ø 298 mm
Hydraulische enkele schijfrem, Ø 245 mm

Carburator

Chassis
Frame
Casterhoek
Spoor
Wielophanging voor
Wielophanging achter

Remmen voor

Hydraulische enkele remschijf, Ø282 mm

Hydraulische enkele remschijf, Ø282 mm

Bandenmaat voor

Remmen achter

120/70 R 15

120/70 R 15

120/70Z R17 M/C (58W) (Tubeless)

Bandenmaat achter

190/55 R 17

190/55 R 17

180/55Z R17 M/C (73W) (Tubeless)

2.175 mm

Afmetingen
Totale lengte

2.150 mm

2.150 mm

Totale breedte

885 mm

885 mm

885 mm

Totale hoogte

1.250 mm

1.250 mm

1.430 mm - 1.470 mm

Zithoogte

820 mm

820 mm

810 mm - 825 mm

Wielbasis

1.510 mm

1.510 mm

1.500 mm

150 mm

150 mm

135 mm

267 kg

263 kg

220 kg

Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank

18 L

18 L

18 L

Carterinhoud

3,4 L

3,4 L

3,5 L

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met nationale voorschriften en wetgeving.

TRACER 9

TRACER 7 GT

TRACER 7

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

4-kleppen, 4-takt, 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, DOHC

4-kleppen, 4-takt, 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, DOHC

890 cc

689 cc

689 cc

78 x 62,1 mm

80,0 mm x 68,6 mm

80,0 mm x 68,6 mm

Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Ook leverbaar in
Max. koppel

11,5:1

11,5 : 1

11,5 : 1

87,5 kW (119 pk) bij 10.000 tpm

54,00 kW bij 8.750 tpm

54,00 kW bij 8750 tpm

n/a

35,0 kW bij 7.500 tpm

35,0kW bij 7,500 tpm

93,0 Nm (9,5 kg-m) bij 7.000 tpm

67,0 Nm (6,83 kg-m) bij 6.500 tpm

68,0 Nm (6,93kg-m) bij 6.500 tpm

Smeersysteem

Oliecarter

Oliecarter

Oliecarter

Type koppeling

Nat, Meervoudige platen

Nat, Meervoudige platen

Nat, Meervoudige platen

Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie

TCI

TCI

TCI

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch
Constant mesh, 6 versnellingen

Constant mesh, 6 versnellingen

Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging

Ketting

Ketting

Ketting

Brandstofverbruik

5,0 L/100km

4,3 L/100km

4,3 L/100km

CO2 emission
Carburator

116 g/km

100 g/km

100 g/km

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

Diamantvormig

Chassis
Frame

Diamantvormig

Diamantvormig

Casterhoek

25° 00’

24.8º

24.8º

Spoor

108 mm

90 mm

90 mm

Wielophanging voor

Telescoopvork

Upside-down voorvork

Upside-down voorvork

Swingarm

(draagarmophanging), Swingarm

(draagarmophanging), Swingarm

Veerweg voor

130 mm

130 mm

130 mm

Veerweg achter

137 mm

142 mm

142 mm

Hydraulische dubbele schijfrem, Ø 298 mm

Hydraulische dubbele remschijf, Ø282 mm

Hydraulische dubbele remschijf, Ø282 mm
Hydraulische enkele remschijf, Ø245 mm

Wielophanging achter

Remmen voor

Hydraulische enkele schijfrem, Ø 245 mm

Hydraulische enkele remschijf, Ø245 mm

Bandenmaat voor

Remmen achter

120/70Z R17 M/C (58W) (Tubeless)

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

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

Bandenmaat achter

180/55Z R17 M/C (73W) (Tubeless)

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

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

2.140 mm

Afmetingen
Totale lengte

2.175 mm

2.140 mm

Totale breedte

885 mm

840 mm

806 mm

Totale hoogte

1.430 mm - 1.470 mm

1.290 mm

1.290 mm

Zithoogte

810 mm - 825 mm

835mm

835 mm

Wielbasis

1.500 mm

1.460 mm

1.460 mm

135 mm

140 mm

140 mm

213 kg

210 kg

196 kg

Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank

18 L

17 L

17 L

Carterinhoud

3,5 L

3,0 L

3,0 L

Yamaha NIKEN, de officiële
partner van de grootste
Europese fietstochten
Sport en competitie, gedrevenheid en ambitie
maken al jarenlang deel uit van Yamaha’s DNA.
Deze mentaliteit ligt aan de basis van ons
uitzonderlijke productengamma, maar ook van
onze maatschappelijke activiteiten en projecten.
Het partnership van Yamaha met de drie grootste
Europese wielerrondes is een mooie illustratie van
deze aanpak.
We zijn bijzonder fier dat we de officiële
technische partner zijn van de Giro d’Italia, de Tour
de France en de Vuelta a España (de Vuelta). We
stellen de revolutionaire NIKEN ter beschikking
voor alle wedstrijdbenodigdheden en teams. De
motoren worden uitgerust met de nodige, speciaal
ontworpen accessoires en de prestaties van onze
producten vormen natuurlijk de beste Yamaha
waarborg. Dankzij zijn innovatieve Multi-Wheel
(LMW) technologie is de NIKEN de perfecte
motorfiets voor de extreme omstandigheden in
deze rondes: van zeeniveau en zeer warm weer
tot hoge cols met regen, hagel, haarspeldbochten,
lage snelheden en uitzonderlijke hellingen. Deze
snelle wedstrijden vergen betrouwbare motoren
die een onmiddellijke en soepel functionerende
ondersteuning bieden en waarop de medewerkers
van onze partner steeds kunnen rekenen.
Beleef de hoogtepunten van de grote rondes zoals
de Yamaha NIKEN rijders in het peloton ze zien!
Ontdek Yamaha’s Inside the Tours 2021-serie op
https://www.yamaha-motor.eu/be/nl/experiences/
cycling-tours/.

Sport Touring Motorrijkleding
Sport Touring
Jas
A22-SJ201-B0

Sport Touring Jas
A20-BJ102-B0

Sport Touring Broek
A20-BP102-B0

Sport Touring
Broek
A22-SP201-B0

Winter Handschoenen
A21-BG105-B0

Stel uw droomcoollectie
samen met de gratis
MyGarage app
De MyGarage app is de beste manier om uw
droomcollectie Yamaha motorfietsen samen
te stellen. Hij is bovendien volledig gratis
en beschikbaar voor iOS en voor Android!
Download de app en u kunt meteen uw eigen
gepersonaliseerde Yamaha maken.
Met MyGarage kunt u een uitgebreid gamma
van originele accessoires toevoegen of
verwijderen en de motorfiets bekijken vanuit
alle hoeken.
Zodra u uw droommotorfiets hebt
samengesteld, kunt u hem opslaan en delen
met vrienden. En als u uiteindelijk beslist
welke versie u wilt, kunt u die versie gewoon
naar uw Yamaha dealer sturen die ervoor zal
zorgen dat uw droom werkelijkheid wordt.

Get it on

MyRide: Til uw
rijervaringen naar een
hoger niveau!
De MyRide app werd exclusief ontwikkeld
door Yamaha en is gratis beschikbaar voor
iOS en voor Android. Met de MyRide app kan
elke rijder met om het even welk merk van
motorfiets of scooter zijn rijervaringen delen
en verbeteren.
Met de Yamaha MyRide app kunnen rijders
in real time hun rijgegevens zoals de
hellingshoek, de acceleratie, de snelheid,
het hoogteverschil en de remkracht volgen
en analyseren zodat elke reis of uitstap nog
interessanter wordt.
Elke rijervaring kan bovendien worden
gedeeld met andere MyRide gebruikers
of op sociale media en de route kan
worden geëxporteerd in een GPX-bestand.
Motorrijders kunnen op die manier nieuwe
routes en avonturen vinden en geconnecteerd
blijven met de wereldwijde gemeenschap van
de motorfans.

Uw zoektocht naar avontuur
begint hier
In ieder van ons schuilt een echte avonturier
en een brandend verlangen om te ontdekken
wat er achter de volgende horizon ligt. En met
deze aangeboren drang tot ontdekking kunt u
werkelijk alles bereiken en oneindig ver gaan.
Met het 360 graden-productgamma van
Yamaha kunt u samen genieten van naadloze
en kwaliteitsvolle ervaringen op het land, op
het water of in de sneeuw. En om u te helpen
ontdekken wat uw hart echt sneller doet slaan,
heeft Yamaha een speciale avontuurlijke portal
gecreëerd die u directe toegang geeft tot een
opwindende, verrassende en een verrijkende
nieuwe wereld.
Destination Yamaha Motor is het ideale mondiale
online reisplatform voor elke waaghals op zoek
naar bloedstollende activiteiten en nieuwe
herinneringen die voor altijd blijven bestaan.
Destination Yamaha Motor werkt samen met
belangrijke goedgekeurde reispartners en laat u
online zoeken naar het ultieme avontuur of het nu
op een motorfiets, met een vierwieler, in een boot
of op een sneeuwscooter is.
Uit een zeer divers aanbod trips kunt u zeker
een nieuwe ervaring vinden die uw horizonten
verruimt en die u uit uw comfortzone haalt.
En u kan erop rekenen dat elke leverancier
gecontroleerd en goedgekeurd is door
Destination Yamaha Motor.
Bezoek nu https://destination-yamaha-motor.
eu/ en ga samen met ons voor een opwindende
nieuwe toekomst.

Yamaha introduceert You
YOU is een volledige reeks premiumservices
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij
willen ervoor zorgen dat u altijd geniet van uw
Yamaha-product.
YOU services maken de aankoop van elke
Yamaha toegankelijker. Yamaha-eigenaars
profiteren met elk YOU product van meer
gemoedsrust.
Als u goed naar de YOU services kijkt, ziet
u dat het meer is dan het kopen van een
Yamaha: het is het begin van een lange relatie.

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Yamaha Motor Extended Warranty

Yamaha Motor Verzekering is speciaal ontworpen
voor Yamaha-eigenaars en vereenvoudigt het
verzekeringsproces voor uw Yamaha-voertuig.

Wanneer u een nieuwe Yamaha koopt, kunt u
erop vertrouwen dat hoogwaardige kwaliteit en
toonaangevende betrouwbaarheid standaard
zijn. U profiteert ook van extra gemoedsrust met
een volledige Yamaha Motor Fabrieksgarantie
die alle onderdelen- en arbeidskosten dekt in het
onwaarschijnlijke geval dat uw Yamaha onverwachte
reparaties nodig heeft. *

Wij willen dat u maximaal geniet van uw nieuwe
Yamaha, daarom biedt Yamaha u de mogelijkheid om
bij aankoop van een nieuwe motorfiets, de Yamaha
Motor Extended Warranty aan te schaffen, zodat u
zorgeloos kunt rijden met de gemoedsrust van 36
extra maanden garantie! *

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat
alle aspecten van het eigenaar zijn van een Yamaha.
Het biedt een hoge mate van bescherming tegen
aantrekkelijke tarieven, zodat u zorgeloos kunt
genieten van het rijden.
Met Yamaha Motor Verzekering profiteert u van een
exclusief programma en krijgt u eersteklas service van
ons toegewijde team. *

Yamaha Motor Pechhulp

Yamaha Motor Financiering

Als u ooit met pech langs de weg staat, zijn wij
met één telefoontje te bereiken. Elke Yamaha met
Fabrieksgarantie heeft automatisch dekking voor
Yamaha Motor Pechhulp. Wanneer u ons nodig hebt,
staan wij voor u klaar. *

Yamaha biedt een selectie financiële diensten die
het bezitten van een Yamaha nu nog toegankelijker
maken. Yamaha Motor Financiering kan op uw
omstandigheden en levensstijl worden afgesteld, voor
maximale flexibiliteit. *

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke verdeler.

Be Smart. Keep it Genuine.
Wij raden het gebruik van originele Yamaha
onderdelen aan om te verzekeren dat
uw Yamaha optimale prestaties levert in
combinatie met betrouwbaarheid op lange
termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn van
hoogstaande kwaliteit en voldoen aan onze
strenge veiligheidsnormen. Originele Yamaha
onderdelen passen perfect en zijn zeer
slijtvast, zodat uw gemoedsrust is verzekerd.
Als u de onderhoudswerkzaamheden door een
offi ciële Yamaha-dealer laat uitvoeren, weet
u zeker dat deze werkzaamheden worden
uitgevoerd door ervaren Yamaha monteurs
die originele onderdelen en Yamalube®
producten gebruiken.
De technici van Yamaha zijn volledig
opgeleid en beschikken over de modernste
middelen om u de allerbeste service voor
en het allerbeste advies te kunnen geven
over uw Yamaha product. Raadpleeg
voor meer informatie de Yamahadealer
bij u in de buurt of bezoek onze website:
www.yamaha-motor.be

Onzichtbare techniek
Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt,
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste
manier om de hoge prestaties en lange
levensduur van uw Yamaha in stand te
houden, is door Yamalube® producten te
gebruiken.
Olie is het levenssap van de
verbrandingsmotor, en het Yamalube®
assortiment omvat volledig en semisynthetische oliën voor twee- en
viertaktmotoren, naast de speciale
minerale en raceoliën. Dit betekent dat
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en
gebruiksomstandigheden.
We produceren tevens een assortiment
onderhoudsproducten waarmee u uw
motorfiets in topconditie houdt. Als u voor
uw Yamaha zorgt, zorgt uw Yamaha tenslotte
voor u. Uw plaatselijke Yamaha-dealer kan u
adviseren over het beste Yamalube® product
voor uw Yamaha-motorfiets. Of bezoek onze
website: www.yamalube.be.

Drink of consumeer nooit motorolie.

www.yamaha-motor.be

Volg ons op:

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Postbus 75033
1117 ZN Schiphol, Nederland

Dealer

Tel.: +31 20 6546 001
Email: ymnlpv@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig, met respect voor
andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn professionele motorrijders weergegeven
die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De specificaties en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden.
Raadpleeg uw Yamaha-dealer voor meer informatie.
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