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Reizen is leven, en elk Sport Touring model 
van Yamaha biedt u de vrijheid om te gaan 
en staan waar en wanneer u maar wilt. 
U toekomst is wat u er zelf van maakt en 
een Yamaha biedt u de mogelijkheid om 
verafgelegen plaatsen te ontdekken, nieuwe 
vrienden te maken en u kijk op het leven te 
verbreden.
 
De radicale NIKEN driewieler, die is voorzien 
van Yamaha’s unieke Leaning Multi-Wheel-
technologie, is gebouwd om de beheersing 
van bochtige wegen naar een hoger plan 

te tillen en nieuwe niveaus van spanning, 
zelfvertrouwen en machinebeheersing te 
bieden, zelfs onder ongunstige weg- en 
weersomstandigheden. Met zijn hogere 
comfortniveau is de nieuwe NIKEN GT met 
zijn hoge specificaties de Sport Tourer 
waarmee u het hele jaar door met plezier 
bochten neemt.
 
Snel, wendbaar en een mooie vormgeving: 
de Tracer 900 met zijn grote koppel is 
vandaag de dag een van de meest veelzijdige 
en spannendste Sport Touring-motorfietsen. 

En de Tracer 900GT is de ideale oplossing 
voor langere tochten. 

Met hun wendbare chassis en sterke 
prestaties onder alle omstandigheden 
bieden de betaalbare Tracer 700 en Tracer 
700GT u alles wat u nodig hebt.
 
Soepel, krachtig en geraffineerd: de 
FJR1300-modellen bieden hoogstaand 
comfort tijdens snelle toertochten.  
Verkrijgbaar in vijf uitvoeringen, de FJR1300 
is gebouwd voor eindeloze bochten.

Discover yourself on the Roads of Life

LIFE
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Ride the revolution!
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 De NIKEN biedt veel meer dan alleen hoge 
prestaties. De premium specifi catie en het
futuristische design bieden een geheel nieuwe 
dimensie op het gebied van rijcontrole en
vergroten het plezier dat elke rit wordt beleefd. 
Het geruststellende gevoel van stabiliteit
en de hoge mate van controle die door de 
dubbele voorwielen wordt gecreëerd, zullen
zeker veel ervaren motorrijders aantrekken die 
op zoek zijn naar een nieuw soort voertuig.

Dankzij onze Leaning Multi-Wheel technologie 
heeft deze gloednieuwe en veelzijdige 
motorfi ets een onderscheidende look en 
biedt deze de berijder een unieke rijervaring. 
Kronkelige wegen zijn het speelterrein van de 
NIKEN. En met de twee wendbare voorwielen 
heeft u niet alleen meer grip, maar biedt de 
NIKEN u vol vertrouwen bij het nemen van 
bochten.

Daarnaast onderscheidt de NIKEN zichzelf door 
zijn brutale en futuristische ontwerp. En de
koppelrijke 847cc driecilinder en het 
lichtgewicht hybride chassis zorgen voor 
opwindende sportieve prestaties en optimaal 
comfort, ook op langere afstanden. 

Yamaha NIKEN - Ride the Revolution!
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Leaning Multi-Wheel technologie (LMW)
Het geavanceerde Leaning Multi-Wheel (LMW) 
ontwerp van de NIKEN biedt een opwindende 
ervaring waarmee u vol vertrouwen bochten kunt 
nemen. Mede door de innovatieve parallellogram 
verbinding en de twee onafhankelijke upside-
down voorvorken is het rijden met de NIKEN een 
waar genoegen. Hierdoor biedt de NIKEN een 
bijzonder gevoel van stabiliteit en vertrouwen op 
uiteenlopende soorten wegdek.

847cc ‘CP3’ driecilinder motor
Om te voldoen aan de unieke vereisten van de
NIKEN, is de 847cc driecilinder voorzien van 
speciale instellingen voor brandstofinspuiting. 
Er is ook een nieuw ontworpen krukas die zorgt 
voor een uitstekende berijdbaarheid en soepel 
wegrijden. NIKEN-rijders profiteren ook van 
de nieuwste elektronische technologie, zoals 
YCC-T, Yamaha D-MODE, Cruise Control, Traction 
Control, Assist & Slipper Clutch en een Quick 
Shifter.

Hybride frame
Om een hoog niveau van rechtuitstabiliteit met 
sportief rijgedrag in bochten te bereiken, is er 
een nieuw type hybride frame ontwikkeld. Het 
balhoofdblok is gemaakt van gegoten staal, 
het swingarm scharniergebied van gegoten 
aluminium en het hoofdframe dat deze twee 
eenheden verbindt, is van staal. Doordat 
de vereiste niveaus van sterkte, stijfheid en 
flexibiliteit precies daar waar ze nodig zijn worden 
geboden, vergroot dit hybride ontwerp het 
solide en natuurlijke gevoel van de wendbare 
voorwielen en wordt de wendbaarheid van
een sportmotor geboden, samen met een 
uitstekende hanteerbaarheid.

Stoer en futuristisch design
De sportieve voorkant is voorzien van twee 
LED koplampen in een neerwaarts buigende 
aerodynamische kuip die nergens mee te 
vergelijken valt. De LED contourverlichting dient 
om de sterke en stevige uitstraling van de twee 
voorwielen te benadrukken. De brede voorkuip en 
het sportscherm bieden de berijder uitstekende 
bescherming tegen de weerselementen en dit, in 
combinatie met de
natuurlijke rijpositie, maakt de geavanceerde 
NIKEN klaar voor alles, van spannend bochten 
rijden tot sportief toeren in het weekend.

Sportieve kuip met dubbele LED-
koplampen
De brede voorkuip is uitgerust met dubbele 
LED-koplampen die het sportieve en veelzijdige 
karakter van de NIKEN benadrukken. Dankzij 
de dubbele contourverlichting wordt de sterke 
en stabiele look van de twee voorwielen 
versterkt. Op de YZF-R1 gebaseerde spiegels 
met geïntegreerde LED-richtingaanwijzers 
accentueren het brutale en futuristische ontwerp.

Compact instrumentenpaneel met LCD-
scherm
Als NIKEN-rijder geniet u van een unieke 
zicht op de weg. Het brede postuur van de 
voorkuip verbetert mede het gevoel van 
stabiliteit en vertrouwen. Het futuristische 
ontwerp wordt afgemaakt door het compacte 
instrumentenpaneel met een wit LCD-scherm op 
een zwarte achtergrond, zodat het overdag ook 
goed zichtbaar is.

Geavanceerde elektronische 
regeltechnologie
De meest revolutionaire en futuristische 
Sport Touring-motor wordt geleverd met de 
allernieuwste elektronische regeltechnologie 
waaronder D-MODE met drie standen, YCC-T, 
Cruise Control en Traction Control. En voor 
naadloze prestaties heeft de NIKEN ook een 
Assist & Slipper Clutch en een Quick Shifter.

Diepe hellingshoek van 45 graden
De hightech voorkant heeft twee 15 inch 
voorwielen met speciaal ontwikkelde 120/70R15-
banden die optimale grip bieden voor meer 
vertrouwen bij het remmen en nemen van 
bochten. Met een spoorbreedte van 410 mm 
biedt dit geavanceerde LMW-ontwerp een 
indrukwekkende hellingshoek van maximaal 45 
graden!
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Turns have no season!
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 De NIKEN biedt een intens gevoel van 
voorwielgrip met uitstekende rijeigenschappen 
en geeft zo elke bestuurder zelfvertrouwen. Het 
vermogen om zelfs de meest scherpe bochten 
te nemen moet u zelf ervaren, anders gelooft u 
het niet.

Nu tilt Yamaha met de NIKEN GT dit gedurfde 
nieuwe concept naar een nog hoger niveau. 
Deze geavanceerde Sport Tourer is, dankzij 
het hogere windscherm, nog weerbestendiger. 
De NIKEN GT beschikt tevens over o.a. een 
comfortzadel, zijkoff ers en handvatverwarming 
waardoor u opgewassen bent tegen alle weg- en 
weersomstandigheden.

Of u nu wilt gaan toeren of gewoon een 
weekendje met de motor op pad gaat, deze 
nieuwe generatie Sport Tourer biedt u extreem 
comfort, ongekende controle en maximaal 
rijplezier, ongeacht het jaargetijde. 

Yamaha NIKEN GT - Turns have no season!
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Compleet uitgeruste, weerbestendige 
Sport Tourer
De specificaties van de NIKEN GT omvatten een 
hoog windscherm, zijkoffers, een bagagedrager 
met passagiershandgreep, handvatverwarming, 
een comfortzadel, een middenbok en een extra 
12 volt outlet. Dankzij de hoge mate van comfort 
en functionaliteit kan deze radicale driewielige 
Sport Tourer het hele jaar door worden gebruikt, 
ongeacht het weer!

Hybride frame
Voor een wendbare sportmotor, toercomfort 
en zelfverzekerd bochtenwerk is er een speciaal 
ontwikkeld 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.

Hellingshoek van 45 graden 
De hightech voorkant heeft twee 15 inch 
voorwielen met speciaal ontwikkelde 120/70R15-
banden die het hele jaar door optimale grip 
bieden voor meer vertrouwen bij het remmen 
en het nemen van bochten. Met een breedte van 
410 mm biedt dit geavanceerde LMW-ontwerp 
een hellingshoek van maximaal 45 graden, mede 
hierdoor heeft u een buitengewone ervaring bij 
het nemen van bochten.

Leaning Multi-Wheel technologie (LMW)
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 parallel, vierhoekige wieldraagarmen 
en geavanceerde upside-down voorvorken voor 
verbeterde stabiliteit en grip in bochten onder de 
meest uiteenlopende omstandigheden.

CP3 847cc driecilinder motor 
De koppelrijke 847cc driecilinder motor van de 
NIKEN GT is afkomstig van het zeer succesvolle 
ontwerp dat zowel gebruikt is bij de Yamaha 
MT-09 als de Tracer 900 modellen. 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. 

Geavanceerde elektronische 
regeltechnologie
Deze geavanceerde en markante Sport Touring-
motor wordt geleverd met de allernieuwste 
elektronische regeltechnologie waaronder 
Yamaha D-MODE met drie standen, YCC-T, Cruise 
Control, een Traction Control Systeem met twee 
interventieniveaus en een aan- uitschakelaar. Voor 
naadloze prestaties heeft de NIKEN GT ook een 
Assist & Slipper Clutch (A&S) en een Quick Shifter 
Systeem (QSS).

Stoer en futuristisch design
Dankzij de twee wendbare voorwielen, de 
dubbele upside-down voorvorken en het brede 
postuur heeft de NIKEN GT een imposante 
en radicaal nieuwe look die de Sport Touring-
rijervaring weerspiegelt. Het krachtige en 
atletische ontwerp is voorzien van opvallende 
LED-koplampen en een geïntegreerde 
brandstoftank die samen zorgen voor een brutaal 
en uniek profiel.

Sportieve kuip met LED-koplampen
De brede voorkuip is uitgerust met twee LED-
koplampen die het sportieve en dynamische 
karakter van de NIKEN GT extra benadrukken. 
Dankzij de LED 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.
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Zachte zijkoff ers, steunen apart 
verkrijgbaar

Akrapovič uitlaatsysteem met
titanium uitlaatdemper

Kettingbeschermer Handvatverwarming

Design Sportzadel Verlagingsset

Billet verstelbare remhevel Topkoff er, model City 39L

Tankpad Billet handvatbeschermers

Middenbok

Radiatorbescherming

Comfortzadel met verwarming

Billet verstelbare koppelingshevel

Tanktas bevestiging

Hoog windscherm

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Voorvorkpoot beschermers

Custom voetsteunen

Tanktas, model Sport

Accessoires NIKEN / NIKEN GT

Voor een overzicht van het volledige NIKEN en NIKEN GT accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-dealer of onze website. Het getoonde Akrapovič 
uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha product, deze is volledig ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič en is alleen bij montage van een Akrapovič katalysator set gehomologeerd.
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Enjoy the journey. 
Feel the road.
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 FJR1300A 

6 versnellingen met A&S
 De nieuwste generatie FJR1300A, voorzien van 
een transmissie met 6 versnellingen, geeft de 
berijder een enorme koppelreserve voor een 
snelle acceleratie. Daarnaast verlaagt de zesde 
versnelling het toerental bij hoge kruissnelheden. 
Voor soepeler terugschakelen en een aangenaam 
bochtengedrag is de nieuwe FJR1300A voorzien 
van een Assist en Slipper Clutch (A&S).

 Geavanceerd instrumentenpaneel 
 Om de geavanceerde uitrusting van een sportieve
toermotor compleet te maken, is de FJR1300A 
voorzien van een uitgebreid driedelig 
instrumentenpaneel. Deze hightech console bevat 
aan de linkerzijde een analoge toerenteller, een 
digitale LCD snelheidsmeter in het midden en aan 
de rechterzijde een multifunctioneel display.

 LED verlichting
De ‘Twin Eye’ koplampen zijn voorzien van vier
compacte, krachtige LED verlichtingsunits. 
Bij dimlicht werken er twee en bij grootlicht 
werken ze alle vier. De LED contourverlichting 
geeft de FJR een onmiskenbare uitstraling en 
de nieuwste achterpartij met een volledige 
LED achterlichtunit, benadrukt de hightech 
specifi catie van de FJR1300A.

 Krachtig viercilinder 1.298cc motor 
 Yamaha Chip Controlled-Throttle (YCC-T) zorgt 
voor een bijzonder effi  ciënte verbranding en een 
soepele en lineaire afgifte van vermogen over een 
breed toerental. Het hoge koppel staat in iedere 
versnelling garant voor krachtige acceleratie én 
het indrukwekkende vermogen stelt u in staat om 
moeiteloos lange afstanden af te leggen.

 Tech Graphite

 Phantom Blue

 In de afgelopen decennia heeft het geweldige Sport Touring model FJR1300 
duizenden motorrijders prestaties van supersport niveau, in combinatie met een 
uitstekend comfort voor rijder en passagier, laten ervaren. 

Alles aan dit geavanceerde Sport Touring model is ontworpen om binnen de kortst
mogelijke tijd uiterst comfortabel grote afstanden af te leggen. Met slechts een 
draai aan de gashendel staat het 1.298 cc viercilinder motorblok, gekoppeld aan 
een 6 versnellingen transmissie met Assist en Slipper Clutch (A&S), garant voor 
een dynamische acceleratie en hoge kruissnelheid.

En met een brandstoftank met een inhoud van 25 liter, aerodynamisch kuipwerk 
met elektronisch verstelbaar windscherm, cruise control en een verstelbare 
zitpositie, biedt de FJR1300A u elke rit weer een ongekende rijervaring.
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 Elektronisch veersysteem 
 De FJR1300AE is voorzien van Yamaha’s 
geavanceerde elektronische veersysteem en 
een upside-down voorvork. U kunt kiezen uit de 
volgende instellingen: ‘One-Up’ (één persoon), 
‘One-Up with Luggage’ (één persoon met 
bagage), ‘Two-Up’ (twee personen) of ‘Two-Up 
with Luggage’ (twee personen met bagage). Bij
elke instelling kan ook nog worden gekozen 
voor een demping die ‘Soft’ (comfortabel), 
‘Standard’ (standaard) of ‘Hard’ (sportief) is, 
waardoor de wielophanging beschikt over twaalf 
instelmogelijkheden. 

LED verlichting én adaptieve 
bochtverlichting
 De ‘Twin Eye’ koplampen zijn voorzien van vier
compacte, krachtige LED verlichtingsunits. De LED
contourlichting en de LED achterlichtunit 
benadrukken de hightech specifi catie van de 
FJR. De adaptieve bochtverlichting schakelt in 
wanneer de motorfi ets overhelt. De FJR1300AE 
is gewoonweg een van de veelzijdigste 
motorfi etsen in zijn klasse.

 Transmissie met Assist en Slipper Clutch
 De nieuwste generatie FJR1300AE is voorzien van
een transmissie met 6 versnellingen. De berijder
maakt hiermee optimaal gebruik van de enorme
koppelreserve voor een snelle acceleratie en de
zesde versnelling verlaagt het toerental bij hoge
kruissnelheden. Voor soepeler terugschakelen en 
een aangenaam bochtengedrag is deze machine 
standaard voorzien van een Assist en Slipper 
Clutch (A&S).

Yamaha Chip Controlled-Throttle (YCC-T)
 Yamaha Chip Controlled-Throttle (YCC-T) zorgt 
voor een bijzonder effi  ciënte verbranding en een 
soepele en lineaire afgifte van vermogen over 
een breed toerengebied. Het hoge koppel staat 
garant voor een krachtige acceleratie, en het 
indrukwekkende vermogen stelt u in staat om 
moeiteloos lange afstanden af te leggen.

 Phantom Blue

 Tech Graphite

Dankzij de elektronisch verstelbare wielophanging en een upside-down 
voorvork biedt de FJR1300AE meer dan alleen superieure rijeigenschappen. De 
transmissie met 6 versnellingen staat garant voor een snellere acceleratie en hoge 
kruissnelheid met buitengewoon comfort. de nieuwe Assist en Slipper Clutch 
(A&S) zorgt voor soepeler terugschakelen.

De geavanceerde wielophanging is volledig instelbaar en geschikt voor hoge 
prestaties bij verschillende soorten wegdek en belading. Er kan worden gekozen 
uit vier hoofd- en drie dempinginstellingen, waardoor de FJR1300AE altijd over 
de optimale afstemming en de beste rijeigenschappen beschikt, ongeacht de 
omstandigheden. Deze dynamische Sport Tourer, vóór en achter voorzien van LED 
verlichting in combinatie met adaptieve bochtenverlichting, brengt u binnen de 
kortst mogelijke tijd op de plaats van bestemming.

De 2019 FJR1300 Explorer modellen zijn de meest verfi jnde en dynamische 
toermotoren die er zijn. Standaard voorzien van een indrukwekkende reeks 
hoogwaardige componenten en gewoonweg gemaakt om met minimale 
inspanning enorme afstanden af te leggen. Kijk voor informatie op www.yamaha-
motor.nl.
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Beyond touring.
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Beyond touring.
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 FJR1300AS 

Transmissie met 6 versnellingen
De nieuwste generatie FJR1300AS is voorzien van
een transmissie met 6 versnellingen. De 
bestuurder maakt hiermee optimaal gebruik 
van de enorme koppelreserve voor een snelle 
acceleratie en de zesde versnelling verlaagt het 
toerental bij hoge kruissnelheden. In combinatie 
met het YCC-S schakelsysteem met automatische 
koppeling worden lange afstanden tot een snelle, 
eff ectieve en uiterst plezierige aangelegenheid 
omgezet.

LED verlichting én adaptieve 
bochtverlichting
 De ‘Twin Eye’ koplampen zijn voorzien van vier
compacte, krachtige LED verlichtingsunits. De
LED contourverlichting en de LED achterlichtunit
benadrukken de hightech specifi catie van de 
FJR. De adaptieve bochtverlichting schakelt in 
wanneer de motorfi ets overhelt. De FJR1300AS 
is gewoonweg één van de veelzijdigste 
motorfi etsen in zijn klasse.

Volledig automatische koppeling
Wat de FJR1300AS zo bijzonder maakt is het 
unieke Yamaha Chip Controlled-Shift (YCC-S) 
schakelsysteem, schakelen met uw linkervoet 
of -duim zonder dat u de koppelingshendel 
hoeft te bedienen. Dit systeem is niet alleen 
snel en gemakkelijk te bedienen, maar is ook 
comfortverhogend. En de ‘Stop Modus’ schakelt,
wanneer u stopt, automatisch terug naar de 
eerste versnelling.

 Krachtige 1.298cc viercilinder motor 
 Dankzij de Yamaha Chip Controlled Throttle 
(YCC-T) voor een soepel vermogen, levert de 
geavanceerde viercilinder lijnmotor uistekende 
sportieve prestaties. Het hoge koppel staat 
garant voor krachtige acceleratie in iedere 
versnelling. En het indrukwekkende vermogen
stelt u in staat om moeiteloos lange afstanden af 
te leggen.

 Phantom Blue

 Tech Graphite

Met de zeer geavanceerde FJR1300AS ontdekt u het ultieme sportieve toeren. 
Wat deze motorfi ets zo bijzonder maakt, is het geavanceerde elektronische 
schakelsysteem met een volledig automatische koppeling, waarmee u kunt 
schakelen met uw linkervoet of -duim, zonder dat u de koppelingshendel hoeft 
te bedienen. Dit automatische systeem zorgt te allen tijde voor een soepele 
schakelovergang.

Deze langeafstandsmotor is tevens uitgerust met een geavanceerd elektronisch 
instelbaar veersysteem. Hiermee kunt u de vering en schokdemping volledig naar 
eigen voorkeur instellen. U heeft hierbij de keuze uit twaalf instelmogelijkheden.
Met zijn machtige 1.298cc motor en aluminium chassis, de transmissie met 6 
versnellingen, cruise control en een tractieregelsysteem, opent de FJR1300AS een 
geheel nieuwe wereld voor u.

De 2019 FJR1300 Explorer modellen zijn de meest verfi jnde en dynamische 
toermotoren die er zijn. Standaard voorzien van een indrukwekkende reeks 
hoogwaardige componenten en gewoonweg gemaakt om met minimale 
inspanning enorme afstanden af te leggen. Kijk voor informatie op 
www.yamaha-motor.nl.
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Slip-on uitlaatdemper 
roestvrijstaal

GPS houder

Topkoffer binnentas, model 
Touring 39L

Tankpad

Extra Comfort Duo zadel Rugsteun passagier 39L topkoffer, 
model Touring

Framebeschermers LED richtingaanwijzers

USB Adaptor Gereedschapset

Hoog windscherm Universele bevestigingsplaat 
topkoffer, model City

Zijkoffers, model Touring Rugsteun passagier 50L topkoffer, 
model City

Tanktas model Touring Zachte zijkoffers

Voetbeschermers Slotenset voor Touring- en 
zijkoffers

Handvatverwarming Beschermhoes indoor

Bagagedrager, achterzijde Topkoffer, model City 50L

Binnentas zijkoffers, 
model Touring

Topkoffer kleurpanelen, 
model City

39L Topkoffer model Touring Tanktas, model City

Handbeschermers Binnentas topkoffer 50L, 
model City

YEC acculader Beschermhoes outdoor

Accessoires FJR1300A / AE / AS

Hierboven vindt u een selectie van originele Yamaha-accessoires. Niet alle afgebeelde accessoires passen noodzakelijkerwijs op de Sport Touring-modellen. Uw plaatselijke Yamaha-dealer kan u advies geven over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. Het afgebeelde 
uitlaatsysteem is een niet-Yamaha-product dat volledig is ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovic. Zijkoffers model Touring is een op zichzelf staand product en wordt niet aanbevolen om te worden geïnstalleerd en gebruikt in combinatie met de topkoffer model Touring.
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 Tracer 900 

 Compacte en lichtgewicht driecilinder 
Het hart van de Tracer 900 wordt gevormd door
een 847cc crossplane driecilinder, die een 
imposant, lineair koppel levert, maar ook veel 
vermogen bij hoge toerentallen. Uitgevoerd met 
gesmede zuigers en uit het midden geplaatste 
cilinders heeft deze compacte en lichtgewicht 
motor alles in zich om uw passie en emotie voor 
motorrijden tot leven te wekken.

Geavanceerde elektronica
Om de rijeigenschappen optimaal op het wegdek 
en de weersomstandigheden af te stemmen, kunt 
u kiezen uit één van de drie Yamaha D-MODE 
rijstanden. Het Traction Control Systeem (TCS) 
met drie standen, biedt extra vertrouwen bij een 
glad wegdek. Het geavanceerde ABS remsysteem 
voorkomt blokkerende wielen tijdens het 
remmen. En dankzij de ‘plug & play connector’ is 
het heel eenvoudig om de optionele Quick Shifter 
te monteren.

 Rijcomfort en windbescherming
Deze toonaangevende Sport Tourer heeft een 
aantal upgrades gekregen die zijn ontworpen om 
voor een nog hoger comfortniveau te zorgen. 
Een smaller stuur en een handmatig, verstelbaar 
windscherm bieden een verbeterde bescherming 
tegen de wind- en weersomstandigheden, terwijl 
het nieuwe zadel voor rijder en passagier, de 
verbeterde passagiersvoetsteunen en de nieuwe 
handgrepen elke motorreis nog aangenamer 
maken.

Geraffi  neerd, hoogwaardig ontwerp
Het kuipwerk van de Tracer 900 is geheel opnieuw 
ontworpen, waardoor deze zeer succesvolle 
Sport Tourer een nog prestigieuzere uitstraling 
heeft gekregen. Het nieuwste model heeft 
een verfi jnder, hoogwaardiger ontwerp met 
een nieuwe luchtinlaat, waarmee de algehele 
vormgeving en uitstraling worden verbeterd. 

 Nimbus Grey 

 Tech Black 

 We namen onze bestverkopende Sport Tourer. Vervolgens is elke functie 
geanalyseerd om te kijken hoe we deze nog verder konden verbeteren. 
Het nieuwe hoogwaardige ontwerp van de kuipdelen geeft een verfi jndere 
vormgeving, terwijl de verbeterde ergonomie en de grotere verstelbare 
kuipruit voor meer rijcomfort zorgen.

De krachtige driecilindermotor krijgt uw adrenaline direct aan het stromen. En 
voor een uitstekende wendbaarheid en optimale stabiliteit bij hoge snelheden 
heeft het hoogwaardige aluminium chassis een nieuw ontworpen aluminium 
swingarm.

Deze motorfi ets biedt u een directe ontsnappingsroute uit uw dagelijkse 
routine. En met een tankinhoud van 18 liter is deze Sport Tourer gebouwd voor 
lange afstanden. Kies de Tracer 900. En laat uw hart sneller kloppen.
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Turn up your emotions. 
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Premium specification 
comes standard. 
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 De Tracer 900, de bestverkopende Sport 
Tourer in zijn klasse, heeft een complete 
restyling ondergaan. Met een meer verfi jnde 
en verbeterde ergonomie wordt deze 
aantrekkelijke en sportieve Sport Tourer nog 
interessanter.

Nu hebben we een premiumversie van 
de buitengewoon veelzijdige Tracer 900 
ontwikkeld, bedoeld voor motorrijders die 
standaard de beste specifi caties willen. 
Uitgerust met solide zijkoff ers, een volledig 
instelbaar veersysteem en verwarmde 
handvatten, staat de Tracer 900GT startklaar om 
er met u op uit te gaan.

De toonaangevende specifi caties zijn inclusief 
een full colour TFT instrumentenpaneel, 
ontwikkeld op basis van onze YZF-R1. Voor het 
automatisch opschakelen zonder koppeling is 
de Tracer 900GT uitgerust met een geavanceerd 
Quick Shifter systeem. En met de standaard 
cruise control wordt elke motorrit nog leuker.

Yamaha Tracer 900GT - Premium specifi cation 
comes standard.
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Standaard zijkoffers 

De Tracer 900GT is een sportieve premium 
toermotor, die standaard is voorzien van 
gemakkelijk afneembare originele harde zijkoffers 
met een inhoud van 22 liter en in een bijpassende 
kleur. De Tracer 900GT staat voor u klaar, zodat u 
direct kunt inpakken en wegwezen. 

Rijcomfort en windbescherming 

Deze toonaangevende sportieve toermotor is 
tevens voorzien een aantal features die garant 
staan voor een nog hoger comfortniveau. 
Daarnaast bieden het smalle stuur en het 
handmatig, verstelbare windscherm optimale 
windbescherming. Het comfortabele zadel
en het doordachte ontwerp van de voetsteunen 
en handgrepen voor de duopassagier, maken het 
afleggen van lange afstanden nog aangenamer.

Hoogwaardig ontwerp 

Het kuipwerk van de Tracer 900GT is volledig
vernieuwd, waardoor deze volledig uitgeruste 
Sport Tourer een extra prestigieuze uitstraling 
heeft gekregen. De Tracer 900GT beschikt over 
verfijnde, hoogwaardige kuipdelen met daarin 
een luchtinlaat die de algehele vormgeving en 
uitstraling accentueert.

Compacte 847cc driecilinder 

De Tracer 900GT wordt aangedreven door 
Yamaha’s geliefde 847cc crossplane motorblok, 
dat een krachtig lineair koppel levert. Uitgevoerd 
met gesmede zuigers en uit het midden 
geplaatste cilinders heeft het compacte en 
lichtgewicht motorblok alles in huis om uw passie 
en emotie voor motorrijden aan te wakkeren.

Geavanceerde elektronica met QSS 

De luxe GT wordt standaard geleverd met een 
Quick Shifter Systeem (QSS) voor naadloos 
opschakelen – en u kunt kiezen uit één van de drie 
Yamaha D-MODE rijstanden voor een optimale 
rijeigenschappen onder diverse omstandigheden. 
Het Traction Control Systeem (TCS) met drie 
standen biedt extra vertrouwen op een glad 
wegdek en het ABS remsysteem voorkomt 
blokkerende wielen tijdens het remmen.  

Lange CF gegoten swingarm 

Voor een nog krachtiger aandrijfgevoel tijdens 
de acceleratie is de Tracer 900GT uitgerust met 
een lange aluminium swingarm. Naast het zorgen 
voor een dynamische rijervaring, zorgt deze 
lichtgewicht swingarm voor uitstekende stabiliteit 
bij hoge snelheden – evenals meer grip bij het 
verlaten van bochten.

Full colour TFT-instrumenten 

Om de positie van deze Tracer als ons topmodel 
te onderstrepen is de GT uitgerust met een 
geavanceerd full colour TFT (Thin Film Transistor) 
instrumentenpaneel. Het display omvat een 
versnellingsindicator, omgevingstemperatuur, 
koelvloeistoftemperatuur, huidige rijmodus, klok, 
brandstofmeter en brandstofverbruiksmeter.  

Volledig instelbare wielophanging 

De geavanceerde voorvork wordt geleverd met 
een goudkleurige afwerking als onderstreping 
van de premium specificatie van de GT en heeft 
gescheiden dempingsfuncties - met een ingaande 
demping in de rechter vorkpoot en een uitgaande 
demping in de linker vorkpoot. Voor een 
eenvoudige en praktische achterwielophanging is 
er een externe veervoorbelasting aanwezig voor 
de schokdemper achter. 
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Zachte zijkoff ers van ABS

Hoog windscherm

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Comfort zadel bestuurder

Motorbeschermers

Harde zijkoff ers 20L
model Touring

Tanktas, model Touring

Radiatorbescherming

Comfort zadel met verwarming

Billet verstelbare koppelingshevel

Bagagedrager, achterzijde

Kettingbeschermer

Akrapovič uitlaatsysteem met
titanium uitlaatdemper

Handvatverwarming

LED mistlampen

Accessories Tracer 900 / Tracer 900GT

Tracer 900 aangekleed met originele Yamaha accessoires.

Tracer 900 aangekleed met originele Yamaha accessoires.

Voor een overzicht van het volledige Tracer 900 en Tracer 900GT accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de offi  ciële Yamaha-
dealer of onze website. Het getoonde Akrapovič uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha product, deze is volledig ontwikkeld en 
geproduceerd door Akrapovič en is alleen bij montage van een Akrapovič katalysator set gehomologeerd.
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 Tracer 700  / Tracer 700 35kW

 Sportieve prestaties 
 U kunt al uw vooroordelen over de Sport Tourer 
klasse vergeten, want de Tracer 700 is één van 
de meest compacte en wendbare modellen, 
waarbij de nadruk ligt op sportiviteit. U kunt 
nu genieten van fl itsend bochtenwerk en 
sensationele prestaties op een motorfi ets die u 
ook kunt gebruiken om samen met een passagier 
continenten te doorkruisen.

 Gebouwd voor lange afstanden 
 Met zijn compacte kuip, handmatig verstelbare
windscherm en de doordachte handbescherming,
biedt de Tracer 700 een goede bescherming van 
het bovenlichaam tegen weer en wind, terwijl 
de getrapte en solide handgrepen zorgen voor 
extra comfort. Daarnaast is deze veelzijdige Sport 
Tourer, mede dankzij de 17 liter brandstoftank, 
ideaal voor het afl eggen van lange afstanden.

 Exclusieve specifi caties 
 Het chassis heeft een reeks exclusieve 
eigenschappen, die ervoor zorgen dat de 
Tracer 700 geschikt is om de beste prestaties 
te leveren in allerlei sport- en toersituaties. 
De lange aluminium swingarm en de voor- en 
achterwielophanging met specifi eke Sport Tourer 
instellingen, zorgen voor optimaal comfort en 
vertrouwen.

 Sterke 689cc tweecilinder 
 De tweecilinder van de Tracer 700 is ontwikkeld 
op basis van Yamaha’s ‘crossplane’ fi losofi e. 
De bijzondere 270 graden krukas, die zorgt 
voor een ongelijkmatig ontstekingsinterval, 
creëert een sterk gevoel van acceleratie en een 
enorme trekkracht, om u een fascinerende rit te 
bezorgen, terwijl het grote lineaire koppel zorgt 
voor uitstekende prestaties.

Phantom Blue

Nimbus Grey

Tech Black

De herinneringen van morgen komen voort uit de beslissingen die we vandaag 
nemen. Stelt u eens voor dat u uw levensverhaal aan het schrijven bent en dat 
de volgende pagina nu voor u ligt.

Misschien wilt u na uw werk even stoom afblazen, of misschien bent u 
uw ultieme motorvakantie aan het voorbereiden. Met de veelzijdige en 
fascinerende Tracer 700 aan uw zijde zult u ervaringen beleven die voor altijd 
bij u blijven.

De Tracer 700, een toegankelijke en betaalbare Sport Tourer, biedt u de 
mogelijkheid om voor elke dag een nieuwe pagina te schrijven en helpt u 
bovendien om het verhaal dat u schrijft naar wens aan te passen. Of u nu alleen 
op pad bent of met vrienden.

Yamaha Tracer 700 / Tracer 700 35kW - Turn your story.
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Turn up your journey.
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 De Tracer 700GT is een betaalbare en 
toegankelijke Sport Tourer die het mogelijk 
maakt om nieuwe reizen te maken in je leven. 
De Tracer 700GT is o.a. voorzien van een hoog 
windscherm en een comfortzadel, en samen met 
de twee zijkoff ers van 20 liter in bijpassende 
kleur is deze sportieve Sport Tourer gemaakt om 
eropuit te gaan.

Bochtige wegen, woon-werkverkeer of een 
vakantie met iemand achterop inclusief 
bagage. Deze veelzijdige en wendbare motor 
is gemaakt om nieuwe ervaringen op te doen, 
nieuwe plekken te ontdekken en blijvende 
herinneringen te creëren.

Het lichte en wendbare chassis is gemaakt voor 
puur Sport Tourer plezier. Dankzij de koppelrijke 
689cc tweecilinder wilt u blijven rijden, ook als u 
op de plaats van bestemming bent. 

Yamaha Tracer 700GT - Turn up you journey.
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Hoog windscherm en comfortzadel
De Tracer 700GT heeft een verstelbaar hoog 
windscherm dat zorgt voor extra bescherming 
tegen wind en weer. Dit maakt elke reis relaxter 
en plezieriger. Om te zorgen voor luxe tijdens 
een lange rit voor u en uw passagier, heeft de 
Tracer 700GT een exclusief comfortzadel die het 
langeafstands potentieel van deze Sport Tourer 
onderstreept.

Sport Tourer chassis
Het chassis heeft een reeks exclusieve 
eigenschappen, die ervoor zorgen dat de Tracer 
700GT geschikt is om de beste prestaties te 
leveren in allerlei sport- en toersituaties. De 
lange aluminium swingarm geeft een wielbasis 
van 1.450 mm voor wendbaarheid en stabiliteit, 
en de voor- en achterwielophanging werken met 
specifieke Sport Tourer veerinstellingen.

Alles dat u nodig hebt om verder te gaan
De Tracer 700GT heeft een 17 liter brandstoftank 
voor de langeafstandsritten, dit geeft u de 
vrijheid om lange stukken te touren zonder 
te hoeven tanken. Handbescherming houdt 
de wind weg van uw handen, de ergonomisch 
ontworpen rijpositie – samen met het verstelbare 
windscherm, comfortzadel en zijkoffer van 20 liter 
– zorgt voor een relaxte rit, telkens weer.

Zijkoffers van 20 liter in bijpassende kleur
Tijd om te gaan! De zijkoffers van 20 liter op de 
Tracer 700GT zorgen voor voldoende bergruimte 
zodat u kunt meenemen wat u wilt – of u nu naar 
u werk gaat, een weekendje weg wilt of een lange 
tour gaat maken. Deze lichtgewichte koffers 
met bijpassende kleuren zijn praktisch, makkelijk 
afneembaar, stijlvol en handig. 

Koppelrijk tweecilinder 689cc motor
Het parallel-twin 689cc motorblok van de 
Tracer 700GT werd ontwikkeld op basis van 
Yamaha’s innovatieve crossplane filosofie. De 
bijzondere 270 graden krukas, die zorgt voor 
een ongelijkmatig ontstekingsinterval, creëert 
een sterk gevoel van acceleratie en een enorme 
trekkracht, om u een fascinerende rit te bezorgen 
– terwijl het grote lineaire koppel zorgt voor 
uitstekende prestaties.

Dubbele koplampen met LED-
contourverlichting
De aerodynamische kuip met dubbele 
koplampen, die uitgerust is met een heldere LED-
contourverlichting, geeft de Tracer 700GT een 
krachtige en dynamische look, die zijn sportieve 
karakter weerspiegelt. In de handbescherming 
aan het stuur zijn de voorste knipperlichten 
geïntegreerd. Op het multifunctionele digitale 
LCD instrumentenpaneel wordt een grote 
variëteit aan informatie duidelijk weergegeven.

Uitstekende vermogen-
gewichtsverhouding
De opwindende vermogensafgifte en het grote 
lineaire koppel maken van de Tracer 700GT een 
indrukwekkende motorfiets – zowel wat betreft 
de kwantiteit als de kwaliteit van de prestaties. 
De specificaties van de Tracer 700GT spreken voor 
zich.

Compact en licht buizenframe
Een van de belangrijkste eigenschappen van de 
Tracer 700GT is zijn compacte en lichte stalen 
ruggengraatframe waarbij het crossplane 
motorblok als dragend element dient. Dit stevige 
en minimalistische ontwerp is voorzien van een 
aluminium swingarm, voor een goede stabiliteit, 
en wendbare en fascinerende prestaties in 
bochten.
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Phantom Blue 
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Akrapovič uitlaatsysteem met
titanium uitlaatdemper

Radiatorbescherming

Zachte zijkoffers van ABS

Kettingbeschermer

Handvatverwarming

Comfort Design zadel

Stuurtas

Motorbeschermers

Bagagedrager, achterzijde

Tanktas, model Touring

Hoog windscherm

Crossbar

Lichtgewicht kentekenplaathouder

Valbeugels

LED mistlampen

Accessoires Tracer 700 / Tracer 700GT

Tracer 700 model Sport Touring - aangekleed met originele Yamaha accessoires.

Tracer 700 model Touring - aangekleed met originele Yamaha accessoires.

Voor een overzicht van het volledige Tracer 700 en Tracer 700GT accessoires assortiment verwijzen wij u door naar de officiële 
Yamaha-dealer of onze website. Het getoonde Akrapovič uitlaatsysteem is geen origineel Yamaha product, deze is volledig 
ontwikkeld en geproduceerd door Akrapovič en is alleen bij montage van een Akrapovič katalysator set gehomologeerd.
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Specifi caties

NIKEN GT NIKEN FJR1300A 

Motor 

Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 3 cilinder, 12 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 3 cilinder, 12 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4 cilinder, 16 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 847cc 847cc 1.298cc 

Boring x slag 78,0 mm x 59,1 mm 78,0 mm x 59,1 mm 79,0 mm x 66,2 mm 

Compressieverhouding 11,5 : 1 11,5 : 1 10,8 : 1

Max. vermogen 84,6 kW (115,0 pk) bij 10.000 tpm 84,6 kW (115,0 pk) bij 10.000 tpm 107,5 kW (146,2 pk) bij 8.000 tpm 

Max. koppel 87,5 Nm (8,9 kg-m) bij 8.500 tpm 87,5 Nm (8,9 kg-m) bij 8.500 tpm 138,0 Nm (14,1 kg-m) bij 7.000 tpm 

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump 

Type koppeling Nat, meervoudige platen (Assist & Slipper Clutch) Nat, meervoudige platen (Assist & Slipper Clutch) Nat, meervoudige platen 

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI 

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch 

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen 

Eindoverbrenging Ketting Ketting Cardan

Brandstofverbruik N.N.B. N.N.B. 6,2 l/100 km

CO2 uitstoot N.N.B. N.N.B. 140 g/km

Chassis

Type chassis Staal en aluminium hybride, diamantvormig Staal en aluminium hybride, diamantvormig Aluminium, diamantvormig

Veerweg, vóór 110 mm 110 mm 135 mm 

Balhoofdhoek 20º 20º 26º 

Naloop 74 mm 74 mm 109mm 

Wielophanging, vóór Leaning Multi-Wheel technologie, dubbele upside-down voorvork, 
in- en uitgaande demping instelbaar

Leaning Multi-Wheel technologie, dubbele upside-down voorvork, 
in- en uitgaande demping instelbaar

Telescopische voorvork, Ø 48 mm, veervoorspanning en in- en 
uitgaande demping instelbaar

Wielophanging, achter Link-type, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar Link-type, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar Link-type, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar

Veerweg, achter 125 mm 125 mm 125 mm 

Remsysteem, vóór Hydraulisch, twee remschijven, Ø 298 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 298 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 320 mm 

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm

Bandenmaat, vóór 120/70 R 15 (twee voorwielen) 120/70 R 15 (twee voorwielen) 120/70 ZR17M/C (58W) 

Bandenmaat, achter 190/55 R 17 190/55 R 17 180/55 ZR17M/C (73W) 

Afmetingen 

Totale lengte 2.150 mm 2.150 mm 2.230 mm 

Totale breedte 885 mm 885 mm 750 mm 

Totale hoogte 1.250 mm 1.250 mm 1.325/1.455 mm (elektronisch in hoogte verstelbaar)

Zithoogte 820 mm 820 mm 805/825 mm (verstelbare zithoogte) 

Wielbasis 1.510 mm 1.510 mm 1.545 mm 

Grondspeling 150 mm 150 mm 130 mm 

Rijklaargewicht 267 kg 263 kg 289 kg 

Inhoud brandstoftank 18 liter 18 liter 25 liter 

Motorolie hoeveelheid 3,4 liter 3,4 liter 4,9 liter 

2019-01-15_sport-touring_v02.indb   38 19/01/2019   19:27



Specifi caties

FJR1300AE FJR1300AS Tracer 900 

Motor 

Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4 cilinder, 16 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4 cilinder, 16 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 3 cilinder, 12 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 1.298cc 1.298cc 847cc

Boring x slag 79,0 mm x 66,2 mm 79,0 mm x 66,2 mm 78,0 mm x 59,1 mm 

Compressieverhouding 10,8 : 1 10,8 : 1 11,5 : 1

Max. vermogen 107,5 kW (146,2 pk) bij 8.000 tpm 107,5 kW (146,2 pk) bij 8.000 tpm 84,6 kW (115 pk) bij 10.000 tpm 

Max. koppel 138,0 Nm (14,1 kg-m) bij 7.000 tpm 138,0 Nm (14,1 kg-m) bij 7.000 tpm 87,5 Nm (8,9 kg-m) bij 8.500 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen 

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI 

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch 

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen 

Eindoverbrenging Cardan Cardan Ketting 

Brandstofverbruik 6,2 l/100 km 6,2 l/100 km 5,5 l/100 km 

CO2 uitstoot 140 g/km 140 g/km 127 g/km 

Chassis

Type chassis Aluminium, diamantvormig Aluminium, diamantvormig Aluminium, CF gegoten, diamantvormig

Veerweg, vóór 135 mm 135 mm 137 mm 

Balhoofdhoek 26º 26º 24º 

Naloop 109mm 109mm 100 mm 

Wielophanging, vóór Upside-down voorvork, Ø 48 mm, elektronisch instelbaar 
veersysteem

Upside-down voorvork, Ø 48 mm, elektronisch instelbaar 
veersysteem

Upside-down voorvork, Ø 41 mm, veervoorspanning en uitgaande 
demping instelbaar

Wielophanging, achter Link-type, elektronisch instelbaar veersysteem Link-type, elektronisch instelbaar veersysteem Link-type, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar

Veerweg, achter 125 mm 125 mm 142 mm 

Remsysteem, vóór Hydraulisch, twee remschijven, Ø 320 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 320 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 298 mm 

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 282 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm

Bandenmaat, vóór 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70 ZR17M/C (58W) 120/70ZR17M/C (58W) 

Bandenmaat, achter 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55ZR17M/C (73W) 

Afmetingen 

Totale lengte 2.230 mm 2.230 mm 2.160 mm 

Totale breedte 750 mm 750 mm 850 mm 

Totale hoogte 1.325/1.455 mm (elektronisch in hoogte verstelbaar) 1.325/1.455 mm (elektronisch in hoogte verstelbaar) 1.375/1.430 mm (in hoogte verstelbaar) 

Zithoogte 805/825 mm (verstelbare zithoogte) 805/825 mm (verstelbare zithoogte) 850/865 mm (verstelbare zithoogte)

Wielbasis 1.545 mm 1.545 mm 1.500 mm 

Grondspeling 130 mm 130 mm 135 mm 

Rijklaargewicht 289 kg 289 kg 214 kg 

Inhoud brandstoftank 25 liter 25 liter 18 l iter

Motorolie hoeveelheid 4,9 liter 4,9 liter 3,4 liter 
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Specifi caties

Tracer 900GT Tracer 700  / Tracer 700 35kW Tracer 700GT  / Tracer 700GT 35kW

Motor 

Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 3 cilinder, 12 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 2 cilinder, 8 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 847cc 689cc 689cc 

Boring x slag 78,0 mm x 59,1 mm 80,0 mm x 68,6 mm 80,0 mm x 68,6 mm

Compressieverhouding 11,5 : 1 11,5 : 1 11,5 : 1

Max. vermogen 84,6 kW (115 pk) bij 10.000 tpm 55,0 kW (74,8 pk) bij 9.000 tpm/35,0 kW bij 7.500 tpm 55,0 kW (74,8 pk) bij 9.000 tpm/35,0 kW bij 7.500 tpm

Max. koppel 87,5 Nm (8,9 kg-m) bij 8.500 tpm 68,0 Nm (6,93 kg-m) bij 6.500 tpm 68,0 Nm (6,93 kg-m) bij 6.500 tpm

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump

Type koppeling Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen Nat, meervoudige platen 

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI 

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch 

Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen Constant mesh, 6 versnellingen 

Eindoverbrenging Ketting Ketting Ketting 

Brandstofverbruik 5,5 l/100 km 4,3 l/100 km 4,3 l/100 km 

CO2 uitstoot 127 g/km 100 g/km 100 g/km

Chassis

Type chassis Aluminium, CF gegoten, diamantvormig Staal, diamantvormig Staal, diamantvormig

Veerweg, vóór 137 mm 130 mm 130 mm 

Balhoofdhoek 24º 24,8º 24,8º 

Naloop 100 mm 90 mm 90 mm 

Wielophanging, vóór Upside-down voorvork, Ø 41 mm, veervoorspanning en uitgaande 
demping instelbaar

Telescopische voorvork, Ø 41 mm Telescopische voorvork, Ø 41 mm

Wielophanging, achter Link-type, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar Link-type, veervoorspanning instelbaar Link-type, veervoorspanning instelbaar

Veerweg, achter 142 mm 142 mm 142 mm 

Remsysteem, vóór Hydraulisch, twee remschijven, Ø 298 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 282 mm Hydraulisch, twee remschijven, Ø 282 mm 

Remsysteem, achter Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm

Bandenmaat, vóór 120/70ZR17M/C (58W) 120/70 R17 M/C 58W 120/70 R17 M/C 58W

Bandenmaat, achter 180/55ZR17M/C (73W) 180/55 R17 M/C 73W 180/55 R17 M/C 73W

Afmetingen 

Totale lengte 2.160 mm 2.138 mm 2.138 mm 

Totale breedte 850 mm 806 mm 806 mm 

Totale hoogte 1.375/1.430 mm (in hoogte verstelbaar) 1.270 mm 1.270 mm 

Zithoogte 850/865 mm (verstelbare zithoogte) 835 mm 835 mm 

Wielbasis 1.500 mm 1.450 mm 1.450 mm 

Grondspeling 135 mm 140 mm 140 mm 

Rijklaargewicht 214 kg 196 kg N.N.B.

Inhoud brandstoftank 18 l iter 17 liter 17 liter 

Motorolie hoeveelheid 3,4 liter 3 liter 3 liter
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My Ride app: Brengt uw rit 
naar een hoger niveau!

De nieuwe My Ride app is exclusief ontwikkeld 
door Yamaha en gratis beschikbaar voor elke 
motorrijder, ongeacht het merk motor of 
scooter. Met de app kunt u gedetailleerde 
informatie over elke rit verzamelen en 
opslaan. 

Met de nieuwe Yamaha My Ride app kunnen 
rijders alles registreren, van de hellingshoek, 
de acceleratie en de snelheid tot de hoogte en 
de remkracht, waardoor elke rit nog meer de 
moeite waard wordt. 

Rijders kunnen niet alleen hun eigen 
rijervaring bekijken en analyseren, ze kunnen 
ook hun persoonlijke GPS Exchange Format 
(GPX) -bestanden* delen met andere My Ride-
gebruikers. Rijders kunnen ook informatie 
opslaan over elke motor waarop ze rijden 
en ze kunnen veel nieuwe routes bekijken 
door GPX-bestanden van andere My Ride-
gebruikers te downloaden. 

* GPX is een bestandsformaat dat is ontworpen om GPS-gegevens 
over te brengen naar softwaretoepassingen zoals navigators en 
GPS-apparaten. Het kan worden gebruikt om routepunten en 
routes te beschrijven.
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Creëer de Yamaha van
uw dromen met de My
Garage app

My Garage is de 3D confi gurator van Yamaha,
een app waarmee u op een eenvoudige en
overzichtelijke manier uw ideale Yamaha
motorfi ets en/of motorscooter in een paar
klikken kunt samenstellen.

De My Garage app is met meer dan 800.000
downloads nu al de meest populaire app 
op de markt voor het customizen van 
motorfi etsen en motorscooters.

Stel online uw perfecte model samen en vraag
uw Yamaha-dealer om deze zo snel mogelijk
realiteit te maken!

De My Garage app is beschikbaar voor zowel 
iOS als Android.
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Yamaha introduceert YOU

YOU biedt een volledig assortiment 
premiumdiensten aan waarmee elk aspect van 
het kopen én het bezitten van een Yamaha 
motorfiets nog makkelijker wordt. We willen 
er voor zorgen dat u altijd een plezierige 
ervaring hebt wanneer u een Yamaha product 
tegenkomt. 

YOU diensten maken de aanschaf van elke 
Yamaha motorfiets eenvoudiger en
Yamaha bezitters kunnen profiteren van de 
gemoedsrust die elke YOU dienst u geeft. 
Bekijk het aanbod van YOU diensten eens en 
u zult zien dat het niet alleen het kopen is van 
een Yamaha product, maar ook het begin van 
een langdurige relatie.
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Yamaha Motor Insurance 

Yamaha Motor Insurance is speciaal ontworpen voor
Yamaha bezitters en vereenvoudigt het 
verzekeringsproces van uw Yamaha voertuig. Het 
assortiment hoogwaardige verzekeringsproducten 
beslaat alle aspecten van het hebben van een Yamaha. 
Het biedt u een hoge mate van bescherming voor een 
aantrekkelijk tarief, zodat u zorgeloos kunt genieten
van het rijden op uw Yamaha. Met Yamaha Motor 
Insurance profiteert u van een exclusief programma en 
krijgt u eersteklas service van ons toegewijde team. *

Yamaha Motor Road Assistance 

Als u ooit met uw Yamaha met pech langs de weg 
staat, zijn wij met één telefoontje te bereiken. Elke 
Yamaha met een officiële Yamaha fabrieksgarantie 
heeft een automatische dekking middels Yamaha 
Motor Road Assistance. Kortom, wanneer u ons nodig 
heeft, staan wij voor u klaar. *

Yamaha Motor Factory Warranty

Wanneer u een nieuwe Yamaha motorfiets koopt, 
kunt u er zeker van zijn dat de eersteklas kwaliteit en 
toonaangevende betrouwbaarheid standaard zijn. Dat 
u ook zult profiteren van de volledige Yamaha Motor 
Factory Warranty in het onwaarschijnlijke geval dat 
uw Yamaha onvoorziene reparaties vereist, is een hele 
geruststelling. *

Yamaha Motor Selected Occasion 

Wij vinden dat elke rijder de extra gemoedsrust van 
een fabrieksgarantie verdient. Daarom hebben wij 
goed nieuws als u een Yamaha koopt die tussen 1 en 
5 jaar oud is. U komt dan namelijk in aanmerking voor 
extra garantiedekking van Yamaha Motor Selected 
Occasion, oplopend tot wel 24 maanden. Waarom zou 
u dit niet willen? *

Yamaha Motor Extended Warranty

Wij willen dat u maximaal geniet van uw nieuwe 
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop de Yamaha 
Motor Extended Warranty, zodat u zorgeloos kunt 
rijden. Bekijk voor meer informatie onze website. *

Yamaha Motor Finance

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

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw Yamaha-dealer.
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Uw zoektocht naar avontuur begint hier

In iedereen schuilt een avontuurlijke geest
en een brandend verlangen om te weten wat
er na de volgende bocht komt. En met zo’n
aangeboren ontdekkingsdrang staat er geen
limiet op wat u kunt bereiken en hoe ver u
kunt gaan.

Met alle verschillende producten van Yamaha
deelt u en geniet u van eindeloos uitgebreide
ervaringen op land, water of sneeuw. En om u
te helpen ontdekken wat uw hart sneller laat
kloppen, heeft Yamaha een gespecialiseerd
avonturenportal gemaakt waarmee u
direct toegang hebt tot een bruisende en
verbazende nieuwe wereld die de moeite
waard is.

Destination Yamaha Motor is een wereldwijd,
online reisplatform dat alle avonturiers
de mogelijkheid geeft om adrenaline te
laten gieren en nieuwe, onvergetelijke
herinneringen te maken. Destination Yamaha
Motor werkt samen met goedgekeurde
reispartners en zorgt ervoor dat u online
kunt zoeken naar het ultieme avontuur
op een motor, vierwieler, boot of zelfs
sneeuwscooter.

Met een zeer brede selectie reizen in ons
aanbod vind u een nieuwe ervaring die u
horizon verbreedt en u de wijde wereld in
neemt. En u kan er zeker van zijn dat elke
aanbieder is gecontroleerd en goedgekeurd
door Destination Yamaha Motor, wat betekent
dat u vol vertrouwen kunt boeken. Bezoek nu
https://destination-yamaha-motor.eu/ en plan
met ons een spannende nieuwe morgen.
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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 Yamaha-
dealer bij u in de buurt of bezoek onze 
website: www.yamaha-motor.nl.
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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 semi-synthetische 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 motor-
fiets 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.nl.
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Yamaha Motor Europe,
branche Nederland

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol

Tel.: 020-654 6001
E-mail: ymnlpv@yamaha-motor.nl

www.yamaha-motor.nl Volg ons op:

Dealer

Disclaimer:
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met respect

voor uw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De specifi caties en 
het uiterlijk van Yamaha producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door 
gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de afgebeelde 

producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt 
zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar 

van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten 
en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en 

beschikbaarheid contact op met de offi  ciële Yamaha-dealer bij u in de buurt.
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