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DROGA
 Roads of Life 

 Droga jest ważniejsza od samego celu, a za 
kierownicą motocykla z gamy Sport Touring 
możesz cieszyć się każdym jej momentem 
i przeżywać zapadające w pamięć chwile.

TRACER 7 nowej generacji to prawdziwie 
wszechstronny motocykl stworzony do 
zapewnienia niesamowitych emocji z jazdy. 
Zachwyci Cię całkowicie nowym kształtem 
nadwozia z agresywnie wyglądającym 
przodem oraz najlepszym w klasie 
stosunkiem mocy do masy. 

Szybki, sportowy, świetnie wyglądający 
TRACER 9, napędzany trzycylindrowym 
silnikiem o wysokim momencie obrotowym, 
należy do najbardziej ekscytujących 
sportowych turystyków Yamahy. Z kolei 
zaawansowana specyfi kacja TRACERA 9 GT 
z kuframi bocznymi, wysoką szybą i stopką 
centralną sprawia, że jest on idealnym 
towarzyszem na dalekich trasach.

Bezkompromisowy, trójkołowy NIKEN 
zapewnia idealne prowadzenie na krętych 
drogach i nowy poziom zaufania do 
motocykla. Z kolei lepiej chroniący przed 
czynnikami atmosferycznymi NIKEN GT 
pozwala brać ostre zakręty i czerpać z tego 
przyjemność niemal przez cały rok. 
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 Dołącz do rewolucji 
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 Radykalny NIKEN to część Twojej przyszłości. 
Przeniesie Cię w zupełnie inny wymiar 
kierowania motocyklem.

Unikalna konstrukcja, wykorzystująca 
technologię Leaning Multi Wheel (LMW), 
zapewnia temu radykalnemu i nowoczesnemu 
trójkołowemu motocyklowi wygląd oraz 
właściwości, których nie posiada żadna inna 
maszyna. Kręte drogi to dla niego środowisko 
naturalne. Dwa pochylane koła przednie 
zapewniają doskonałe wyczucie przyczepności, 
dzięki czemu na motocyklu NIKEN możesz 
pokonywać zakręty z absolutną pewnością.

Odważna i futurystyczna linia nadwozia 
daje modelowi NIKEN dominujący wygląd. 
Wyróżniający się wysokim momentem 
obrotowym, 3-cylindrowy silnik o pojemności 
847 cm³ oraz lekka, hybrydowa rama zapewniają 
sportowe osiągi i wygodę podczas pokonywania 
długich tras. Dołącz do rewolucji. 
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 Technologia Leaning Multi Wheel (LMW) 
 Zastosowana w modelu NIKEN zaawansowana 
technologia Leaning Multi Wheel (LMW) 
umożliwia emocjonujące i pewne pokonywanie 
zakrętów. Używany przez Yamahę unikalny system 
zgodny z zasadą kompensacji Ackermanna, 
wykorzystujący równoległe ramiona na kształt 
czteroboku oraz wspornikowy układ zawieszenia 
teleskopowego, daje lepsze poczucie stabilności 
i przyczepności w zakrętach oraz na różnych 
nawierzchniach. 

 3-cylindrowy silnik CP3
o pojemności 847 cm³ 
 Zastosowany w modelu NIKEN 3-cylindrowy 
silnik o pojemności 847 cm³ i wysokim momencie 
obrotowym został opracowany na podstawie 
wyjątkowo udanej konstrukcji używanej przez 
Yamahy w motocyklach MT-09 i Tracer 900. 
Ustawienia wtrysku paliwa zapewniają dobre 
osiągi na krętych i trudnych drogach, a specjalna 
konstrukcja wału korbowego gwarantuje 
doskonałą zwrotność i sprawne uruchamianie 
pojazdu. 

 Hybrydowa rama 
 W celu zapewnienia naturalnego poczucia 
kontroli, sportowej zwinności oraz pewności 
pokonywania zakrętów zastosowano specjalnie 
zaprojektowaną ramę hybrydową. Elementy 
układu kierowniczego ze stali są połączone 
z wykonaną z odlewu aluminium osią wahacza 
przy pomocy stalowej ramy rurowej, co 
zapewnia wymaganą wytrzymałość, sztywność 
oraz elastyczność dokładnie tam, gdzie jest to 
potrzebne. 

 Odważna i futurystyczna stylistyka 
 Dwa pochylane przednie koła, dwa widelce 
przednie typu upside-down z dwoma lagami 
po jednej stronie oraz szeroki przód nadają 
modelowi NIKEN dominujący i nowoczesny 
wygląd odzwierciedlający jego nową, rewolucyjną 
charakterystykę jazdy. Muskularny i atletyczny 
wygląd nadwozia z futurystyczną, podwójną 
osłoną refl ektora oraz wbudowany zbiornik 
paliwa tworzą odważny i unikatowy profi l pojazdu. 

 Sportowa owiewka z podwójnymi 
światłami LED 
 Szeroka, zaokrąglona i skierowana w dół przednia 
część konstrukcji wyposażona jest w podwójne 
światła LED dopasowane do sportowego 
i dominującego charakteru NIKENA, a dwa 
światła pozycyjne podkreślają silny charakter 
dwóch przednich kół. Pochodzące z modelu 
YZF-R1 lusterka są wyposażone w zintegrowane 
kierunkowskazy LED wzmacniające odważny 
i futurystyczny wygląd. 

 Kompaktowy zestaw wskaźników 
z wyświetlaczem LCD 
 Kierowcy motocykla NIKEN mogą cieszyć się 
wyjątkową widocznością na wprost. Szeroka 
przednia osłona zwiększa ogólne poczucie 
pewności i stabilności, a futurystyczny wygląd 
uzupełnia kompaktowy zestaw wskaźników 
z doskonale czytelnym za dnia wyświetlaczem
LCD z odwróconą kolorystyką. 

 Zaawansowane elektroniczne systemy 
sterowania 
 Najbardziej rewolucyjny i futurystyczny motocykl 
w klasie sportowo-turystycznej wyposażony 
jest w najnowsze elektroniczne rozwiązania 
sterujące, takie jak 3-pozycyjny system D-MODE, 
system sterowania przepustnicą YCC-T, tempomat 
czy dwustopniowy system kontroli trakcji 
z wyłącznikiem. W celu zapewnienia płynnego 
działania model NIKEN wyposażono w sprzęgło 
A&S oraz system QSS. 

 Głęboki kąt pochylenia 45 stopni 
 Zaawansowany technologicznie przód 
maszyny wyposażono w dwa 15-calowe koła ze 
specjalnie opracowanymi oponami 120/70 R15 
zapewniającymi dobrą przyczepność i doskonałe 
wyczucie podczas hamowania oraz skręcania. 
Dzięki rozstawowi kół wynoszącemu 410 mm 
wyrafi nowana konstrukcja LMW zapewnia 
w zakrętach głęboki kąt pochylenia do 45 stopni, 
dając unikalne możliwości. 
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 Mijaj zakręty, nie 
zważając na porę roku 

8



 

 NIKEN daje pewność każdemu kierowcy i zapewnia 
wyjątkowe poczucie przyczepności przednich kół 
oraz doskonałe prowadzenie.
Aby uwierzyć w możliwość efektywnego 
pokonywania nawet najtrudniejszych zakrętów, 
trzeba tego doświadczyć.

Yamaha przenosi tę odważną koncepcję na nowy 
poziom i prezentuje model NIKEN GT.
Ten nowoczesny motocykl sportowo-turystyczny 
może pochwalić się m.in. lepszą ochroną przed 
warunkami atmosferycznymi, wygodnym 
siedzeniem, kuframi bocznymi oraz podgrzewanymi 
manetkami. Zapewnia również idealne panowanie 
nad pojazdem nawet w najbardziej wymagających 
warunkach drogowych oraz ochronę przed 
niekorzystną pogodą.

Nieważne, czy pokonujesz zakręty, udajesz się 
w podróż czy na weekendowy wypad, dzięki 
modelowi NIKEN GT nowej generacji, należącemu 
do segmentu sportowo-turystycznego, możesz 
cieszyć się większą wygodą, najlepszą w tej klasie 
kontrolą oraz maksymalną przyjemnością z jazdy 
niezależnie od pory roku. 

NIKEN GT to oryginalny motocykl Yamaha NIKEN wzbogacony o zestaw 
oryginalnych akcesoriów, obejmujących półmiękkie kufry boczne 
wykonane z ABS, o pojemności 25 litrów, oraz stelaż montażowy, 
dostępny w ofi cjalnej sieci dystrybucji Yamahy.
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 Motocykl sportowo-turystyczny na każde 
warunki pogodowe 
 Wśród wyposażenia, które sprawia, że NIKEN 
GT jest motocyklem turystycznym, znajdują się 
m.in. wysoka szyba, kufry boczne oraz tylny 
bagażnik z uchwytami dla pasażera, do tego 
podgrzewane manetki i komfortowe siedzisko, 
a także podstawka centralna i dodatkowe 
gniazdo zasilania 12V. Wysoki komfort i duża 
funkcjonalność powodują, że ten nietuzinkowy, 
trójkołowy motocykl z segmentu sportowo-
turystycznego jest przystosowany do przyjemnej 
jazdy niemal przez cały rok i w każdych warunkach 
pogodowych! 

 Hybrydowa rama 
 W celu osiągnięcia sportowej zwinności, wygody 
w podróży oraz pewnego pokonywania zakrętów 
zastosowano specjalnie zaprojektowaną ramę 
hybrydową. Przednia część zawierająca główkę 
ramy to stalowy odlew, z kolei jej tylna część 
to konstrukcja kratownicowa wykonana z rur 
stalowych i połączona z aluminiowym wahaczem. 
To wszystko zapewnia wymaganą wytrzymałość, 
sztywność oraz elastyczność dokładnie tam, gdzie 
jest to najbardziej potrzebne. 

 Głęboki kąt pochylenia 45 stopni 
Zaawansowany technologicznie przód maszyny 
wyposażono w dwa 15-calowe koła ze specjalnie 
zaprojektowanymi oponami w rozmiarze
120/70 R15 zapewniającymi dobrą przyczepność 
i doskonałe wyczucie podczas hamowania oraz 
skręcania – niemal przez cały rok. Rozstaw 
kół wynoszący 410 mm oraz wyrafi nowana 
konstrukcja LMW zapewniają głęboki kąt 
pochylenia aż do 45 stopni, dając wyjątkowe 
możliwości pokonywania zakrętów.

 Technologia Leaning Multi Wheel (LMW) 
 Zastosowane w modelu NIKEN GT zaawansowane 
rozwiązanie LMW umożliwia emocjonujące 
i pewne pokonywanie zakrętów, które absolutnie 
nie ma sobie równych. Używana przez Yamahę 
unikalna technologia konstrukcji zawieszenia, 
spełniająca zasadę Ackermanna, oraz prowadzenie 
kół wykorzystujące dwie pary teleskopów, daje 
lepsze poczucie stabilności i przyczepności na 
zakrętach oraz rożnych nawierzchniach. 

 3-cylindrowy silnik CP3
o pojemności 847 cm³ 
 Zastosowany w modelu NIKEN GT 3-cylindrowy 
silnik o pojemności 847cm³ i wysokim momencie 
obrotowym jest już znany z produkowanych 
wcześniej modeli MT-09 i Tracer 900, a jego 
konstrukcja okazała się dużym sukcesem. 
Ustawienia wtrysku paliwa zapewniają dobre 
osiągi, które sprawdzają się na krętych i trudnych 
drogach, a specjalna konstrukcja wału korbowego 
gwarantuje doskonałą zwrotność i sprawne 
uruchamianie pojazdu. 

 Zaawansowane elektroniczne systemy 
sterowania 
 Ten nowoczesny i kultowy motocykl sportowo-
turystyczny wyposażony jest w najnowsze 
elektroniczne rozwiązania sterujące silnikiem, 
takie jak 3-pozycyjny system D-MODE, system 
sterowania przepustnicą YCC-T, tempomat czy 
dwustopniowy system kontroli trakcji z opcją 
wyłączenia. W celu zapewnienia płynności jazdy 
model NIKEN GT wyposażono w sprzęgło A&S 
oraz system QSS. 

 Odważna i futurystyczna stylistyka 
 Dwa pochylane przednie koła, dwa 
dwuteleskopowe widelce przednie typu upside-
down oraz szeroko postawiony przód nadają 
motocyklowi NIKEN GT dominujący i nowoczesny 
wygląd, który odzwierciedla jego sportowo-
turystyczny charakter. Muskularny i atletyczny 
wygląd nadwozia ze specyfi czną podwójną osłoną 
świateł oraz wbudowany zbiornik paliwa tworzą 
odważny i unikatowy profi l pojazdu. 

 Sportowa owiewka z podwójnymi 
światłami LED 
 Szeroka, schodząca w dół, zaokrąglona owiewka 
jest wyposażona w podwójne światła LED 
dopasowane do sportowego i dynamicznego 
charakteru motocykla NIKEN GT, a działające 
w parze światła pozycyjne podkreślają mocny 
wizerunek motocykla, osadzonego na dwóch 
przednich kołach. Natomiast zaczerpnięte 
z modelu YZF-R1 lusterka są wyposażone 
w zintegrowane kierunkowskazy LED nadające 
odważny i futurystyczny wygląd. 

NIKEN GT to oryginalny motocykl Yamaha NIKEN wzbogacony o zestaw oryginalnych akcesoriów, obejmujących półmiękkie kufry boczne wykonane z ABS, o pojemności 25 litrów, oraz stelaż montażowy, dostępny w ofi cjalnej sieci dystrybucji Yamahy.10
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 Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z ofi cjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej. 

 Korek wlewu oleju wykonany 
z aluminium 
 2PP-FE0LC-00-00 

 Kufer centralny o pojemności 50 l 
 34B-F84A8-10-00 

 Aluminiowa pokrywa zbiornika 
płynu hamulcowego 
 B34-FBFLC-10-00 

 Aluminiowe haki podnośnika pod 
tylne koło 
 2CR-F71A0-00-00 

 Kierunkowskazy LED 
 YME-H0789-00-10 

 Wyścigowy podnośnik pod tylne 
koło 
 2CR-FRRST-10-00 

 Akcesoryjne podnóżki pasażera 
 1WS-F2743-00-00 

 Akcesoryjna dźwignia sprzęgła 
 B67-F3912-00-00 

 Regulator naciągu łańcucha 
 B67-FCHAD-00-00 

 Sportowa torba na zbiornik paliwa 
 YME-FTBAG-SP-00 

 Torba na tylne siedzenie 
 YME-REARB-AG-00 

 Tank bag City  
 YME-FTBAG-CT-01 

 Akcesoryjne podnóżki kierowcy 
 1WS-F2741-00-00 

 Aluminiowe końcówki kierownicy 
 B67-FHBED-00-00 

 Rolki do stojaka tylnego koła 
 YMD-20025-60-00 

 Tank bag Tour 
 YME-FTBAG-TR-01 

Kierunkowskazy tylne LED Plus 
 YME-FLB2R-10-00 

 Płyta montażowa do kufra 
centralnego
 BV1-F84X0-00-00 

 Designerska, sportowa kanapa  
 BD5-247C0-00-00 

 Osłony widelca 
 BD5-251B0-00-00 

 Uchwyt nawigacji GPS 
 BD5-F34A0-00-00 

 Osłona łańcucha  
 BD5-FCHNC-00-00 

Kufer centralny o pojemności 39 l 
 52S-F84A8-00-00 

 Akcesoryjna dźwignia hamulca 
 1RC-F3922-10-00 

  Akcesoria  NIKEN / GT
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 Wyobraź sobie nowe 
jutro 
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Przedstawiamy nowy, dynamiczny motocykl Yamaha TRACER 9. Lżejszy, szybszy 
i bardziej wszechstronny niż kiedykolwiek wcześniej, wyposażony w nowe, eleganckie, 
aerodynamiczne nadwozie z ulepszoną ergonomią. Ten sportowo-turystyczny 
motocykl nowej generacji zabierze Cię wraz z pasażerem tak daleko, jak tylko to sobie 
wymyślisz.

Najlepiej sprzedający się motocykl sportowo-turystyczny w Europie został całkowicie 
przeprojektowany. Napędzany nowym, 3-cylindrowym silnikiem o pojemności 890 cm³, 
oferuje jeszcze większy moment obrotowy i oszałamiające przyspieszenie. Niezależnie 
od tego, czy suniesz krętą, górską drogą, czy połykasz kolejne kilometry na prostej 
jak strzała autostradzie, nasz nowy, lekki sportowy turystyk zapewni Ci zwinność 
i stabilność, jakiej potrzebujesz do jazdy solo i z pasażerem.

Nowy, 6-osiowy moduł bezwładnościowy steruje systemem rozpoznawania pochylenia 
motocykla, który pomaga kierowcy w trakcie jazdy i zapewnia precyzyjną kontrolę 
nad motocyklem na różnych nawierzchniach i w różnych warunkach pogodowych. 
Natomiast wyświetlacze TFT i refl ektory LED podkreślają klasę premium tej sportowo-
turystycznej maszyny. TRACER 9 ma możliwość zamontowania 3 kufrów oraz 
imponujący zasięg ponad 350 km, co w połączeniu otwiera przez Tobą świat.

 TRACER 9 w liczbach 
Silnik CP3 o wysokim momencie obrotowym
i pojemności 890 cm³ wytwarza moment 
obrotowy 93 Nm przy 7000 obr./min, osiągając 
moc maksymalną 119 KM przy 10 000 obr./min.
Masa motocykla z płynami wynosi 213 kg, 
ładowność 193 kg, a zbiornik paliwa ma 
pojemność 18 litrów. Zasięg TRACERA 9 
przekracza nawet 350 km. 

 Możliwość zamontowania
3 standardowych kufrów 
 Aby zapewnić większą wszechstronność 
i komfort, TRACER 9 umożliwia zamontowanie 
trzech sztywnych kufrów, w które bez trudu 
spakujesz rzeczy swoje i pasażera. Ten dynamiczny 
motocykl sportowo-turystyczny ma o 7% większą 
ładowność, pozwalając zabrać w podróż łącznie 
193 kg. 

Rama ze stopów lekkich, wykonana 
metodą CF 
 TRACER 9 nowej generacji jest wyposażony 
w nowo zaprojektowaną ramę Deltabox ze 
stopów lekkich, wykonaną metodą CF, która 
zapewnia stabilność i sportową zwinność. 
Przeprojektowany aluminiowy wahacz jest
o 64 mm dłuższy – rozwiązanie to zwiększa 
stabilność przy dużych prędkościach bez utraty 
sportowej zwinności. 

 Silnik Euro 5 CP3 o pojemności 890 cm³ 
 Nowy, chłodzony cieczą silnik CP3 o większej 
pojemności 890 cm³ zapewnia wyższy moment 
obrotowy przy niższych obrotach, niezwykłe 
przyspieszenie i porywającą prędkość przy 
wyjściu z zakrętów, co czyni go najbardziej 
sportowym modelem TRACER, jaki kiedykolwiek 
powstał. Zoptymalizowane przełożenia skrzyni 
biegów i ulepszone sprzęgło antyhoppingowe 
zapewniają superpłynną pracę, a donośny dźwięk 
nowego, podwójnego układu wydechowego 
i przeprojektowanego układu wlotowego 
zapewniają niezapomniany dreszcz emocji 
podczas każdej jazdy. 
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 Podkręć swoje doznania 
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 Sportowy turystyk jeszcze nigdy nie był tak 
dobry. Wyjątkowa specyfi kacja obejmuje system 
elektronicznego sterowania półaktywnym 
zawieszeniem, który stale reguluje siłę tłumienia 
z przodu i z tyłu, zapewniając najwyższą 
płynność i bezpieczeństwo jazdy – niezależnie 
od obciążenia i prędkości. TRACER 9 GT został 
zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy 
komfort w podróży, bez konieczności rezygnacji 
z dynamiki.

Sztywne kufry boczne, w których mieści się kask 
integralny, mają kolorowe panele dopasowane 
do kolorystyki motocykla. Można również 
zainstalować opcjonalny kufer centralny, jeśli 
potrzeba więcej miejsca na bagaż, a w pełni 
pływający stelaż zapewni naturalne wrażenia 
z jazdy, nawet przy pełnym obciążeniu.

Dla większego bezpieczeństwa podczas 
jazdy w nocy, TRACER 9 GT jest wyposażony 
w światła LED doświetlające zakręty, których 
intensywność wzrasta wraz ze stopniem 
pochylenia motocykla, a 10-stopniowe, 
regulowane, podgrzewane manetki pozwalają 
zachować ciepłe dłonie bez względu na pogodę. 
O najwyższą wszechstronność sportową, 
dba system quickshift, zapewniający płynniejszą 
i szybszą zmianę biegów w górę i w dół. 
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 Półaktywne zawieszenie KYB 
 W pełni regulowane zawieszenie elektroniczne 
z przodu i z tyłu jest sterowane przez 6-osiowy 
moduł bezwładnościowy i moduł ECU, które 
aktywują jednostkę hydrauliczną (HU) i jednostkę 
sterującą zawieszeniem (SCU). Ustawienia 
tłumienia są błyskawicznie dopasowywane za 
pomocą elektromagnesu, co zapewnia płynną 
i bezpieczną jazdę, niezależnie od obciążenia 
i warunków jazdy. Tryb pracy jest ustawiany za 
pomocą interfejsu TFT. 

 Światła LED doświetlające zakręty 
 Nowej generacji światła LED doświetlające 
zakręty zapewnią Ci bezpieczeństwo na drodze 
nawet w najciemniejszą noc. Natężenie światła 
zwiększa się automatycznie wraz z pochyleniem 
motocykla, zapewniając dobre pole widzenia 
i pozwalając na bardziej sportową jazdę w nocy. 
System uruchamia się, gdy pochylenie motocykla 
przekracza 7º przy prędkości co najmniej 5 km/h. 

 System szybkiej zmiany biegów (QSS)
na wyższe i niższe 
 TRACER 9 GT jest wyposażony w quickshifter 
(QSS) zapewniający szybszą i płynną zmianę 
biegów w górę i w dół bez użycia sprzęgła. Czujnik 
wykrywa ruch dźwigni zmiany biegów, a moduł 
ECU błyskawicznie odcina moc płynącą z silnika 
CP3 o pojemności 890 cm³, zapewniając płynną 
zmianę biegów na zakrętach, z zachowaniem 
równowagi i stabilności zawieszenia, a także 
większą swobodę jazdy. 

 Sztywne kufry  boczne
 Na wyposażeniu standardowym są nowe 
sztywne kufry boczne z kolorowymi panelami 
dopasowanymi do stylistyki motocykla. Każdy 
kufer może pomieścić kask integralny, a żeby 
zapewnić naturalne wrażenia z jazdy, kufry 
są zamocowane do w pełni pływającego 
stelaża. Możliwe jest również zamontowanie 
opcjonalnego kufra centralnego dla lepszego 
wykorzystania powiększonej o 7% ładowności 
motocykla, aż do 193 kg. 

 Podgrzewane manetki 
 W pełni zintegrowane, 10-stopniowe, 
podgrzewane manetki są sterowane z kierownicy, 
a aktualne ustawienie jest pokazane na 
wyświetlaczu TFT. Specjalnie wyprofi lowane 
manetki są wykonane z cieńszej gumy, co ułatwia 
przenoszenie ciepła na dłonie i poprawia komfort 
jazdy w każdych warunkach pogodowych. 

Rama ze stopów lekkich, wykonana 
metodą CF 
 TRACER 9 nowej generacji jest wyposażony 
w nowo zaprojektowaną ramę Deltabox ze 
stopów lekkich, wykonaną metodą CF, która 
zapewnia stabilność i sportową zwinność. 
Przeprojektowany aluminiowy wahacz jest
o 64 mm dłuższy – rozwiązanie to zwiększa 
stabilność przy dużych prędkościach bez utraty 
sportowej zwinności. 

 Silnik Euro 5 CP3 o pojemności 890 cm³ 
 Nowy, chłodzony cieczą silnik CP3 o większej 
pojemności 890 cm³ zapewnia wyższy moment 
obrotowy przy niższych obrotach, niezwykłe 
przyspieszenie i porywającą prędkość przy 
wyjściu z zakrętów, co czyni go najbardziej 
sportowym modelem TRACER, jaki kiedykolwiek 
powstał. Zoptymalizowane przełożenia skrzyni 
biegów i ulepszone sprzęgło antyhoppingowe 
zapewniają superpłynną pracę, a donośny dźwięk 
z nowego, podwójnego układu wydechowego 
i przeprojektowanego układu wlotowego, 
zapewniają niezapomniany dreszcz emocji 
podczas każdej jazdy. 

 Dedykowane kolory i grafi ka 
 Tracer 9 GT jest oferowany w ekskluzywnej 
kolorystyce Yamaha Icon Performance 
i z doskonałym wykończeniem grafi cznym, 
nawiązującym do R1M, nadając motocyklowi 
sportowego pazura. Dostępny również w kolorach 
Redline i Tech Kamo. 
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TRACER 7, wyróżniający się agresywną sekcją przednią, został opracowany po to, 
by podnosić poziom adrenaliny w trakcie jazdy. Czy to po pracy, czy w weekendy, 
dynamiczny, sportowy turystyk o wyjątkowej wydajności i dużej zwrotności tylko 
czeka, aby dostarczyć Ci niezapomniane emocje.

Dwucylindrowy silnik, wykonany w technologii crossplane, generuje liniowo 
przyrastający moment obrotowy, który zapewni doskonałe przyspieszenie 
na każdym biegu. Kompaktowe podwozie i regulowane zawieszenie zostały 
zbudowane tak, abyś mógł szybko i precyzyjnie pokonywać każdy zakręt.

Aerodynamiczne nadwozie nowej generacji z podwójnym refl ektorem LED 
i agresywnymi światłami pozycyjnych wzmacniają nowoczesny design. Dzięki 
ergonomii sprawdzającej się szczególnie na długich dystansach, szerszej 
kierownicy i regulowanej szybie, ten wszechstronny motocykl o średniej 
pojemności jest zawsze gotowy do kolejnej wyprawy.
TRACER 7: Teraz Twoja kolej. 

Półowiewka o agresywnej stylistyce
 Agresywny przód i kompaktowe nadwozie 
sprawiają, że nowego modelu TRACER 7 nie 
można zignorować! Płynnie przechodząca 
w zbiornik paliwa futurystyczna półowiewka 
gwarantuje doskonałą ochronę przed wiatrem 
i warunkami pogodowymi, a jej nowoczesna 
stylistyka podkreśla dynamiczny charakter 
wiodącego w swojej klasie, sportowego turystyka. 

 Najlżejszy w swojej klasie 
 Dzięki kompaktowemu, lekkiemu podwoziu 
z długim, aluminiowym wahaczem zapewniającym 
rozstaw osi 1460 mm, TRACER 7 to jeden 
z najbardziej zwrotnych i ekscytujących 
sportowych turystyków. Dzięki najniższej 
wadze w swojej klasie, połączonej z silnikiem 
o ekscytującym charakterze, generującym mocny 
moment obrotowy, TRACER 7 osiąga najlepszy 
stosunek mocy do masy, by zapewniać naprawdę 
wyjątkowe doznania podczas jazdy. 

 Dwa światła przednie, światła pozycyjne 
i kierunkowskazy LED 
Dwa kompaktowe przednie światła LED nie 
tylko zapewniają potężny strumień światła dla 
doskonałej widoczności w nocy, ale też nadają 
modelowi TRACER 7 agresywny, nowoczesny 
i dynamiczny wygląd. A dla dobrej widoczności 
w ciągu dnia, ten sportowy turystyk nowej 
generacji został wyposażony w jasne światła 
pozycyjne LED oraz kompaktowe kierunkowskazy 
LED. 

 Responsywny silnik CP2 o dużym 
momencie obrotowym, zgodny z normą 
Euro 5 
 Nic innego w tej klasie nie brzmi tak dobrze, 
ani nie zapewnia tak wspaniałych wrażeń, 
jak doskonały, dwucylindrowy silnik Yamahy 
o pojemności 689 cm³. Wiodący w branży projekt, 
wykorzystujący technologię crossplane, wymusza 
asymetryczny schemat zapłonu, który zapewnia 
mocny i liniowo przyrastający moment obrotowy. 
A dzięki ulepszeniom silnika, skrzyni biegów 
i układu wydechowego, ta zgodna z normą 
Euro 5 jednostka napędowa o natychmiastowej 
reakcji gwarantuje jeszcze bardziej sportową 
i emocjonującą jazdę. 
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 TRACER 7 GT to rasowy motocykl sportowo-turystyczny zapewniający wspaniałe 
wrażenia na dalekich trasach. Ten najlżejszy w swojej klasie model wyposażony 
w 20-litrowe kufry boczne, wysoką szybę i komfortową kanapę idealnie łączy 
ekscytujące osiągi, zwinność i funkcjonalność w podróży.

TRACERA 7 GT napędza jeden z najbardziej udanych silników Yamahy – jednostka 
o pojemności 698 cm³, wykonana w technologii crossplane i spełniająca normę 
Euro 5, która zapewnia wysoki, liniowo przyrastający moment obrotowy. Dzięki 
niemu TRACER 7 GT idealnie trafi a w gusta kierowców takich jak Ty, oferując 
sportowe emocje, daleki zasięg i wszechstronność oraz niepowtarzalny charakter.

Dwie lampy LED i nadwozie nowej generacji nadają modelowi TRACER 7 GT 
dynamiczny i agresywny wygląd, który wyróżnia go spośród innych motocykli tej 
klasy. Dzięki najlepszemu w swojej klasie stosunkowi mocy do masy, a także ramie 
gwarantującej dużą zwrotność i wysokiemu komfortowi jazdy, ten motocykl to 
najlepszy sposób na ucieczkę z miasta. 

 Szybko reagujący silnik CP2 o dużym 
momencie obrotowym, zgodny z normą 
Euro 5 
 Nic innego w tej klasie nie brzmi tak dobrze, 
ani nie zapewnia tak wspaniałych wrażeń, jak 
doskonały, dwucylindrowy silnik Yamahy
o pojemności 689 cm³, spełniający normę Euro 5.
Wiodący w branży projekt, wykorzystujący 
technologię crossplane, wymusza asymetryczny 
schemat zapłonu, który zapewnia imponujący, 
liniowo przyrastający moment obrotowy.
Ta niezwykle dynamiczna jednostka napędowa 
zgodna z normą Euro 5 należy do najbardziej 
udanych silników w historii Yamahy.

 Komfortowa kanapa 
 Specjalnie zaprojektowana, komfortowa kanapa 
jest wykonana z dwóch gatunków wysokiej jakości 
skóry zszytej kontrastującą kolorystycznie nicią. 
Pianka o różnej gęstości zapewnia pełną wygodę 
podróży kierowcy i pasażera, zintegrowane logo 
TRACER nadaje motocyklowi niepowtarzalny 
wygląd i styl. 

 Wyższa i szersza szyba turystyczna 
 TRACER 7 GT ma wyższą i szerszą szybę 
turystyczną, która lepiej chroni przed wiatrem 
w trasie. Wykonana z nietłukącego się 
i odpornego na zarysowania poliwęglanu, szyba 
turystyczna jest wyższa o 92 mm i szersza
o 70 mm  od wersji standardowej, zapewniając 
maksymalny komfort jazdy przy niższym poziomie 
hałasu i lepszej osłonie przed wiatrem i deszczem. 

 20-litrowe kufry boczne 
 Niezależnie od tego, czy wybierasz się w daleką 
podróż, czy dojeżdżasz do pracy, docenisz 
20-litrowe kufry boczne, które nie zakłócają 
dynamiki motocykla i nadają mu bardziej 
agresywny wygląd. Ich smukła i wytrzymała 
konstrukcja uzupełnia dynamiczny styl
TRACERA 7 GT. 

 TRACER 7 GT to oryginalny motocykl Yamaha TRACER 7 wzbogacony o zestaw akcesoriów, na które składają się lekkie kufry boczne, wysoka szyba i komfortowa kanapa, dostępny w ofi cjalnej sieci dystrybucji Yamahy. 
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 Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z ofi cjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej. 

 Aluminiowa nakrętka zaworu 
z wzorem radełkowanym 
90338-W1016-BL

 Aluminiowa nakrętka zaworu 
z wzorem spiralnym  
90338-W1018-BL

 Torba wewnętrzna do miejskich 
kufrów bocznych
 1MC-INBAG-CC-00 

 Dźwignia sprzęgła 
 1RC-F3912-00-00 

Dźwignia hamulca 
 1RC-F3922-10-00 

 Aluminiowy korek wlewu oleju 
 1WS-F1536-10-00 

 Nakładka na podstawę bocznej 
stopki 
 1WS-F7311-00-00 

 Aluminiowe podnóżki Touring dla 
kierowcy 
 2PP-FRFPG-00-00 

 Boczne kufry z miękkiego 
tworzywa ABS 
 2PP-FS0SC-00-00 

 Uniwersalny kluczyk do kufra 
centralnego miejskiego 
 59C-281C0-00-00 

 Zestaw zamków do bocznych 
i górnych kufrów turystycznych 
 5P5-28406-01-00 

 Zamek do bocznych i górnych 
kufrów turystycznych 
 5P5-28406-09-00 

 Kolorowe panele pokrywy kufra 
centralnego o pojemności 50 l 
 34B-F843F-0F-00 

 Kolorowe panele pokrywy kufra 
centralnego o pojemności 39 l 
 52S-F842M-00-00 

Kufer centralny o pojemności 39 l 
 52S-F84A8-00-00 

 Kompletny układ wydechowy 
Akrapovic  
 90798-33701-00 

 Stopka centralna 
 B4T-F71A0-00-00 

 Szyba turystyczna 
 B4T-F83J0-00-00 

 Niska kanapa
 B4T-F47C0-00-00 

 Komfortowa kanapa
 B4T-F47C0-10-00 

 Ładowarka USB 5V 
 B4T-H6600-00-00 

 Kufry boczne turystyczne 20 l  
 BC6-F0753-1L-XX  (lewy)
 BC6-F0753-1R-XX (prawy)

 Osłony silnika 
 B4C-211D0-00-00 

 Osłona chłodnicy 
 B4T-E24D0-00-00 

  Akcesoria  TRACER 7  / GT
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 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi. 

 

 Dane techniczne 
 NIKEN NIKEN GT TRACER 9 

Silnik    
Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 3-cylindrowy, DOHC Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 3-cylindrowy, DOHC Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 3-cylindrowy, DOHC 

Pojemność 847 cm³ 847 cm³ 890 cm3

Średnica x skok tłoka 78,0 mm x 59,1 mm 78,0 mm x 59,1 mm 78 x 62,1 mm 

Stopień sprężania 11,5 : 1 11,5 : 1 11,5:1 

Moc maksymalna 84,6 kW (115,0 KM) przy 10 000 obr./min 84,6 kW (115,0 KM) przy 10 000 obr./min 87,5 kW (119 KM) przy 10 000 obr./min 

Maksymalny moment obrotowy 87,5 Nm (8,9 kg-m) przy 8 500 obr./min 87,5 Nm (8,9 kg-m) przy 8 500 obr./min 93,0 Nm (9,5 kg-m) przy 7000 obr./min 

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa 

Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe 

Układ zapłonu TCI TCI TCI 

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny 

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa 

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch 

Spalanie 5,8 l/100 km 5,8 l/100 km 5,0 l/100 km 

Emisja CO2 135 g/km 135 g/km 116 g/km 

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa 

Podwozie    
Rama Hybrydowa, stalowo-aluminiowa Hybrydowa, stalowo-aluminiowa Aluminiowa, Deltabox

Kąt wyprzedzania główki ramy 20º 20º 25º 

Wyprzedzenie 74 mm 74 mm 108 mm 

Układ przedniego zawieszenia Podwójny widelec typu upside-down Podwójny widelec typu upside-down Widelec teleskopowy 

Układ tylnego zawieszenia Wahacz z układem dźwigni Wahacz z układem dźwigni Wahacz 

Skok przedniego zawieszenia 110 mm 110 mm 130 mm 

Skok tylnego zawieszenia 125 mm 125 mm 137 mm 

Hamulec przedni Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 298 mm Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 298 mm Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 298 mm 

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 282 mm Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 282 mm Hydrauliczny, jednotarczowy ,Ø 245 mm 

Opona przednia 120/70 R15 120/70 R15 120/70Z R17

Opona tylna 190/55 R17 190/55 R17 180/55Z R17

Wymiary    
Długość całkowita 2 150 mm 2 150 mm 2175 mm 

Szerokość całkowita 885 mm 885 mm 885 mm 

Wysokość całkowita 1 250 mm 1 250 mm 1430 mm – 1470 mm 

Wysokość kanapy 820 mm 820 mm 810 mm – 825 mm 

Rozstaw kół 1 510 mm 1 510 mm 1500 mm 

Minimalny prześwit 150 mm 150 mm 135 mm 

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa) 

263 kg 267 kg 213 kg 

Pojemność zbiornika paliwa 18 l itrów 18 l itrów 18 l itrów

Pojemność zbiornika oleju 3,4 litra 3,4 litra 3,5 l itra



 

 TRACER 9 GT TRACER 7 TRACER 7 GT 

Silnik    
Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, 3-cylindrowy, DOHC 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC 2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC 

Pojemność 890 689cm³ 689cm³ 

Średnica x skok tłoka 78 x 62,1 mm 80,0 mm x 68,6 mm 80,0 mm x 68,6 mm 

Stopień sprężania 11,5:1 11,5 : 1 11,5 : 1 

Moc maksymalna 87,5 kW (119 KM) przy 10 000 obr./min 54,00 kW (73,4 KM) przy 8750 obr./min 54,00 kW (73,4 KM) przy 8750 obr./min 

Maksymalny moment obrotowy 93,0 Nm (9,5 kg-m) przy 7000 obr./min 68,0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 obr./min 68,0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 obr./min 

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa 

Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe 

Układ zapłonu TCI TCI TCI 

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny 

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa 

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch 

Spalanie 5,0 l/100 km 4,3 l/100 km 4,3 l/100 km

Emisja CO2 116 g/km 100 g/km 100g/km 

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa 

Podwozie    
Rama Aluminiowa, Deltabox Stalowa, typu Deltabox Stalowa, typu Deltabox

Kąt wyprzedzania główki ramy 25° 24,8º 24,8º 

Wyprzedzenie 108 mm 90 mm 90 mm

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy Widelec teleskopowy 

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz 

Skok przedniego zawieszenia 130 mm 130 mm 130 mm 

Skok tylnego zawieszenia 137 mm 142 mm 142 mm 

Hamulec przedni Hydrauliczny, dwutarczowy, Ø 298 mm Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø282 mm Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø282 mm 

Hamulec tylny Hydrauliczny, jednotarczowy, Ø 245 mm Hydrauliczny jednotarczowy, Ø245 mm Hydrauliczny jednotarczowy, Ø245 mm 

Opona przednia 120/70Z R17 120/70 R17 120/70 R17 

Opona tylna 180/55Z R17 180/55 R17 180/55 R17

Wymiary    
Długość całkowita 2175 mm 2140 mm 2140 mm 

Szerokość całkowita 885 mm 806 mm 806 mm 

Wysokość całkowita 1430 mm – 1470 mm 1290 mm 1290 mm 

Wysokość kanapy 810 mm – 825 mm 840 mm 840 mm 

Rozstaw kół 1500 mm 1460 mm 1460 mm 

Minimalny prześwit 135 mm 140 mm 140 mm 

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa) 

220 kg 196 kg 196 kg 

Pojemność zbiornika paliwa 18 l itrów 17 litrów 17 litrów

Pojemność zbiornika oleju 3,5 l itra 3 litry 3 litry

29



 

 Skorzystaj z aplikacji 
MyGarage i zbuduj 
wymarzony motocykl 
Yamaha 

 MyGarage to najlepszy sposób na stworzenie 
własnej, wymarzonej kolekcji jednośladów 
Yamahy – i to całkowicie bezpłatnie! 
Wystarczy pobrać aplikację, by móc zacząć 
personalizować swoje motocykle. 

W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
i usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy oraz oceniać 
efekt końcowy, oglądając motocykl z dowolnej 
strony w formacie 3D. Kolekcję swoich 
wymarzonych motocykli możesz zapisać 
w wirtualnym garażu, a następnie udostępniać 
je znajomym z całego świata. Każdy wirtualny 
projekt motocykla marzeń możesz też 
przesłać do dealera Yamaha, który przygotuje 
zamówienie.
 



MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Nowa aplikacja MyRide, stworzona przez 
Yamahę i dostępna bezpłatnie dla każdego 
kierowcy, niezależnie od marki posiadanego 
motocykla lub skutera, pozwala na śledzenie 
i przechowywanie szczegółowych informacji 
na temat każdego przejazdu jednośladem. 

Dzięki aplikacji Yamaha MyRide można 
rejestrować wszystkie szczegóły swojej jazdy
– od kąta pochylenia, przez przyspieszenie 
i prędkość, aż po siłę hamowania,
a każda podróż stanie się jeszcze bardziej 
satysfakcjonująca. 

Zapisuj, przechowuj i analizuj własną jazdę, 
ale też wymieniaj się swoimi plikami GPS 
Exchange (GPX)* z innym użytkownikami 
aplikacji MyRide, korzystając z ich tras 
i doświadczenia. 

* GPX to format pliku opracowany w celu dostarczenia danych GPS 
do aplikacji, takich jak nawigatory lub aplikacje korzystające z GPS. 
Może być używany do opisania punktów trasy, szlaków i tras.
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 Poszukiwanie przygód 
zaczyna się tutaj 

 W każdym człowieku drzemie duch przygody 
i palące pragnienie, aby dowiedzieć się, co 
kryje się za horyzontem. Ta wrodzona pasja 
odkrywania sprawia, że nie ma granic tego, co 
możesz osiągnąć i jak daleko możesz zajść.

Kompletna gama produktów Yamahy pozwala
Ci cieszyć się i dzielić wysokiej jakości 
przeżyciami na lądzie, wodzie lub śniegu.
Aby pomóc Ci dowiedzieć się, co naprawdę 
sprawia, że Twoje serce zaczyna bić szybciej, 
Yamaha utworzyła portal dla miłośników 
przygód, który zapewnia natychmiastowy 
dostęp do ekscytującego, zaskakującego 
i inspirującego świata.

Destination Yamaha Motor to globalna, 
internetowa platforma podróżnicza, która 
daje każdemu poszukiwaczowi emocji szansę 
poczucia przypływu adrenaliny i tworzenia 
nowych wspomnień, które będą trwać wiecznie. 
Dzięki współpracy z czołowymi, sprawdzonymi 
biurami podróży portal Destination Yamaha 
Motor umożliwia wyszukiwanie online 
najlepszych przygód, które możesz przeżyć 
podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem, 
łodzią lub skuterem śnieżnym.

Wyjątkowo różnorodna oferta wycieczek 
pozwala znaleźć nowe doświadczenia, które 
poszerzą Twoje horyzonty i wyrwą Cię ze 
strefy komfortu. Każde biuro podróży zostało 
sprawdzone i zatwierdzone przez portal 
Destination Yamaha Motor, co oznacza, że 
możesz dokonać rezerwacji bez żadnych obaw. 
Odwiedź stronę https://destination-yamaha-
motor.eu/ już dziś, aby wyruszyć w pełną 
przygód przyszłość razem z nami. 32



 

Poznaj ofertę YOU

YOU to kompleksowe usługi klasy premium, 
które ułatwiają zakup motocykla lub skutera 
Yamaha i utrzymanie go w idealnym stanie. 
Staramy się, aby każdy kontakt klienta 
z produktami Yamaha przynosił maksimum 
satysfakcji – zarówno samo nabycie sprzętu, jak 
i jego późniejsze posiadanie i obsługa. 

Zapoznaj się ofertą usług YOU, a przekonasz się, 
że połączy Cię z nami znacznie więcej niż tylko 
fakt zakupu motocykla. Zadbamy o to, aby nasze 
relacje były długotrwałe i niezwykle pozytywne.

Ubezpieczenie Yamaha Motor 

Usługi ubezpieczeniowe Yamaha Motor 
zostały opracowane specjalnie na potrzeby 
posiadaczy maszyn marki Yamaha, aby 
uprościć proces ich ubezpieczania.

Oferta wysokiej jakości produktów 
ubezpieczeniowych pokrywa wszystkie 
aspekty posiadania motocykla Yamahy 
i gwarantuje wysoki poziom ochrony przy 
zachowaniu konkurencyjnych stawek. 
Zapewnia to spokój ducha i czyni jazdę 
jeszcze przyjemniejszą. 

Gwarancja Yamaha Motor Factory 

Dokonując zakupu nowej Yamahy, 
otrzymujesz najwyższą jakość i niezawodność, 
które są u nas standardem. Dodatkowo 
zyskujesz całkowitą pewność, że w przypadku 
wystąpienia mało prawdopodobnej 
i nieoczekiwanej usterki, pełna gwarancja 
Yamaha Motor Factory pokryje wszystkie 
koszty części i robocizny.

Oferta Yamaha Motor Finance 

Yamaha oferuje szeroki wybór usług 
fi nansowych, które jeszcze bardziej ułatwiają 
zakup naszych motocykli. Usługi Yamaha 
Motor Finance mogą być indywidualnie 
konfi gurowane, dzięki czemu z łatwością 
dopasujesz je do swoich potrzeb i stylu życia. 
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 Zdecyduj mądrze. Wybierz 
oryginalne produkty. 

 Aby uzyskać optymalne osiągi 
i długoterminową niezawodność, zalecamy 
stosowanie oryginalnych części Yamaha. 
Wysokiej jakości części zamienne spełniają 
surowe normy bezpieczeństwa, idealnie 
pasują i cechują się fabryczną trwałością,
co gwarantuje bezstresową eksploatację.

Serwisowanie pojazdów w autoryzowanym 
serwisie Yamahy gwarantuje wykonanie 
wszystkich czynności przez wykwalifi kowany 
personel z użyciem oryginalnych części 
i produktów Yamalube.

Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych 
szkoleniach organizowanych przez Yamaha 
Technical Academy, które zapewniają im 
wiedzę i doświadczenie na wysokim poziomie. 
Daje to gwarancję utrzymania Twojej Yamahy 
w fabrycznym stanie technicznym.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zwróć 
się do lokalnego dealera Yamahy lub odwiedź 
naszą stronę internetową. 



 

Płynny komponent silnika

Yamaha docenia to, że klienci są dumni 
z posiadanych pojazdów. W uznaniu ich 
lojalności opracowała asortyment produktów 
Yamalube  do smarowania i pielęgnacji 
jednośladów. 

Według inżynierów Yamahy olej to płynny 
element silnika, który stanowi jedną z jego 
najważniejszych części. Wybór produktów 
Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Używając wyłącznie środków smarnych 
i konserwacyjnych Yamalube, możesz mieć 
pewność, że silnik uzyska najwyższe osiągi 
i będzie tak wytrzymały i niezawodny, jak 
tego oczekujesz od Yamahy. W ofercie 
marki znajduje się również linia kosmetyków 
motocyklowych, które umożliwiają utrzymanie 
posiadanego jednośladu w nienagannym 
stanie. Informacje o zalecanych produktach 
Yamalube dla swojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej: www.yamaha-motor.pl.

Nigdy nie pij oleju silnikowego.
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 Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha 
zaleca jazdę bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia 

zamieszczone w niniejszej broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w 
kontrolowanych warunkach. Specyfi kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom 

bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter 
orientacyjny i mogą być modyfi kowane w zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe 

informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy. 

 www.yamaha-motor.pl  Obserwuj nas na: 

 Dealer 
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