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DROGA
Roads of Life

Podróż jest ważniejsza niż jej cel – kiedy 
prowadzisz motocykl sportowo-turystyczny 
Yamahy, możesz docenić każdą chwilę 
i zdobyć wspomnienia na całe życie.

Wszystko to znajdziesz w segmencie 
Sport Touring - możesz wybierać spośród 
nowej generacji modeli TRACER 7 
z aerodynamicznym nadwoziem, szybkich, 

sportowych i świetnie wyglądających 
motocykli TRACER 9 z 3-cylindrowym 
silnikiem o wysokim momencie obrotowym, 
i trójkołowego, radykalnego NIKENA. Bez 
względu na to, gdzie prowadzi Cię droga, 
Yamaha oferuje doskonałe jednoślady 
turystyczne dostosowane do Twoich potrzeb.

Wszystkie one zostały gruntownie 
przetestowane przez ogromną liczbę 
zapalonych motocyklistów. Wybrali oni 
nasze modele z segmentu Sport Touring do 
codziennych dojazdów do pracy, epickich 
podróży, a nawet do wspierania kolarzy 
w największych wyścigach rowerowych 
na świecie. Bez względu na zastosowanie 
wszyscy korzystają z nich z powodzeniem.
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Mijaj zakręty, nie 
zważając na porę roku
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NIKEN daje pewność każdemu kierowcy i zapewnia 
wyjątkowe poczucie przyczepności przednich 
kół oraz doskonałe prowadzenie. Aby uwierzyć 
w możliwości efektywnego pokonywania 
nawet najtrudniejszych zakrętów, trzeba tego 
doświadczyć.

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

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 akcesoriów, na które składają się lekkie kufry boczne 
o pojemności 25 litrów wraz ze stelażem oraz wysoka szyba 
dostępne w autoryzowanej sieci dystrybucji Yamahy.
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Motocykl sportowo-turystyczny na każde 
warunki pogodowe
Wśród cech, które sprawiają, że NIKEN GT 
jest motocyklem turystycznym, znajdują się 
m.in. wysoka szyba, kufry boczne oraz tylny 
bagażnik z uchwytami dla pasażera – wraz 
z podgrzewanymi manetkami i komfortowym 
siedzeniem, a także podstawką centralną 
i dodatkowym gniazdem zasilania 12V. Wysoki 
komfort i duża funkcjonalność powodują, że ten 
nietuzinkowy trójkołowy motocykl z segmentu 
sportowo-turystycznego jest przystosowany 
do przyjemnej jazdy przez znaczną część roku 
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 tylną część 
stanowi konstrukcja kratownicowa wykonana z rur 
stalowych, połączona z aluminiowym wahaczem. 
To wszystko zapewnia wymaganą wytrzymałość, 
sztywność oraz elastyczność dokładnie tam, gdzie 
jest to niezbędne.

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. Rozstaw kół wynoszący 410 mm oraz 
wyrafinowana konstrukcja LMW zapewnia głęboki 
kąt pochylenia aż do 45 stopni, co daje wyjątkowe 
możliwości jazdy w zakrętach.

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. Wykorzystywana przez 
Yamahę unikalna technologia konstrukcji 
zawieszenia, spełniająca regułę Ackermanna 
oraz wykorzystująca do prowadzenie dwie pary 
teleskopów, daje lepsze poczucie stabilności 
i przyczepności w zakrętach oraz na różnych 
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. 
Specjalne ustawienia wtrysku paliwa zapewniają 
dobre osiągi, które sprawdzają się na krętych 
i trudnych drogach, a nowa 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, YCC-T, 
tempomat czy dwustopniowy system kontroli 
trakcji z opcją wyłączenia. W celu zapewnienia 
płynności jazdy model NIKEN GT wyposażono 
w sprzęgło antyhoppingowe z funkcją docisku 
oraz system quickshifter.

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. Muskularne i atletyczne 
nadwozie ze specyficzną podwójną osłoną 
świateł oraz wbudowany zbiornik paliwa tworzą 
unikatowy profil 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. Zaczerpnięte z modelu R1 
lusterka wsteczne są wyposażone w zintegrowane 
kierunkowskazy LED, nadające motocyklowi 
odważny i futurystyczny wygląd.

NIKEN GT to oryginalny motocykl Yamaha NIKEN wzbogacony o zestaw akcesoriów, na które składają się lekkie kufry boczne o pojemności 25 litrów wraz ze stelażem oraz wysoka szyba dostępne w autoryzowanej sieci dystrybucji Yamahy.6
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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 podwozia zapewniają sportowe 
osiągi i wygodę podczas pokonywania długich tras. Dołącz do rewolucji.

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. Wykorzystywana przez 
Yamahę unikalna technologia konstrukcji 
zawieszenia, spełniająca regułę Ackermanna 
oraz wykorzystująca do prowadzenie dwie pary 
teleskopów, 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 847cm³ i wysokim momencie 
obrotowym jest już znany z produkowanych 
wcześniej modeli MT-09 i Tracer 900, a jego 
konstrukcja okazała się dużym sukcesem. 
Specjalne ustawienia wtrysku paliwa zapewniają 
dobre osiągi, które sprawdzają się na krętych 
i trudnych drogach, a nowa konstrukcja wału 
korbowego gwarantuje doskonałą zwrotność 
i sprawne uruchamianie pojazdu.

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 tylną część 
stanowi konstrukcja kratownicowa wykonana z rur 
stalowych, połączona z aluminiowym wahaczem. 
To wszystko zapewnia wymaganą wytrzymałość, 
sztywność oraz elastyczność dokładnie tam, gdzie 
jest to niezbędne.

Odważna i futurystyczna stylistyka
Dwa pochylane przednie koła, dwa 
dwuteleskopowe widelce przednie typu upside-
down oraz szeroko postawiony przód, nadają 
motocyklowi NIKEN dominujący i nowoczesny 
wygląd, który odzwierciedla jego sportowo-
turystyczny charakter. Muskularne i atletyczne 
nadwozie ze specyficzną podwójną osłoną 
świateł oraz wbudowany zbiornik paliwa tworzą 
unikatowy profil pojazdu.
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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 oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Pełny układ wydechowy Akrapovič
90798-33001-00

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

Podgrzewana, komfortowa kanapa
BD5-F47C0-A0-00

Wysoka szyba
BD5-F83J0-00-00

Zestaw obniżający zawieszenie
BD5-FLSUS-00-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
BD5-FLWLP-00-00

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

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

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

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

Aluminiowe końcówki kierownicy
B67-FHBED-00-00

Zestaw aluminiowych podnóżków 
dla pasażera
BK6-FPPEG-00-00

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

Dźwignia hamulca Gilles
1RC-F3922-10-00

Dźwignia sprzęgła Gilles
B67-F3912-00-00

Zestaw aluminiowych podnóżków 
dla kierowcy
BK6-FRPEG-00-00

Osłona łańcucha 
BD5-FCHNC-00-00

Akcesoryjne podnóżki kierowcy
1WS-F2741-00-00

Akcesoryjne podnóżki pasażera
1WS-F2743-00-00

Osłony widelca
BD5-251B0-00-00

Uchwyt GPS
BD5-F34A0-00-00

Osłona chłodnicy
BD5-FRADC-00-00

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

Regulator naciągu łańcucha
B67-FCHAD-00-00

Akcesoria NIKEN / NIKEN GT
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Podkręć swoje doznania
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Sportowy turystyk jeszcze nigdy nie był tak 
dobry. Wyjątkowa specyfikacja 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 zapewnia naturalne wrażenia 
z jazdy, nawet przy pełnym obciążeniu.

Zwiększając bezpieczeństwo podczas 
jazdy w nocy, TRACERA 9 GT wyposażono 
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. 
A żeby zapewnić najwyższą wszechstronność 
sportową, ten zaawansowany technologicznie 
motocykl jest wyposażony w system 
quickshifter, zapewniający płynniejszą i szybszą 
zmianę biegów w górę i w dół.

TRACER 9 GT
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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 system 
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 boczne kufry
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% nośności 
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 wyprofilowane 
manetki są wykonane z cieńszej gumy, co ułatwia 
przenoszenie ciepła na dłonie i poprawia komfort 
jazdy w każdych warunkach pogodowych.

Lekka rama ze stopu aluminium wykonana 
metodą CF
Nowa generacja TRACER 9 GT jest wyposażona 
w nowo zaprojektowaną ramę Deltabox ze stopu 
aluminium, wykonaną metodą CF, która jest 
sztywniejsza, zapewnia stabilność i sportową 
zwinność. Przeprojektowany aluminiowy wahacz 
jest o 64 mm dłuższy, co daje doskonałą 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 charakterystyczny dźwięk 
nowego, podwójnego układu wydechowego 
i przeprojektowanego układu dolotowego, 
gwarantują niezapomniany dreszcz emocji 
podczas każdej jazdy.

Dedykowane kolory i grafika
Tracer 9 GT jest oferowany w ekskluzywnej 
kolorystyce Yamaha Icon Performance 
i z doskonałym wykończeniem graficznym, 
nawiązującym do R1M, co nadające motocyklowi 
sportowego pazura. Dostępny również w kolorach 
Redline i Tech Kamo.

16



 

Tech Kamo
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Wyobraź sobie nowe 
jutro
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Przedstawiamy dynamiczny motocykl Yamaha TRACER 9. Lżejszy, szybszy i bardziej 
wszechstronny niż kiedykolwiek – 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 jest 
wyposażony w 3-cylindrowy silnik o pojemności 890 cm³, co daje mu jeszcze 
większy moment obrotowy i oszałamiające przyspieszenie. Niezależnie od tego, 
czy suniesz krętą, górską szosą, czy połykasz kolejne kilometry na prostej jak 
strzała autostradzie, nasz lekki motocykl sportowo-turystyczny jest zwinny 
i stabilny zarówno podczas jazdy w pojedynkę, jak i z pasażerem.

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 światła LED podkreślają klasę premium tej sportowo-
turystycznej maszyny. TRACER 9 ma możliwość zamontowania 3 kufrów oraz 
imponujący zasięg ponad 350 km, co razem sprawia, że świat stoi dla Ciebie 
otworem.

TRACER 9 w liczbach
Silnik CP3 o wysokim momencie obrotowym 
i pojemności 889 cm³ wytwarza 93 Nm przy 7000 
obr./min, osiągając moc maksymalną 119 KM przy 
10 000 obr./min. Masa z płynami wynosi 213 kg, 
ładowność 193 kg, zbiornik ma pojemność 19 
litrów, a zasięg przekracza 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 nośność, 
pozwalając zabrać w podróż łącznie 193 kg.

Lekka rama ze stopu aluminium, 
wykonana metodą CF
Nowa generacja TRACER 9 jest wyposażona 
w ramę Deltabox ze stopu aluminium, wykonaną 
metodą CF, która jest sztywniejsza, zapewnia 
stabilność i sportową zwinność. Przeprojektowany 
aluminiowy wahacz jest o 64 mm dłuższy, co daje 
doskonałą stabilność przy dużych prędkościach 
bez utraty sportowej zwinności.

Silnik CP3 Euro 5 o pojemności 890 cm³
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 charakterystyczny 
dźwięk nowego, podwójnego układu 
wydechowego i przeprojektowanego układu 
wlotowego, zapewniają niezapomniany dreszcz 
emocji podczas każdej jazdy.
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Akcesoria TRACER 9 / TRACER 9 GT

Pakiet Podróżny Pro

Najlepsze wyposażenie podróżne do TRACERA 9, które zapewni Ci funkcjonalność i niepowtarzalny styl. 
Wysoka szyba, podgrzewane manetki i komfortowe, podgrzewane siedzenie zapewniają dodatkowy 
komfort na długich, niekończących się drogach. Na wszelki wypadek, gdy potrzebna jest lepsza ochrona 
przed wiatrem, w Pakiecie Podróżnym Pro znajduje się również deflektor zapewniający większy 
komfort podczas jazdy. Kufry boczne i kufer centralny to idealne rozwiązanie do zabrania wszystkich 
potrzebnych rzeczy. Za pomocą ładowarki USB naładujesz telefon lub urządzenie do nawigacji 
GPS, a specjalne narzędzie pozwoli Ci monitorować ciśnienia w oponach. W pakiecie jest również 
specjalny uchwyt do zamocowania urządzenia GPS. Przedłużenie stopki bocznej zwiększa stabilność 
zaparkowanego motocykla na każdej nawierzchni, osłona chłodnicy chroni ją przed uderzeniami 
drobnych kamieni i żwiru podczas jazdy, a osłony silnika dają zabezpieczenie w razie upadku. 
Światła przeciwmgielne LED zwiększają widoczność w złych warunkach pogodowych, zapewniając 
optymalne bezpieczeństwo. Kiedy Ty cieszysz się jazdą, my dbamy, aby Twój pasażer też dobrze się 
bawił. Ten z pewnością ucieszy się z komfortowego siedzenia pasażera i akcesoryjnego oparcia. 

Pakiet Gravel

Zwiększ zdolności swojego TRACERA 9 do jazdy w różnych warunkach 
poprzez zamontowanie miękkich bocznych sakw, mocnych osłon silnika, 
dodatkowych świateł przeciwmgielnych i osłony chłodnicy. Pakiet Gravel 
jest przeznaczony dla osób, które chcą odważnie wyjeżdżać poza utarte 
szlaki oraz rzucać swoim maszynom wyzwanie na różnych drogach 
i ścieżkach. 
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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 oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Pełny układ wydechowy Akrapovič
90798-32802-00

Zestaw miękkich sakw Explorer 
B5U-FSSBH-00-00

Osłona silnika Explorer
B5U-F84R0-00-00

Osłona silnika Explorer
B5U-F43B0-00-00

Szyba turystyczna
B5U-F83J0-00-00

Gniazdo ładowarki USB
B5U-H6600-00-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B5U-H4550-00-00

Przedłużka bocznej stopki
B5U-FSTEX-00-00

Osłona tylnej osi
B7N-FRAXP-00-00

Deflektor na przednią szybę
BW3-F83M0-00-00

Ścienny zestaw mocujący do 
kufrów bocznych
B5U-FSCWM-00-00

Osłona przedniej osi
B7N-FFAXP-00-00

Podróżny tank bag
YME-FTBAG-TR-02

Zestaw crash-padów
B5U-211D0-00-00

Zestaw toreb wewnętrznych do 
kufrów Tour i City
B5U-FSCIB-00-00

Osłona chłodnicy
B5U-FRADC-00-00

Podgrzewane, komfortowe 
siedzisko
B5U-247C0-10-00

Zestaw kontroli ciśnienia 
w oponach TPMS
YME-HTPMK-00-00

Wsporniki podwyższające 
kierownicę
B5U-FHBR0-00-00

Zestaw obniżający zawieszenie
B5U-F538P-00-00

Komfortowe siedzisko 
B5U-247E0-00-00

Zestaw świateł przeciwmgielnych 
LED
B5C-854A3-00-00

Zestaw do szybkiej zmiany biegów
B5U-181A0-00-00

Nieprzemakalna torba na tablet
YME-FDRBT-00-00

Akcesoria TRACER 9 / TRACER 9 GT
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Inteligentne 
pokonywanie zakrętów
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TRACER 7 GT to rasowy motocykl sportowo-
turystyczny zapewniający wspaniałe wrażenia 
na dalekich trasach. Ten najlżejszy w swojej 
klasie jednoślad, wyposażony w 20-litrowe kufry 
boczne, wysoką szybę i komfortową kanapę 
idealne łączy ekscytujące osiągi, zwinność 
i funkcjonalność w trasie.

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. Dzieki niemu TRACER 7 
GT idealnie trafia w gusta kierowców takich 
jak Ty, oferując sportowe emocje, daleki 
zasięg i wszechstronność oraz niepowtarzalny 
charakter.

Dwie lampy LED i nadwozie nowej generacji 
nadają TRACEROWI 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.

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 dostępne w autoryzowanej sieci 
dystrybucji Yamahy.
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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, bazujący na technologii 
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. Zapewnia ona pełną emocji, 
sportową jazdę.

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 pasażerowi. 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 jest 
wyższa o 92 mm i szersza o 70 mm od szyby 
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 boczne kufry, które nie zakłócają 
dynamiki motocykla i nadają mu bardziej 
agresywny wygląd. Ich smukła i wytrzymała 
konstrukcja uzupełnia dynamiczny styl 
TRACERA 7 GT.

Najlżejszy w klasie, najlepszy stosunek 
mocy do masy
Dzięki lekkiemu, kompaktowemu podwoziu 
z długim, aluminiowym wahaczem zapewniającym 
rozstaw osi 1460 mm TRACER 7 GT należy do 
najbardziej zwrotnych i ekscytujących, sportowych 
tourerów. Dzięki najniższej wadze w klasie, 
połączonej z silnikiem o ekscytującym charakterze 
i imponującym momencie obrotowym, TRACER 
7 GT oferuje najlepszy stosunek mocy do masy 
i wyjątkowe doznania z jazdy.

Duży zasięg
Wyposażony w półowiewkę, wysoką szybę 
turystyczną i komfortowe siedzenie, nowy 
TRACER 7 GT to sportowy turystyk, na którym 
można pokonywać duże odległości. Smukły 
zbiornik paliwa o pojemności 17 litrów 
zapewnia wygodę dalekiego zasięgu i zwiększa 
wszechstronność motocykla.

Lekka półowiewka z agresywną czaszą
TRACERA 7 GT, z agresywną czaszą 
i kompaktowym nadwoziem, po prostu nie można 
zignorować! Płynnie przechodząca na pokrywę 
zbiornika, futurystyczna półowiewka gwarantuje 
doskonałą ochronę przed wiatrem i deszczem, 
a jej nowoczesny design podkreśla dynamiczny 
charakter wiodącego w klasie sportowego 
turystyka.

Regulowane przednie i tylne zawieszenie
TRACER 7 GT jest wyposażony w regulowane 
przednie i tylne zawieszenie, które umożliwia 
osiągnięcie optymalnej wydajności w różnych 
warunkach jazdy. Widelec z lagami o średnicy 
41 mm i tylny amortyzator posiadają regulację 
napięcia wstępnego i tłumienia odbicia, ułatwiając 
dostosowanie ustawień motocykla do różnych 
obciążeń, warunków drogowych i stylów jazdy.

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 dostępne w oficjalnej sieci dystrybucji Yamahy.26



 

Redline

TRACER 7 GT

T
R

A
C

E
R

 7
 G

T

Tech Kamo

Icon Performance

27



 

Teraz Twoja kolej
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TRACER 7, wyróżniający się agresywnym przodem, został opracowany w ten 
sposób, że podnosi poziom adrenaliny za każdym razem, gdy go prowadzisz. 
Czy to po pracy, czy w weekendy, ten dynamiczny, sportowy turystyk o wyjątkowej 
wydajności i lekkim prowadzeniu tylko czeka, aby dostarczyć Ci niezapomnianych 
emocji.

Dwucylindrowy silnik spełniający normę Euro 5, wykonany w technologii 
crossplane, generuje liniowo przyrastający moment obrotowy, który zapewnia 
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 dwoma światłami głównymi LED 
i agresywnymi światłami pozycyjnymi, wzmacniają nowoczesną stylistykę. 
Dzięki ergonomii sprawdzającej się szczególnie na długich dystansach, szerokiej 
kierownicy i regulowanej szybie, ten wszechstronny motocykl średniej klasy 
pojemności jest zawsze gotowy do kolejnej wyprawy. TRACER 7: Teraz Twoja kolej.

Półowiewka z agresywnym przodem
Agresywny przód i kompaktowe nadwozie 
sprawiają, że nowego modelu TRACER 7 nie 
można zignorować! Płynnie przechodząca 
w pokrywę zbiornika 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, to jeden z najbardziej 
zwrotnych i ekscytujących sportowych 
turystyków. Dzięki najniższej wadze w swojej 
klasie, połączonej z silnikiem o ekscytującym 
charakterze i mocnym momencie obrotowym, 
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 światła przednie LED nie 
tylko zapewniają potężny strumień światła dla 
doskonałej widoczności w nocy, ale też nadają 
nowemu 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 liniowy 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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Akcesoria TRACER 7 / TRACER 7 GT

Pakiet Sport Pack

Jeśli chcesz, aby Twój TRACER 7 efektownie się wyróżniał, postaw 
na pakiet wyselekcjonowanych akcesoriów Yamaha Sport Pack. 
Znajdujące się w pakiecie Sport Pack akcesoria, takie jak: osłona 
łańcucha, pełna osłona chłodnicy, osłony boczne i krótki uchwyt tablicy 
rejestracyjnej drugiej generacji, sprawią że Twój TRACER 7 będzie 
wyglądał jeszcze agresywniej. Zestaw wysokiej jakości oryginalnych 
akcesoriów nabędziesz teraz u swojego dealera Yamaha, który chętnie 
zamontuje je na Twoim motocyklu. 

Pakiet Miejski

Jeśli używasz swojego TRACERA 7 do codziennych 
dojazdów do pracy w mieście, 39-litrowy, zamykany 
czarny kufer centralny będący częścią pakietu, pozwoli Ci 
przewozić potrzebne rzeczy pewnie i bezpiecznie. A dzięki 
poręcznemu adapterowi USB możesz używać nawigacji 
satelitarnej lub ładować baterie urządzeń mobilnych, by 
zawsze panować nad sytuacją.
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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 autoryzowanym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Pełny układ wydechowy Akrapovič 
90798-33702-00

Tylny amortyzator Öhlins
YA4-29000-00-00

Szyba turystyczna
B4T-F83J0-00-00

Deflektor na przednią szybę
B3T-F83M0-00-00

Stopka centralna
B4T-F71A0-00-00

Ładowarka USB 5V
B4T-H6600-00-00

Tylny bagażnik
BC6-F48D0-00-00

Zestaw świateł przeciwmgielnych 
LED
BS2-854A3-00-00

Osłona na zbiornik paliwa „Road 
to Fuji”
B4T-FTPAD-00-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
B4T-F16E0-00-00

Osłona silnika
B4T-F11D0-00-00

Osłony zbiornika paliwa
B4T-FSPAD-00-00

Komfortowe siedzenie
B4T-F47C0-10-00

Niskie siedzenie
B4T-F47C0-00-00

Osłona chłodnicy
B4T-E24D0-00-00

Osłony silnika
B4C-211D0-00-00

Zestaw kontroli ciśnienia 
w oponach TPMS
YME-HTPMK-00-00

Zestaw kufrów bocznych
BD5-F84B8-00-00

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

Torba wewnętrzna do kufra 
bocznego
1MC-INBAG-CC-00

Torba na tylne siedzenie
YME-REARB-AG-01

Dźwignia hamulca Gilles
1RC-F3922-10-00

Dźwignia sprzęgła Gilles
1RC-F3912-00-00

Osłona łańcucha
BC6-F2310-00-00

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

 

Dane techniczne
NIKEN GT NIKEN TRACER 9 GT

Silnik
Typ silnika 3-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC 3-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC 3-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, 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 KM) przy 10 000 obr./min 84,6 kW (115 KM) przy 10 000 obr./min 87,5 kW (119 KM) przy 10 000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 87,5 Nm przy 8 500 obr./min 87,5 Nm przy 8 500 obr./min 93 Nm przy 7 000 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 l/100 km

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

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Podwozie
Rama Deltabox, aluminiowa Deltabox, aluminiowa Deltabox, aluminiowa

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 Wahacz Wahacz

Skok przedniego zawieszenia 110 mm 110 mm 130 mm

Skok tylnego zawieszenia 125 mm 125 mm 137 mm

Hamulec przedni Hydrauliczne z dwiema tarczami Ø 298 mm Hydrauliczne z dwiema tarczami 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 R 15 (56W) bezdętkowa 120/70 R 15 (56W) bezdętkowa 120/70Z R17 M/C (58W) bezdętkowa

Opona tylna 190/55 R 17 (75W) bezdętkowa 190/55 R 17 (75W) bezdętkowa 180/55Z R17 M/C (73W) bezdętkowa

Wymiary
Długość całkowita 2 150 mm 2 150 mm 2 175 mm

Szerokość całkowita 885 mm 885 mm 885 mm

Wysokość całkowita 1 250 mm 1 250 mm 1 430 mm – 1 470 mm

Wysokość kanapy 820 mm 820 mm 810 mm – 825 mm

Rozstaw kół 1 510 mm 1 510 mm 1 500 mm

Minimalny prześwit 150 mm 150 mm 135 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

267 kg 263 kg 220 kg

Pojemność zbiornika paliwa 18 l 18 l 18 l

Pojemność zbiornika oleju 3,4 l 3,4 l 3,5 l
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

 

TRACER 9 TRACER 7 GT TRACER 7

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

Pojemność 890 cm³ 689 cm³ 689 cm³

Średnica x skok tłoka 78 x 62,1 mm 80 mm x 68,6 mm 80 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 kW (73,4 KM) przy 8 750 obr./min 54 kW (73,4 KM) przy 8 750 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 93 Nm przy 7000 obr./min 67 Nm przy 6,500 rpm 68 Nm przy 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 l/100 km 4,3 l/100 km 4,3 l/100 km

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

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Podwozie
Rama Deltabox, aluminiowa Deltabox, stalowa Deltabox, stalowa

Kąt wyprzedzania główki ramy 25º 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 Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 282 mm Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 282 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny jednotarczowy Ø 245 mm Hydrauliczny jednotarczowy Ø 245 mm Hydrauliczny jednotarczowy Ø 245 mm

Opona przednia 120/70Z R17 M/C (58W) bezdętkowa 120/70 R17 M/C (58W) bezdętkowa 120/70 R17 M/C (58W) bezdętkowa

Opona tylna 180/55Z R17 M/C (73W) bezdętkowa 180/55 R17 M/C (73W) bezdętkowa 180/55 R17 M/C (73W) bezdętkowa

Wymiary
Długość całkowita 2 175 mm 2 140 mm 2 140 mm

Szerokość całkowita 885 mm 840 mm 806 mm

Wysokość całkowita 1 430 mm – 1 470 mm 1 290 mm 1 290 mm

Wysokość kanapy 810 mm – 825 mm 835 mm 835 mm

Rozstaw kół 1 500 mm 1 460 mm 1 460 mm

Minimalny prześwit 135 mm 140 mm 140 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

213 kg 210 kg 196 kg

Pojemność zbiornika paliwa 18 l 17 l 17 l

Pojemność zbiornika oleju 3,5 l 3 l 3 l
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Yamaha NIKEN, oficjalny 
partner największych 
europejskich wyścigów 
kolarskich

Sport, rywalizacja i ambicja od zawsze były 
wpisane w nasze DNA. Ta filozofia jest widoczna 
nie tylko w naszych produktach, ale sięga 
znacznie dalej, wpływając na nasze działania 
społeczne i realizowane projekty. Jedną z nich 
jest partnerstwo Yamahy w trzech największych 
w Europie wyścigach kolarskich.

Jesteśmy dumni z bycia oficjalnym partnerem 
technicznym Giro d’Italia, Tour de France i Vuelta 
a España (La Vuelta) i możliwości dostarczenia 
rewolucyjnego motocykla NIKEN do obsługi tych 
wyścigów i startujących w nich zespołów. Marka 
Yamaha stanowi najlepszą gwarancję wydajności 
naszych produktów wyposażonych w liczne, 
specjalnie zaprojektowane akcesoria. Dzięki 
innowacyjnej technologii Leaning Multi-Wheel 
(LMW) NIKEN jest niedościgniony w ekstremalnych 
warunkach – od tras położonych na poziomie 
morza po wyniesione górskie przełęcze, w strugach 
deszczu i gradobiciu, w ciasnych zakrętach 
pokonywanych z niskimi prędkościami czy na 
stromych podjazdach. To właśnie te możliwości są 
tak bardzo potrzebne na wyścigach kolarskich do 
zapewnienia wsparcia na trasie i zdobycia zaufania 
naszych partnerów.

Przeżyj najważniejsze momenty wyścigów 
filmowanych z pojazdów Yamaha NIKEN, z samego 
środka peletonu! 
Zobacz serię filmów Yamahy „Inside the Tours 
2021” na stronie https://www.yamaha-motor.eu/
eu/en/experiences/cycling-tours/.
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Kolekcja Sport Touring

Damska kurtka 
sportowo-turystyczna  
A22-SJ201-B0 

Męska kurtka 
sportowo-turystyczna 
A20-BJ102-B0

Damskie spodnie 
sportowo-turystyczne  
A22-SP201-B0 

Męskie spodnie 
sportowo-turystyczne 
A20-BP102-B0
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Zimowe rękawice 
A21-BG105-B0
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Get it on

 

Stwórz swoją kolekcję 
marzeń z bezpłatną 
aplikacją MyGarage

Aplikacja MyGarage to najlepszy sposób na 
zbudowanie wymarzonej kolekcji motocykli 
Yamaha – jest całkowicie bezpłatna i dostępna 
na systemy iOS i Android. Wystarczy pobrać 
aplikację, by móc zacząć personalizować swoje 
motocykle.

W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
lub usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy, a następnie 
obejrzeć motocykl z każdej strony.

Kolekcję swoich wymarzonych motocykli 
możesz zapisać w wirtualnym garażu, 
a następnie udostępniać je znajomym. 
A gdy już podejmiesz decyzję o zakupie, 
możesz przesłać projekt wirtualnego 
motocykla do swojego dealera Yamahy, 
który przygotuje zamówienie.
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Specjalna aplikacja MyRide opracowana przez 
Yamahę na systemy iOS i Android pozwala 
wzbogacić wrażenia z jazdy wszystkim 
właścicielom motocykli i skuterów niezależnie 
od marki.

W aplikacji Yamaha MyRide kierowca może 
w czasie rzeczywistym śledzić i analizować 
swoje osiągi, takie jak kąt pochylenia, 
przyspieszenie, prędkość oraz siła hamowania, 
co sprawia, że każda podróż jest jeszcze 
bardziej satysfakcjonująca.

Ponadto przejazdy można też udostępniać 
innym użytkownikom MyRide lub w 
mediach społecznościowych, a trasę można 
wyeksportować do pliku w formacie GPX. 
To pozwala wyszukiwać nowe miejsca, do 
których warto się wybrać, a także łączyć 
się z ogólnoświatową społecznością 
motocyklowych pasjonatów.
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Poszukiwanie przygód 
zaczyna się tutaj

W każdym człowieku drzemie prawdziwy 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 Yamaha 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 
specjalistyczny portal dla miłośników przygód, 
który zapewnia natychmiastowy dostęp do 
ekscytującego, zaskakującego i inspirującego 
nowego 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.
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Yamaha Motor Finance

Yamaha oferuje szereg rozwiązań 
finansowych, dzięki którym jej produkty są 
jeszcze bardziej dostępne. Yamaha Motor 
Finance to elastyczne rozwiązanie, które 
możesz dopasować do swoich możliwości. *

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.
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Yamaha Motor Insurance

Ubezpieczenie Yamaha Motor Insurance, przeznaczone 
dla właścicieli pojazdów Yamahy, upraszcza procedurę 
ich ubezpieczania.

Obejmuje gamę najwyższej jakości produktów, 
zapewniając wsparcie we wszelkich aspektach 
posiadania Yamahy. Gwarantuje wysoki poziom 
ochrony w konkurencyjnych cenach, pozwalając na 
beztroskie czerpanie radości z jazdy.

Ubezpieczenie Yamaha Motor Insurance obejmuje 
wyjątkowy pakiet świadczeń oraz gwarantuje 
najwyższej klasy serwis. *

*Obowiązujące zasady i warunki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z autoryzowanym dealerem Yamaha.
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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 wykwalifikowany 
personel z użyciem oryginalnych części 
i produktów Yamalube.

Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych 
szkoleniach organizowanych przez Yamaha 
Motor 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.
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Płynny komponent silnika

Doceniamy fakt, że klienci są dumni 
z posiadania produktów Yamahy. W uznaniu 
za ich wierność marce, przygotowaliśmy 
gamę produktów Yamalube do smarowania 
i konserwacji naszych maszyn.

Według inżynierów Yamahy, olej będący 
płynnym komponentem silnika, stanowi jeden 
z jego najważniejszych elementów. Wybór 
produktów Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Stosowanie produktów Yamalube daje 
pewność, że silnik będzie pracować 
z maksymalną wydajnością oraz odznaczać 
się poziomem wytrzymałości i niezawodności, 
jakiego kierowcy oczekują od pojazdów 
Yamahy. W ofercie mamy też pełną gamę 
produktów umożliwiających utrzymanie 
pojazdów oraz urządzeń Yamahy w idealnym 
stanie. Informacje o produktach Yamalube 
dedykowanych do Twojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej.

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. Specyfikacje i wygląd 
produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj 

informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być modyfikowane w zależności od wymogów oraz 
warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy.

Obserwuj nas na:

Dealer


