
Fyr op under følelserne
I 2015 ændrede den første TRACER 900 Sport Touring

klassen for evigt. Med sin momentstærke CP3 motor, sit

sporty chassis og sin alsidighed, er den blevet

foretrukket af mere end 50.000 europæiske

motorcyklister som vil have en adræt og spændende all-

round motorcykel med masser af attitude. Måske ikke så

overraskende, at den er den bedst sælgende motorcykel

i sin klasse.

Udstyret med en større og stærkere motor samt et

opdateret Deltabox aluminiumschassis - og nu med de

de mest avancerede elektroniske kørerassists fra R1

supersportscyklen - er den nye TRACER 9 Yamahas mest

spændende og kapable Sport Touring model.

Mere sporty, lettere og nemmere at leve med, TRACER 9

er den type motorcykel der altid er klar til at gøre hvad

du ønsker, og få dig lige der hen, hvor du vil. Denne

førsteklasses Sport Tourer er klar til at indtage verden

med endnu højere speci kationer, et sporty nyt design,

øget bagageplads og all-round bedre præstationer.

EU5 890 cc CP3 motor

CF-støbt letvægtsramme i aluminium

Mulighed for montering af både

sidetasker og topboks samtidig

6-akset IMU plus

nedlægningsvinkelsensitive

kørerassists.

Næste generations design og styling

Fuld LED belysning

Dobbelte 3,5" TFT instrumenter

Lette slyngstøbte fælge

Splinterny justerbar a jedring

Justerbart sæde med to positioner

Aerodynamisk kåbe

Fartpilot
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Fyr op under følelserne
Vi præsenterer den dynamiske, nye TRACER 9 fra Yamaha. Denne næste generations Sport Touring er

lettere, hurtigere og mere alsidig end nogensinde før – og med et slankt nyt, aerodynamisk design

med forbedret ergonomi, er den bygget til at tage dig og en passager med så langt fantasien rækker.

Europas bedst sælgende Sport Touring er helt nydesignet med en større 3-cylindret 890 cc motor

der giver endnu stærkere moment for berusende acceleration. Uanset om du presser hårdt på

snoede bjergveje, eller dækker store afstande på landevejen, så sikrer det nye letvægtschassis

smidigheden fra en sportscykel og stabiliteten fra en tourer – med eller uden passager.

En ny 6-akset IMU regulerer de nedlægningsfølsomme elektroniske kørerassists, som giver dig

præcis kontrol på forskellige underlag og under vekslende vejrforhold – mens dobbelte TFT

instrumenter og fuld LED belysning understreger denne alsidige Sport Tourers førsteklasses

speci kationer. Med plads til 3 tasker og mere end 350 km rækkevidde er TRACER 9 bygget til at fyre

op under dine følelser og bringe dig ind i en ny verden.
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EU5 890cc CP3 motor

Ved at levere et endnu højere

drejningsmoment, ved lavere

omdrejninger, sikrer den nye større

væskekølede 890 cc CP3 motor

imponerende acceleration, og fantastiske

udgangshastigheder fra sving, hvilket gør

dette til den mest sportslige TRACER 9

nogensinde. De optimerede

gearkasseudvekslinger plus den

forbedrede A&S-kobling giver utrolig jævn

kørsel – og den herlige brummen fra den

nye udstødning med to afgange samt det

nydesignede indsugningssystem gør

enhver tur til en fornøjelse.

CF-støbt letvægtsramme i
aluminium

Næste generations TRACER 9'eren er

udstyret med en nydesignet CF-støbt

Deltabox ramme af aluminium, som er

stivere ,og leverer stabilitet og smidighed

som en sportscykel. Den redesignede

aluminiumsbagsvinger er 64 mm længere

for at sikre højfartsstabilitet uden at gå

på kompromis med motorcyklens adrætte

køreegenskaber.

Mulighed for montering af både
sidetasker og topboks samtidig

For at opnå større alsidighed og

bekvemmelighed giver TRACER 9 dig

mulighed for at montere både sidetasker og

topboks, så du og din passager kan tage fuld

udrustning med på hver tur. Med en 7 %

øget lastkapacitet kan denne dynamiske

Sport Touring klare 193 kg.

6-akset IMU plus
nedlægningsvinkelsensitive
kørerassists

TRACER 9 er nu udstyret med nogle af de

mest avancerede elektroniske

kørerassists, der giver dig ekstra tryghed

og præcis kontrol ved forskellige vejr- og

vejforhold. Den kompakte, nye 6-aksede

IMU, der er udviklet på grundlag af R1M,

styrer et nedlægningssensitivt Traction

Control System (TCS) med tre

programmer, samt et Slide Control System

(SCS), LIFt Control System (LIF) og Brake

Control System (BC).

Næste generations-design og -
styling

Det kompakte og aerodynamiske nye

bodyworkdesign giver TRACER 9 et

moderne og imponerende udseende, der

afspejler motorcyklens spændende

sportskarakter samt dens alsidige

touring-egenskaber. Letvægtskåben giver

øget kørekomfort over lange afstande, og

brændstoftanken på 19 liter giver mere

end 350 km mellem

brændstofpåfyldninger.

Fuld LED belysning

Der er kompakt LED-belysning på hele

TRACER 9. Separate høj/lav enkeltfokus

forlygter giver motorcyklen et dynamisk nyt

look og giver fremragende belysning i enhver

situation. LED blinklygter understreger

motorcyklens førsteklasses status, og den

karakteristiske TRACER baglygte fremhæver

motorcyklens letvægtsudseende og sporty

fornemmelse.
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Motor

Motortype Væskekølet, 4-takts, 4-ventilet, 3-cylindret, DOHC
Slagvolumen 890cc
Boring x slaglængde 78 x 62,1 mm
Kompressionsforhold 11,5 : 1
Maks. e ekt 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Maks. moment 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Benzinforbrug 5.0 L/100 km
CO2 udledning 116 g/km
Karburator Elektronisk brændsto ndsprøjtning

Stel

Stel Diamant
Styrehjulsvinkel 25° 00’
Efterløb 108 mm
A jedringssystem for Telescopic fork
A jedringssystem bag Svingga el
Vandring for 130 mm
Vandring bag 137 mm
Forbremse Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Fordæk 120/70 ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Bagdæk 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimensioner

Samlet længde 2.175 mm
Samlet bredde 885 mm
Samlet højde 1.430 mm - 1.470 mm
Sædehøjde 810 mm - 825 mm
Hjulafstand 1.500 mm
Min. frihøjde 135 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 213 kg
Tankkapacitet 18 L
Olietankkapacitet 3,5 L
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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