
Απογειώστε τις
αισθήσεις σας
Το 2015, η πρώτη TRACER 900 άλλαξε την κατηγορία των

μοτοσυκλετών Sport Touring για πάντα. Με τον ροπάτο

κινητήρα CP3, το sport πλαίσιο και την ευελιξία της σε όλα τα

εδάφη, έχει προσελκύσει περισσότερους από 50.000

ευρωπαίους αναβάτες που αναζητούσαν μια ευέλικτη και

συναρπαστική μοτοσυκλέτα πολλαπλών ρόλων, με έντονη

προσωπικότητα. Μάλλον δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός,

ότι είναι η μοτοσυκλέτα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην

κατηγορία της.

Η νέα TRACER 9 είναι εξοπλισμένη με έναν ισχυρότερο

κινητήρα μεγαλύτερου κυβισμού και με ανασχεδιασμένο

πλαίσιο Deltabox αλουμινίου, ενώ πλέον διαθέτει τα πιο

εξελιγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα για τον αναβάτη, τα οποία

προέρχονται από την supersport ναυαρχίδα της Yamaha,

την R1. Η νέα TRACER 9 είναι η πιο συναρπαστική και ισχυρή

μοτοσυκλέτα Sport Touring της Yamaha.

Sport, ελαφρύτερη και πιο εύκολη στον χειρισμό, η TRACER 9

είναι πάντα έτοιμη να εκτελέσει ό,τι της ζητήσεις και να…

Κινητήρας CP3 EU5 890 κ .εκ.

Ελαφρύ πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο CF

Δυνατότητα προσαρμογής τριών μεγάλων

βαλιτσών

Μονάδα IMU 6 αξόνων, καθώς και

βοηθήματα για τον αναβάτη με

ευαισθησία ως προς την κλίση

Σχεδίαση και στυλ νέας γενιάς

Πλήρης φωτισμός LED

Δύο οθόνες οργάνων 3,5" TFT

Ελαφριοί τροχοί SpinForged

Νέα ρυθμιζόμενη ανάρτηση

Σέλα με ρύθμιση 2 θέσεων

Αεροδυναμικό φέρινγκ

Σύστημα Ελέγχου Πορείας (Cruise

Control System)
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Απογειώστε τις αισθήσεις σας
σε πάει όπου θελήσεις και όποτε το θελήσεις. Με ακόμα υψηλότερες προδιαγραφές, καθώς και με νέα sport

σχεδίαση, αυξημένο χώρο αποσκευών και καλύτερη συνολική απόδοση, αυτή η κορυφαία Sport Tourer

είναι έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο.

Παρουσιάζουμε τη δυναμική νέα Yamaha TRACER 9. Ελαφρύτερη, ταχύτερη και πιο ευέλικτη από ποτέ,

καθώς και με κομψή νέα αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση και βελτιωμένη εργονομία, αυτή η κορυφαία

sport touring νέας γενιάς σχεδιάστηκε για να μεταφέρει τον οδηγό και τον συνεπιβάτη, πιο μακριά από όσο

είχαν ποτέ φανταστεί.

Η Sport Touring με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη έχει ανασχεδιαστεί πλήρως, με μεγαλύτερου

κυβισμού 3-κύλινδρο κινητήρα 890 κ.εκ., ο οποίος παρέχει ακόμα ισχυρότερη ροπή και συναρπαστική

επιτάχυνση. Είτε πρόκειται για ορεινούς δρόμους με στροφές είτε για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων στον

αυτοκινητόδρομο, το νέο ελαφρύ πλαίσιο συνδυάζει την ευελιξία μιας sport μοτοσυκλέτας με τη σταθερότητα

μιας tourer, με έναν ή και δύο αναβάτες στη σέλα.

Η νέα αδρανειακή μονάδα (IMU) 6 αξόνων ρυθμίζει τα ηλεκτρονικά βοηθήματα για τον αναβάτη με

ευαισθησία ως προς την κλίση, που παρέχουν ακριβή έλεγχο σε διάφορες επιφάνειες και καιρικές συνθήκες,

ενώ οι διπλοί μετρητές TFT και ο πλήρης φωτισμός LED τονίζουν τις κορυφαίες προδιαγραφές αυτής της

ευέλικτης μοτοσυκλέτας sport tourer. Με δυνατότητα προσαρμογής 3 βαλιτσών και αυτονομία για

περισσότερα από 350 χλμ., η TRACER 9 προκαλεί τις αισθήσεις και οδηγεί τον αναβάτη της, σε έναν νέο

συναρπαστικό κόσμο.
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Κινητήρας CP3 EU5 890 κ.εκ.

Παράγοντας υψηλότερα επίπεδα γραμμικής

ροπής σε χαμηλότερες σ.α.λ., ο νέος

υγρόψυκτος κινητήρας CP3 μεγαλύτερου

κυβισμού στα 890 κ.εκ. παρέχει

εκπληκτική επιτάχυνση και συναρπαστικές

εξόδους από τις στροφές, καθιστώντας την

μοτοσυκλέτα, την πιο δυναμική TRACER

που κατασκευάστηκε ποτέ. Οι

βελτιστοποιημένες σχέσεις μετάδοσης και ο

αναβαθμισμένος συμπλέκτης A&S

προσφέρουν εξαιρετικά ομαλή απόδοση. Ο

εκπληκτικός ήχος που αναβλύζει από τη

νέα διπλή εξάτμιση και το ανασχεδιασμένο

σύστημα εισαγωγής, αυξάνουν τις

συγκινήσεις σε κάθε διαδρομή.

Ελαφρύ πλαίσιο από χυτό
αλουμίνιο CF

Η TRACER 9 νέας γενιάς είναι εξοπλισμένη

με ένα νέας σχεδίασης πλαίσιο Deltabox

από χυτό αλουμίνιο CF, το οποίο

προσφέρει υψηλότερα επίπεδα ακαμψίας

και sport ευελιξία με σιγουριά και

σταθερότητα. Το ανασχεδιασμένο ψαλίδι

αλουμινίου είναι 64 χιλ. μακρύτερο και

εξασφαλίζει εξαιρετική ευστάθεια στις

υψηλές ταχύτητες, χωρίς να αλλιώνει τον

ευέλικτο χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Δυνατότητα προσαρμογής
τριών μεγάλων βαλιτσών

Για μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση, η TRACER

9 παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης τριών

σκληρών βαλιτσών, ώστε να είναι εφικτή η

μεταφορά όλων των αποσκευών του οδηγού

και του συνεπιβάτη, σε κάθε ταξίδι. Με

αύξηση κατά 7% της δυνατότητας μεταφοράς

αποσκευών, αυτή η δυναμική Sport Touring

μοτοσυκλέτα μπορεί να μεταφέρει έως και

193 κιλά φορτίου.

Μονάδα IMU 6 αξόνων και
βοηθήματα για τον αναβάτη,
με ευαισθησία ως προς την
κλίση

Η TRACER 9 είναι πλέον εξοπλισμένη με

ορισμένα από τα πιο προηγμένα

ηλεκτρονικά βοηθήματα για τον αναβάτη, τα

οποία παρέχουν αυτοπεποίθηση στην

οδήγηση και έλεγχο ακριβείας, σε διάφορες

καιρικές και οδικές συνθήκες. Η μικρών

διαστάσεων νέα μονάδα IMU 6 αξόνων

που αναπτύχθηκε με βάση την R1Μ,

ελέγχει το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

(TCS) τριών λειτουργιών με ευαισθησία ως

προς την κλίση, το σύστημα ελέγχου

ολίσθησης (SCS), το σύστημα ελέγχου

ανύψωσης του μπροστινού τροχού (LIF) και

το σύστημα ελέγχου πέδησης (BC).

Σχεδίαση και στυλ νέας γενιάς

Η μικρού μεγέθους και αεροδυναμική νέα

εξωτερική σχεδίαση, προσφέρει στην

TRACER 9 μια μοντέρνα και εντυπωσιακή

εμφάνιση που εκφράζει άψογα τον

συναρπαστικό sport χαρακτήρα της

μοτοσυκλέτας, καθώς και την ευελιξία και τις

μεγάλες ταξιδιωτικές δυνατότητές της. Το

ελαφρύ φέρινγκ βελτιώνει την οδηγική

άνεση σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ το

ρεζερβουάρ 18 λίτρων καυσίμου προσφέρει

αυτονομία που ξεπερνά τα 350 χλμ., χωρίς

την ανάγκη ανεφοδιασμού.

Πλήρης φωτισμός LED

Όλα τα φώτα της TRACER 9 είναι πολύ μικρών

διαστάσεων και τεχνολογίας LED. Οι

προβολείς έχουν αυτόνομη μικρή και μεγάλη

σκάλα και προσφέρουν στην μοτοσυκλέτα,

μια δυναμική νέα εμφάνιση και κορυφαίο

φωτισμό σε όλες τις συνθήκες. Τα φλας LED

ενισχύουν το κύρος της μοτοσυκλέτας και το

πίσω φως που χαρακτηρίζει την οικογένεια

TRACER τονίζει την ελαφριά, sport εμφάνιση

της μοτοσυκλέτας.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, Τετράχρονος, τετραβάλβιδος,
Τρικύλινδρο, 2EEK

Κυβισμός 890cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 78 x 62,1 mm
Σχέση συμπίεσης 11,5 : 1
Μέγιστη ισχύς 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Μέγιστη ροπή 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Fuel consumption 5.0 L/100 km
CO2 emission 116 g/km
Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός
Γωνία Κάστερ 25° 00’
Ίχνος 108 mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic fork
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι
Διαδρομή εμπρός 130 mm
Διαδρομή πίσω 137 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Εμπρός ελαστικό 120/70 ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Πίσω ελαστικό 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2.175 mm
Συνολικό πλάτος 885 mm
Συνολικό ύψος 1.430 mm - 1.470 mm
Ύψος σέλας 810 mm - 825 mm
Μεταξόνιο 1.500 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 213 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 18 L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3,5 L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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