
Podkręć emocje.
W 2015 roku pierwszy TRACER 900 na zawsze zmienił

oblicze klasy motocykli sportowo-turystycznych. Silnik

CP3 z wysokim momentem obrotowym, sportowe

nadwozie i uniwersalna wszechstronność… To wszystko

sprawiło, że ponad 50 000 europejskich motocyklistów

wybrało właśnie ten model jako swój uniwersalny

motocykl z niepowtarzalnym charakterem. Nic

dziwnego, że jest to najlepiej sprzedający się motocykl w

swojej klasie.

Wyposażony w mocniejszy silnik o większej pojemności, a

także przeprojektowaną, aluminiową ramę Deltabox – a

teraz także w zaawansowane, elektroniczne systemy

wspomagające kierowcę, wzięte z supersportowego

motocykla R1 – nowy TRACER 9 to najbardziej ekscytujący

sportowy turystyk Yamahy.

Bardziej sportowy, lżejszy i łatwiejszy w obsłudze —

TRACER 9 to motocykl, który jest zawsze gotowy, by

ruszyć w drogę. Dzięki wyższej specy kacji i nowej

sportowej karoserii, zwiększonej pojemności bagażu i

wyższych osiągach ogólnych, ten sportowo-turystyczny

motocykl klasy premium jest gotowy, by podbić świat.

Silnik EURO 5 CP3 o pojemnośc i

890 cm3

Lekka rama ze stopu aluminium,

wykonana metodą CF

Możliwość zamontowania 3

standardowych kufrów

6-osiowy moduł bezwładnościowy oraz

układy wspomagające kierowcę

rozpoznające pochylenie motocykla

Wzornictwo i stylizacja nowej generacji

Pełne oświetlenie LED

Dwa wyświetlacze TFT 3,5”

Lekkie obręcze SpinForged

Regulowane zawieszenie

2-stopniowa regulacja siedzenia

Aerodynamiczna owiewka

Tempomat
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Podkręć emocje.
Przedstawiamy nowy, 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 sobie wymyślisz.

Najlepiej sprzedający się motocykl sportowo-turystyczny w Europie został całkowicie

przeprojektowany. Jest teraz 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 nowy i

lekki motocykl sportowo-turystyczny jest zwinny i stabilny zarówno podczas jazdy w pojedynkę, jak 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 re ektory 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.
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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 warkot

nowego, podwójnego układu

wydechowego i przeprojektowanego

układu wlotowego, zapewniają

niezapomniany dreszcz emocji podczas

każdej jazdy.

Lekka rama ze stopu
aluminium, wykonana metodą
CF

Nowa generacja TRACER 9 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.

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.

6-osiowy moduł
bezwładnościowy (IMU) oraz
układy wspomagające
kierowcę , rozpoznające
pochylenie motocykla

TRACER 9 jest teraz wyposażony w jedne

z najbardziej zaawansowanych

elektronicznych systemów

wspomagających jazdę, które zapewniają

większą pewność i precyzyjną kontrolę w

różnych warunkach pogodowych i

drogowych. Kompaktowy, 6-osiowy moduł

bezwładnościowy (IMU), który

opracowano na podstawie rozwiązania

stosowanego w modelu R1M, zarządza

rozpoznającym pochylenie motocykla

3‑trybowym układem kontroli trakcji (TCS),

systemem kontroli uślizgu (SCS),

systemem kontroli unoszenia przedniego

Wzornictwo i stylistyka nowej
generacji

Nowa, kompaktowa i aerodynamiczna

konstrukcja nadwozia nadaje motocyklowi

TRACER 9 nowoczesny i imponujący

wygląd, który doskonale oddaje jego

ekscytujący sportowy charakter i

turystyczną wszechstronność. Lekka

owiewka zapewnia wyższy komfort jazdy

na długich dystansach, a 18-litrowy

zbiornik paliwa zapewnia zasięg ponad

350 km bez tankowania.

Pełne oświetlenie LED

Całe oświetlenie TRACER 9 zaprojektowano

z użyciem kompaktowych rozwiązań LED.

Podzielone funkcją, soczewkowe światła

drogowe/mijania zapewniają motocyklowi

nowy, dynamiczny wygląd i doskonale

oświetlają drogę w każdych warunkach.

Kierunkowskazy LED podkreślają najwyższą

jakość motocykla, a światła tylne

charakterystyczne dla całej rodziny TRACER

nadają sylwetce lekkości i sportowego

ducha.

TRACER 9



koła (LIFt) i systemem kontroli

hamowania (BC).



Silnik

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

Pojemność 890cc
Średnica x skok tłoka 78 x 62,1 mm
Stopień sprężania 11,5 : 1
Moc maksymalna 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Maksymalny moment obrotowy 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Spalanie 5.0 L/100 km
Emisja CO2 116 g/km
Układ zasilania Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Podwozie

Rama Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy 25° 00’
Wyprzedzenie 108 mm
Układ przedniego zawieszenia Telescopic fork
Układ tylnego zawieszenia Wahacz
Skok przedniego zawieszenia 130 mm
Skok tylnego zawieszenia 137 mm
Hamulec przedni Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Hamulec tylny Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Opona przednia 120/70 ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Opona tylna 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Wymiary

Długość całkowita 2.175 mm
Szerokość całkowita 885 mm
Wysokość całkowita 1.430 mm - 1.470 mm
Wysokość siodełka 810 mm - 825 mm
Rozstaw kół 1.500 mm
Minimalny prześwit 135 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

213 kg

Pojemność zbiornika paliwa 18 L
Pojemność zbiornika oleju 3,5 L
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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.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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