
Turn up your emotions
2015 förändrades den första TRACER 900 Sport Touring-

klassen för evigt. Tack vare CP3-motorns med starka

vridmoment, det sportiga chassit och mångsidigheten

har den blivit en favoritcykel för över 50 000 europeiska

förare som vill ha en smidig och spännande motorcykel

med gott om attityd. Det är kanske ingen överraskning

att det är den bästsäljande motorcykeln i sin klass.

Den nya TRACER 9 är Yamahas mest spännande och

kapabla Sport Touring-motorcykel, utrustad med en

kraftfullare motor med högre e ekt och ett

omkonstruerat Deltabox-chassi i aluminium – och nu

även med de mest avancerade elektroniska

förarhjälpmedlen från supersportmotorcykeln R1.

TRACER 9 är sportigare, lättare, mer lättkörd och den

sortens motorcykel som alltid är redo att göra vad du vill

och ta dig vart du vill. Den här förstklassiga Sport

Touring-motorcykeln är redo att ta sig an världen med

en högre speci kation, ett sportigt nytt chassi, ökad

bagagekapacitet och starkare prestanda totalt.

EU5-kompatibel CP3-motor på 890 cc

Lätt CF-gjuten aluminiumram

Plats för 3 väskor

6-axlig IMU plus lutningskänsliga

förarhjälpmedel

Ny design och stil

Full LED-belysning

Dubbla 3,5-tums TFT-mätare

Lätta SpinForged-hjul

Justerbar fjädring

Justerbar sadel med 2 lägen

Aerodynamisk kåpa

Farthållare
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Turn up your emotions
Det här är nya dynamiska TRACER 9 från Yamaha. Denna Sport Touring-motorcykel i premiumklass är

lättare, snabbare och mer mångsidig än någonsin – och med ett elegant nytt aerodynamiskt chassi

med förbättrad ergonomi är det bara fantasin som sätter gränser för hur långt du kan ta dig

tillsammans med din passagerare.

Europas bästsäljande Sport Touring-motorcykel är helt omkonstruerad med en ny 3-cylindrig motor

på 890 cc med högre e ekt och ett ännu starkare vridmoment för hisnande acceleration. Oavsett

om du kör på slingrande bergsvägar eller kör långa sträckor på motorvägen, garanterar det nya lätta

chassit en sportmotorcykels smidighet och en touring-motorcykels stabilitet – vare sig du åker själv

eller tillsammans med en passagerare.

En ny 6-axlig IMU styr de lutningskänsliga elektroniska förarhjälpmedlen som ger dig exakt kontroll

vid varierande väg- och väderförhållanden – medan dubbla TFT-mätare och full LED-belysning

förstärker denna mångsidiga Sport Touring-motorcykels premiumspeci kation. Med plats för 3

väskor och en räckvidd på över 350 km - Är TRACER 9 byggd för långa och bekväma resor.
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EU5-kompatibel CP3-motor
med 890 cc

Den nya vätskekylda CP3-motorn med 890

cc ger mer e ekt och vridmoment vid

lägre varvtal, enastående acceleration och

utmärkta köregenskaper, vilket gör den

till den sportigaste TRACER 9 någonsin.

Optimerade utväxlingar plus den eleganta

A&S-kopplingen ger supersmidig

prestanda – och det härliga ljudet från det

nya dubbla avgasröret och omdesignade

insugssystemet förstärker känslan vid

varje åktur.

Lätt CF-gjuten aluminiumram

Nästa generations TRACER 9 är utrustad

med en nydesignad CF-gjuten Deltabox-

ram i aluminium som ger ökad styvhet för

en sportmotorcykels smidighet och säker

stabilitet. Den omkonstruerade

svingarmen i aluminium är 64 mm längre

för utmärkt stabilitet i hög fart utan att

äventyra motorcykelns smidiga

köregenskaper.

Plats för 3 väskor

För ökad mångsidighet och bekvämlighet

erbjuder TRACER 9 dig möjligheten att

montera sammanlagt tre hårda väskor,

vilket gör att du och din passagerare kan ta

med allt ni behöver på varje resa. Med en

ökning av lastkapaciteten på 7 % kan denna

dynamiska Sport Touring-motorcykel

hantera 193 kg ombord.

6-axlig IMU plus
lutningskänsliga
förarhjälpmedel

TRACER 9 är nu utrustad med några av de

mest avancerade elektroniska

förarhjälpmedlen som ger dig ökad

trygghet och exakt kontroll vid olika

väder- och vägförhållanden. Den

kompakta nya 6-axliga IMU:n är utvecklad

från R1M, och styr det lutningskänsliga

Traction Control System (TCS) samt Slide

Control System (SCS), LIFt Control system

(LIF) på framhjulet och ett Brake Control-

system (BC).

Nästa generations design och
stil

En kompakt och aerodynamisk ny

chassidesign ger TRACER 9 ett modernt

och imponerande utseende som perfekt

förmedlar motorcykelns spännande

sportiga karaktär vid sidan av de

mångsidiga touring-funktionerna. Den

lätta kåpan höjer din körkomfort över

långa sträckor och bränsletanken på 18

liter ger en räckvidd på 350 km+ mellan

tankstoppen.

Full LED-belysning

Hela TRACER 9 har kompakt LED-belysning.

Separata strålkastare för hel-/halvljus ger

motorcykeln ett dynamiskt nytt utseende

och överlägsen belysning i alla situationer.

LED-blinkers förstärker motorcykelns

premiumstatus och bakljusen som är unika

för TRACER-familjen förstärker

motorcykelns lätta utseende och sportiga

känsla.
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Motor

Motortyp Vätskekylning, 4-takts, 4 ventiler, 3-cylindrig, DOHC
Slagvolym 890cc
Borrning och slag 78 x 62,1 mm
Kompression 11,5 : 1
Max e ekt 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Max vridmoment 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Bensinförbrukning 5.0 L/100 km
CO2 utsläpp 116 g/km
Förgasare Elektronisk bränsleinsprutning

Chassi

Ram Diamant
Castervinkel 25° 00’
Försprång 108 mm
Fjädringssystem fram Telescopic fork
Fjädringssystem bak Svingarm
Fjädringsväg fram 130 mm
Fjädringsväg bak 137 mm
Frambroms Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Framdäck 120/70 ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Bakdäck 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimensioner

Totallängd 2.175 mm
Totalbredd 885 mm
Totalhöjd 1.430 mm - 1.470 mm
Sitthöjd 810 mm - 825 mm
Hjulbas 1.500 mm
Min. markfrigång 135 mm
Vikt (fulltankad) 213 kg
Bränsletanksvolym 18 L
Oljetanksvolym 3,5 L
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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