
Duyguları doruklarında
yaşayın
2015 yılında üretilen ilk TRACER 900, Sport Touring sınıfını

sonsuza dek değiştirdi. Yüksek torklu CP3 motoru, sportif

şasisi ve olağanüstü sürüş özellikleriyle çevik ve heyecan

verici, çok yönlü bir motosiklet isteyen 50.000'den fazla

Avrupalı sürücünün tercih ettiği motosiklet haline geldi.

Sınıfının en çok satan motosikleti olması belki de hiç

şaşırtıcı değil.

Daha güçlü ve daha geniş kapasiteli bir motorun yanı sıra

yeniden tasarlanmış bir alüminyum Deltabox şasiyle

donatılan ve şimdi R1 supersport motosikletinin en

gelişmiş elektronik sürücü yardımı özelliklerine sahip

olan yeni TRACER 9, Yamaha'nın en heyecan verici ve

yetenekli Sport Touring'idir.

Daha sportif, daha ha f ve birlikte yaşaması daha kolay

olan TRACER 9, isteklerinizi gerçekleştirmeye ve sizi

istediğiniz yere götürmeye her zaman hazır bir

motosiklettir. Daha da gelişmiş teknik özelliklerinin yanı

sıra atletik yeni gövdesi, daha fazla bagaj kapasitesi ve

daha güçlü çok yönlü performansıyla bu birinci sınıf Sport

Tourer dünyaya meydan okumaya hazır.

EU5 890 cc CP3 motor

Ha f CF alüminyum döküm şasi

3 Çantalık bagaj kapasitesi

6 Eksenli IMU ve yatış  açısına duyarlı

sürücü yardımı özellikleri

Yeni nesil tasarım ve tarz

Tam LED aydınlatma

3,5 inç ikiz TFT göstergeler

Ha f SpinForged jantlar

Ayarlanabilir süspansiyon

2 konumlu ayarlanabilir sele

Aerodinamik krenaj

Hız Sabitleyici sistem
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Duyguları doruklarında yaşayın
Karşınızda Yamaha'nın dinamik yeni TRACER 9 modeli. Gelişmiş ergonomiye sahip şık ve aerodinamik

yeni gövdesiyle her zamankinden daha ha f, daha hızlı ve daha kullanışlı olan bu birinci sınıf yeni nesil

Sport Touring, sizi ve yol arkadaşınızı hayal gücünüzün sınırlarına taşımak için tasarlandı.

Avrupa'nın en çok satan Sport Touring'i, baş döndürücü bir hızlanma deneyimi yaşatmak için daha da

güçlü tork üreten daha büyük kapasiteli 890 cc 3 silindirli bir motorla tamamen yeniden tasarlandı. Bir

veya iki kişilik yolculuklarınızda yeni ha f şasi, virajlı dağ yollarında sınırlarınızı zorlarken ya da otoyolda

uzun mesafeleri katederken Tourer dengesiyle spor motosikletinin çevikliğini bir arada sunar.

6 eksenli yeni IMU, değişen zemin ve hava koşullarında hassas kontrol imkanı sunan yatış açısına

duyarlı elektronik sürücü yardımı özelliklerini yönetirken ikiz TFT göstergeler ve tam LED aydınlatma,

bu çok yönlü Sport Tourer'ın birinci sınıf teknik özelliklerini vurgular. 3 çantalık kapasitesi ve 350

km'den fazla menziliyle TRACER 9, duygularınızı doruklarda yaşatmak ve sizi yeni bir dünyaya götürmek

için tasarlandı.
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EU5 890 cc CP3 motor

Düşük devirlerde daha yüksek doğrusal

tork seviyeleriyle daha geniş kapasiteli

yeni 890 cc sıvı soğutmalı CP3 motor,

etkileyici bir hızlanma ve heyecan verici

viraj çıkış hızları sağlar. Bu özellikleri onu

şimdiye kadarki en sportif TRACER 9

yapar. Optimize edilmiş dişli oranları ve

geliştirilmiş A&S debriyaj son derece

sorunsuz performans sağlar ve yeni çift

kuyruklu egzozdan ve yeniden tasarlanmış

giriş sisteminden gelen görkemli homurtu

her sürüşün heyecanını artırır.

Ha f CF alüminyum döküm şasi

Yeni nesil TRACER 9, kendinden emin

dengesiyle spor motosiklete çeviklik

sağlayan yüksek seviyede rijitliğe sahip

yeni tasarlanmış CF dökme alüminyum

Deltabox şasi ile donatılmıştır. Yeniden

tasarlanan alüminyum arka maşa,

motosikletin çevik yol tutuş

karakterinden ödün vermeden mükemmel

yüksek hız dengesi sunması için 64 mm

daha uzundur.

3 Çantalık bagaj kapasitesi

TRACER 9, daha fazla çok yönlülük ve

rahatlık için size toplam üç bagaj çantası

yerleştirme seçeneği sunarak sizin ve

yolcunuzun her yolculukta yanınıza

istediğiniz eşyaları alabilmenizi sağlar. Bu

dinamik Sport Touring, yük taşıma

yeteneğinde %7'lik bir artışla toplam 193 kg

ağırlık taşıyabilir.

6 Eksenli IMU ve yatış açısına
duyarlı sürücü yardımı
özellikleri

Artık TRACER 9, size farklı hava ve yol

koşullarında daha fazla güven ve hassas

kontrol kabiliyeti sağlayan en gelişmiş

elektronik sürücü yardımı özelliklerinden

bazılarıyla donatılmıştır. R1M modelinden

yola çıkılarak geliştirilen kompakt 6

eksenli IMU, yatış açısına duyarlı 3 modlu

Çekiş Kontrol Sistemi'nin (TCS) yanı sıra

Kaydırma Kontrol Sistemi (SCS), ön

tekerlek Kaldırma Kontrol Sistemi (LIF) ve

Fren Kontrolü Sistemi'ni (BC)) yönetir.

Yeni nesil tasarım ve tarz

Kompakt ve aerodinamik yeni gövde

tasarımı TRACER 9'a, motosikletin

heyecan verici sportif karakterinin yanı

sıra çok yönlü seyahat yeteneklerini

mükemmel bir şekilde yansıtan modern ve

etkileyici bir görünüm kazandırır. Ha f

krenaj, uzun mesafelerde sürüş

konforunuzu artırır ve 18 litrelik yakıt

deposu, yakıt alma molaları arasında 350

km'den fazla menzil sağlar.

Tam LED aydınlatma

TRACER 9, kompakt LED farlara sahiptir.

Yüksek/düşük tek odaklı bağımsız farlar,

motosiklete dinamik ve yeni bir görünüm

kazandırır ve her koşulda üstün aydınlatma

sağlar. LED sinyaller, motosikletin premium

duruşunu güçlendirir ve TRACER ailesinin

karakteristik arka farı, motosikletin ha f

görünümünü ve sportif hissini vurgular.
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Motor

Motor tipi Sıvı-soğutmalı, 4-zamanlı, 4-subap, 3-silindir, DOHC
Motor hacmi 890cc
Çap x Strok 78 x 62,1 mm
Sıkıştırma oranı 11,5 : 1
Maksimum güç 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Maksimum tork 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt tüketimi 5.0 L/100 km
CO2 emission 116 g/km
Yakıt sistemi Yakıt enjeksiyon

Şasi

Şasi Diamond
Kaster Açısı 25° 00’
Kaster mesafesi 108 mm
Ön süspansiyon Telescopic fork
Arka süspansiyon Salınım kolu
Ön teker hareketi 130 mm
Arka teker hareketi 137 mm
Ön fren Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Ön lastik 120/70 ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Arka lastik 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Boyutlar

Toplam uzunluk 2.175 mm
Toplam genişlik 885 mm
Toplam yükseklik 1.430 mm - 1.470 mm
Sele yüksekliği 810 mm - 825 mm
Tekerleklerarası mesafe 1.500 mm
Minimum yerden yükseklik 135 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 213 kg
Yakıt tankı kapasitesi 18 L
Yağ tankı kapasitesi 3,5 L
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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