
За повече адреналин
Светът на спортно-туристическите мотоциклети се

промени завинаги, когато Yamaha пусна първия TRACER.

Комбинация от вълнуваща мощност, богата на въртящ

момент, и забележителния комфорт на дълги разстояния

направи истинска революция в категорията. Оттогава

над 50 000 мотоциклетисти избраха TRACER и го

превърнаха в най-продавания модел в класа си.

Разработен за опитни мотоциклетисти, които искат най-

новите модерни технологии за осигуряване на най-

високите нива на динамичен комфорт при пътуване,

новият TRACER 9 GT е най-вълнуващият и универсален

спортно-туристически мотоциклет, създаван някога от

Yamaha. Новият му двигател CP3 с обем 890 куб.см прави

всичко, което поискате от него, а лекото шаси и корпусът

от ново поколение са готови за всичко.

Най-високата спецификация на TRACER 9 GT досега

включва електронно контролирано окачване,

насочващиLED светлини и нагреватели на ръкохватките –

както и твърди странични багажници, система за бързо

превключване на предавките и цветове, вдъхновени от

R1M. Всичко това подсилва върховата…

Полуактивно окачване KYB

Твърди странични багажници

Система за бързо превключване на

предавките нагоре и надолу

LED светлини за завиване

Специални цветове и графични

елементи

890-кубиков двигател CP3, отговарящ

на изискванията на Евро 5

Олекотена CF лята алуминиева рама

6 -осев инерционен измервателен

блок и подпомагане на водача,

чувствително към накланяне

Дизайн и стил от ново поколение

Изцяло LED светлини

Двоен TFT дисплея 3,5”

Система Cruise Control
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За повече адреналин
спортна многофункционалност с възможността да достигнете желаната дестинация в пълен комфорт.

Спортният туризъм никога не е бил толкова приятен. С изключителната спецификация, която включва

електронно полуактивно окачване, постоянно регулиращо силата на омекотяване отпред и отзад, за

да ви осигури най-плавното и сигурно каране – независимо от товара или скоростта, – TRACER 9 GT е

проектиран да осигури най-високите нива на динамичен комфорт при пътуване.

Твърдите странични багажници, способни да поберат каска за цялата глава и оборудвани с панели в

съответни цветове, са поставени като стандарт. Можете да поставите и допълнителен горен багажник,

ако имате нужда от допълнително пространство – а напълно плаващата система за багаж дава

естествено усещане при каране, дори когато е напълно натоварена.

За уверено каране през нощта TRACER 9 GT е снабден с насочващи LED светлини, чиято яркост се

увеличава с увеличаването на наклона, а 10-степенните регулируеми нагреватели на ръкохватките

поддържат ръцете ви топли независимо от метеорологичните условия. А за максимална спортна

многофункционалност този високотехнологичен мотоциклет се предлага със система QSS за по-

плавно и по-бързо превключване на предавките нагоре и надолу.
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Полуактивно окачване  KYB

Напълно регулируемото електронно

окачване отпред и отзад се управлява

от 6-осев инерционен измервателен

блок IMU и ECU, които активират

хидравличния блок (HU) и системата за

контрол на окачването (SCU).

Настройките на амортисьорите се

регулират незабавно чрез соленоид, за

да се постигне плавно и сигурно каране

– независимо от товара или условията

на каране. Режимът  се задава чрез TFT

интерфейса.

Твърди странични багажници

Нови твърди багажници с панели в

съответни цветове , поставени като

стандартно оборудване. Всеки багажник

може да побере каска за цялата глава, а

за естествено усещане при каране

багажниците са монтирани към напълно

плаваща носеща система. Може да се

монтира и допълнителен горен багажник

(опция), а общата товароносимост е

повишена със 7% до 193 кг.

Система за бързо
превключване (Quick Shift
System, QSS) на предавките
нагоре и надолу

TRACER 9 GT е оборудван  с нова система

за бързо превключване на предавките

(QSS) нагоре и надолу за по-бързо  и по-

плавно превключване без съединител .

Сензор на лоста за превключване засича

движението и ECU моментално намалява

задвижващия момент към CP3 двигателя

с обем 890 куб.см, за да осигури

безпроблемно превключване на

предавките в  средата на завоя, което

поддържа баланса и стабилността на

шасито, а и осигурява по- спокойно

пътуване.

LED светлини за завиване

Виражните LED светлини от ново

поколение осветяват връхната точка на

всеки завой, за да ви помогнат и в  най-

тъмните нощи. Яркостта се увеличава

автоматично, когато ъгълът на наклон

става по-остър, осигурявайки ясно

зрително поле, което позволява по-

спортно каране дори в  най- тъмните

часове. Системата работи, когато

моторът е наклонен повече от 7º и

скоростта му е най-малко 5 км/ч.

Подгревател за ръкохватка

Напълно интегрираният нагревател на

ръкохватките с 10 нива, се управлява

изцяло от колелцето за превъртане на

кормилото и се наблюдава на TFT

дисплея. Специално оформените дръжки

са с по- тънка гума, която позволява

ефективно предаване на топлината за

комфорт на каране във всякакво

време.

Специални цветове и
графични елементи

Tracer 9 GT се предлага в  ексклузивните

цветове и графични елементи Yamaha

Icon Performance, които осигуряват

премиум финиш, напомнящ за R1M,

добавяйки ниво на спортна изтънченост

към машината. Предлага се и в  цветове

Redline и Tech Kamo.
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Двигател

Тип на двигателя
с водно охлаждане, 4-тактов, 4-клапанов, 3-
цилиндъра, DOHC

Кубатура 890cc
Диаметър х ход 78 x 62,1 mm
Степен на сгъстяване 11,5 : 1
Максимална мощност 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Максимален въртящ  момент 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Fuel consumption 5,0 L/100 km
CO2 emission 116 g/km
Карбуратор Електронен горивен инжекцион

Шаси

Рама Ромбовидна
Ъгъл на вертикално отклонение 25° 00’
Следа 108 mm
Система на предното очакване Telescopic fork
Система на задното очакване Плаващо рамо
Преден ход 130 mm
Заден ход 137 mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Предна гума 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Задна гума 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Размери

Обща дължина 2.175 mm
Обща ширина 885 mm
Обща височина 1.430 mm - 1.470 mm
Височина на седалката 810 mm - 825 mm
Колесна база 1.500 mm
Минимален просвет 135 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

220 kg

Капацитет на горивен резервоар 18 L
Капацитет на маслен резервоар 3,5 L
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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