
Turn up your
experience
Sport Touring verdenen ændrede sig for evigt da Yamaha

lancerede den første TRACER. Dens kombination af

imponerende præstationer, højt drejningsmoment, og

imponerende langdistance komfort revolutionerede

kategorien fuldstændigt. Og siden da har over 50.000

motorcyklister valgt TRACER og gjort den til den bedst

sælgende model i klassen.

Den nye TRACER 9 GT er udviklet til erfarne kørere der vil

have den nyeste banebrydende teknologi, som

garanterer dynamisk touring komfort på et helt nyt

niveau, og den er den mest spændende og alsidige Sport

Tourer Yamaha nogensinde har produceret. Dens nye

890 cc CP3 motor gør alt hvad du beder den om – og et

letvægtschassis og næste generations bodywork er klar

til hvad som helst.

TRACER 9 GT's speci kationer, som er de højeste

nogensinde, omfatter elektronisk styret a jedring, LED

kurvelys og varmehåndtag – samt hårde sidetasker,

Quick Shifter System og R1M-inspirerede farver. Til

sammen betyder dette den ultimative sportsalsidighed

KYB semi-aktiv a jedring

Hårde sidetasker (30L)

Op og ned Quick Shift System

LED kurvelys

Dedikerede farver og gra k

EU5 890 cc CP3 motor

CF-støbt letvægtsramme i aluminium

6-akset IMU plus

nedlægningsvinkelsensitive

kørerassists.

Næste generations design og styling

Fuld LED belysning

Dobbelte 3,5" TFT instrumenter

Fartpilot

TRACER 9 GT



Turn up your experience
Sport Touring har aldrig føltes bedre. Med eksklusive speci kationer der omfatter semi-aktiv

elektronisk a jedring der konstant justerer dæmpningen for og bag, så du får den mest komfortable

og sikre kørsel – uanset belastningen eller hastigheden – er TRACER 9 GT udviklet til at levere de

højeste niveauer af dynamisk touring komfort.

Hårde sidetasker, der kan rumme en hjelm, med farvekoordinerede paneler er monteret som

standard. Du kan også montere en topboks, hvis du har brug for ekstra plads – og det  ydende

bagagebærersystem giver en naturlig kørefornemmelse, selv med fuldt læs.

For sikker nattekørsel er TRACER 9 GT udstyret med LED kurvelys der lyser skarpere i takt med

nedlægningsvinklen – mens de justerbare varmehåndtag med 10 trin holder dine hænder varme

uanset vejret. Og for at opnå den ultimative sportslige alsidighed er denne high-tech motorcykel

udstyret med op og ned QSS der giver jævnere og hurtigere gearskifte.
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KYB semi-aktiv a jedring

Den fuldt justerbare elektroniske

a jedring for og bag styres af den 6-

aksede IMU og ECU'en der aktiverer

hydraulikenheden (HU) og

a jedringsstyreenheden (SCU).

Dæmpningsindstillingerne justeres

øjeblikkeligt via en magnetventil for at

opnå jævn og sikker kørsel – uanset last-

eller kørselsforholdene. Opsætningen

justeres via TFT interfacet.

Hårde sidetasker (30L)

Helt nye hårde sidetasker med matchende

farvepaneler er monteret som

standardudstyr. Hvert taske kan rumme

en fullface hjelm – og for at opnå en

naturlig kørefornemmelse er taskerne

monteret på et  ydende

bagagebærersystem. Der kan også

monteres en topboks.

Op og ned Quick Shift System
(QSS)

TRACER 9 GT er udstyret med et op og ned

Quick Shift System (QSS), der giver

hurtigere og mere jævnt koblingsfrit

gearskifte. En sensor på

forbindelsesstangen registrerer bevægelse,

og ECU'en cutter midlertidigt tændingen til

den 890cc CP3 motor, hvilket giver

problemfrit gearskifte midt i sving, og

opretholder chassisets balance og

stabilitet, det sikrer også mere afslappet

cruising.

LED kurvelys

Næste generations LED kurvelys oplyser

apex i hvert sving, så du kan se i selv de

mørkeste nætter. Lysstyrken forøges

automatisk når nedlægningsvinklen stiger,

hvilket giver et tydeligt synsfelt, der giver

mulighed for mere sporty kørsel langt ud

på natten. Systemet fungerer når

motorcyklens nedlægningsvinkel er mere

end 7º og dens hastighed er mindst 5

km/t.

Varmehåndtag

Varmehåndtagene med 10 trin justeres

med scroll-hjulet på styret og overvåges

af TFT displayet. Specialformede håndtag

har tyndere gummi der giver e ektiv

varmeoverførsel, så du kan køre i al slags

vejr.

Dedikerede farver og gra k

Tracer 9 GT fås i eksklusive Yamaha Icon

Performance farver og gra k, hvilket giver

en førsteklasses  nish der minder om R1M,

og som tilføjer maskinen et sportsligt strejf.

Fås også i Redline og Tech Kamo.
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Motor

Motortype Væskekølet, 4-takts, 4-ventilet, 3-cylindret, DOHC
Slagvolumen 890cc
Boring x slaglængde 78 x 62,1 mm
Kompressionsforhold 11,5 : 1
Maks. e ekt 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Maks. moment 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Benzinforbrug 5,0 L/100 km
CO2 udledning 116 g/km
Karburator Elektronisk brændsto ndsprøjtning

Stel

Stel Diamant
Styrehjulsvinkel 25° 00’
Efterløb 108 mm
A jedringssystem for Telescopic fork
A jedringssystem bag Svingga el
Vandring for 130 mm
Vandring bag 137 mm
Forbremse Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Fordæk 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Bagdæk 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensioner

Samlet længde 2.175 mm
Samlet bredde 885 mm
Samlet højde 1.430 mm - 1.470 mm
Sædehøjde 810 mm - 825 mm
Hjulafstand 1.500 mm
Min. frihøjde 135 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 220 kg
Tankkapacitet 18 L
Olietankkapacitet 3,5 L
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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