
Élj át még több
élményt
Amikor a Yamaha piacra dobta az első TRACER modellt, a

Sport Touring kategória örökre megváltozott. Az

izgalmas, nyomatékban erős teljesítmény és a  gyelemre

méltó távolsági kényelem együttese egyértelműen

forradalmasította a kategóriát. Azóta pedig több mint 50

000 motoros döntött a TRACER mellett, és tette azt

osztálya első számú modelljévé.

Az új TRACER 9 GT a Yamaha eddigi legizgalmasabb és

legsokoldalúbb Sport Tourer modellje, amelyet a

legmagasabb szintű dinamikus túrakényelemre és az azt

biztosító legfrissebb csúcstechnológiákra vágyó

tapasztalt motorosoknak szántunk. Az új 890 cm³-es CP3

motor mindent megtesz, amire csak kéred – a könnyű váz

és az új generációs karosszéria pedig bármilyen kihívásra

készen áll.

A TRACER 9 GT eddigi legmagasabb speci kációja

magában foglalja az elektronikusan vezérelt

felfüggesztést, a LED-es kanyarfényeket és a

markolatfűtést – valamint a kemény oldaldobozokat, a

gyorsváltó rendszert és az…

KYB félaktív felfüggesztés

Kemény oldaldobozok

Fel-le gyorsváltó rendszer

LED-es kanyarfények

Különleges színek és gra kák

EU5 890 cm³-es CP3 motor

Könnyű, CF alumíniumöntvény váz

6 tengelyes IMU és dőlésérzékeny

motorossegítő rendszerek

következő generációs dizájn és stílus

Mindenhol LED lámpák

Két 3,5 hüvelykes TFT számláló

Sebességtartó rendszer
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Élj át még több élményt
R1M modell által inspirált színvilágot. Mindezek együttes eredménye a kiváló sportos sokoldalúság és

a teljes kényelemben megtehető hosszú távolságok.

Sport Touring modell még sosem volt ennyire jó! Az exkluzív speci káció tartalmazza az első és hátsó

csillapítási erőket folyamatosan állító elektronikus félaktív felfüggesztést is, amely a lehető

legsimább és legbiztonságosabb utazást nyújtja – terheléstől vagy sebességtől függetlenül – és a

TRACER 9 GT kialakítása a legmagasabb szintű dinamikus túrakényelmet eredményezi.

A kemény oldaldobozok mindegyike képes tárolni egy zárt bukósisakot, színben passzoló lemezekkel

rendelkezik, és már alapfelszereltségként elérhető. Ha további helyre van szükséged, egy külön

kapható felső dobozt is felszerelhetsz – és a természetes vezetési érzet még a „lebegő”

csomagtartórendszer teljes kihasználtságakor is megmarad.

A magabiztos éjszakai vezetéshez a TRACER 9 GT LED-es kanyarfényekkel rendelkezik, amelyek a

dőlésszög növekedésével válnak egyre fényesebbé – míg a 10 fokozatban állítható markolatfűtés az

időjárástól függetlenül melegen tartja a kezeidet. És a maximális sportos sokoldalúsághoz ez a

csúcstechnológiás teljesítményű motor le-fel gyorsváltó rendszert (QSS) is kapott, ami simább és

gyorsabb fokozatváltást tesz lehetővé.
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KYB félaktív felfüggesztés

A teljesen állítható elektronikus

felfüggesztést elöl és hátul egyaránt a

hidraulikus egység (HU) és a

felfüggesztésvezérlő egység (SCU)

aktiválásáért felelős 6 tengelyes IMU és

ECU modul szabályozza. A csillapítási

beállítások azonnali  nomhangolása egy

mágnesszelep által történik, így simán és

biztonságosan vezethetsz – a terheléstől

és a vezetési körülményektől függetlenül.

Az üzemmód beállítása a TFT mérő

kezelési felületén keresztül történik.

Kemény oldaldobozok

A vadonatúj, színben egyező lemezes

kemény oldaldobozok az alapfelszereltség

részét képezik. Minden egyes doboz képes

egy teljes zárt bukósisak szállítására – és

a természetes vezetési érzet fenntartása

érdekében a dobozok egy „lebegő”

csomagtartórendszerhez rögzülnek.

Opcionálisan egy felső doboz is

felszerelhető, és a teljes teherbírás 7%-

kal nagyobb a korábbinál, akár 193 kg-ot

is kitesz.

Fel-le gyorsváltó rendszer (QSS)

A TRACER 9 GT fel-le gyorsváltó rendszerrel

(QSS) rendelkezik a gyorsabb és simább

tengelykapcsoló nélküli fokozatváltáshoz. A

kapcsolórúdon lévő érzékelő észleli a

mozgást, majd az ECU modul egy pillanatra

leállítja a 890 cm³-es CP3 motor hajtási

nyomatékát, ezáltal zökkenőmentes

fokozatváltást tesz lehetővé a kanyarodás

során, miközben a váz egyensúlya és

stabilitása megmarad, és a nyugodtabb

vezetés is biztosított.

LED-es kanyarfények

Az új generációs LED-es kanyarfények

kiemelik az összes kanyar csúcsát, hogy a

legsötétebb éjszakákon is segítségedre

legyenek. A fényerő a dőlésszög

meredekebbé válásával automatikusan

megnő, így a látótér tiszta marad és

lehetővé teszi a sportos vezetést még az

éjszaka közepén is. A rendszer akkor lép

életbe, ha a motor dőlésszöge több mint

7° és sebessége legalább 5 km/h.

Markolatfűtés

Az integrált 10 fokozatú markolatfűtés

teljes körű vezérlése a kormányrúdon lévő

görgetőkerékkel történhet, az értékeit

pedig a TFT számlálón követheted nyomon.

A különleges alakú markolatok vékonyabb

gumiborítást kaptak, amely lehetővé teszi

a hatékonyabb hőátvitelt az időjárástól

független vezetési kényelemért.

Különleges színek és gra kák

A Tracer 9 GT exkluzív, az R1M modellre

emlékeztető prémium felületű Yamaha Icon

Performance színvilággal és gra kákkal

kapható, amely sportos ki nomultságot

kölcsönöz számára. Redline és Tech Kamo

színvilággal is elérhető.
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Motor

Motor típusa
Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 3 hengeres,
DOHC

Lökettérfogat 890cc
Furat x löket 78 x 62,1 mm
Kompresszióviszony 11,5 : 1
Maximális teljesítmény 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Maximális nyomaték 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Láncos
Fuel consumption 5,0 L/100 km
CO2 emission 116 g/km
Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz Gyémánt
Villaszög 25° 00’
Utánfutás 108 mm
Első felfüggesztés Telescopic fork
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros
Első rugóút 130 mm
Hátsó rugóút 137 mm
Első fék Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Első gumi 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Hátsó gumi 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Méretek

Teljes hossz 2.175 mm
Teljes szélesség 885 mm
Teljes magasság 1.430 mm - 1.470 mm
Ülésmagasság 810 mm - 825 mm
Tengelytáv 1.500 mm
Minimális hasmagasság 135 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 220 kg
Üzemanyagtank kapacitása 18 L
Olajtank kapacitása 3,5 L
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Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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