TRACER 9 GT

Turn up your
experience
De Sport Touring-wereld veranderde voorgoed toen
Yamaha de eerste TRACER introduceerde. De combinatie
van opwindende koppelrijke prestaties met opmerkelijk
comfort op lange afstanden zorgde voor een revolutie in
deze klasse. Sindsdien hebben meer dan 50.000
motorrijders de TRACER gekozen en tot het
bestverkochte model in zijn klasse gemaakt.
De nieuwe TRACER 9 GT is ontwikkeld voor ervaren
rijders die op zoek zijn naar de nieuwste geavanceerde
technologie die het allerhoogste niveau van dynamisch
toercomfort biedt. Dit is de meest opwindende en
veelzijdige Sport Tourer die ooit door Yamaha is gemaakt.
Zijn nieuwe 890 cc CP3-motor doet alles wat je ervan
vraagt en het lichtgewicht chassis en kuipwerk van de
volgende generatie zijn overal op voorbereid.
De TRACER 9 GT met de hoogste speci caties ooit omvat
elektronisch geregelde wielophanging, LEDbochtverlichting en handvatverwarming, plus harde
zijko ers, een Quick Shifter Systeem en op de R1M
geïnspireerde kleuren. Het…

Semi-actieve KYB-wielophanging
Harde zijko ers
Quick Shift Systeem voor op- en
terugschakelen
LED-bochtverlichting
Speciale kleuren en graphics
EU5 CP3-motorblok van 890 cc
Lichtgewicht aluminium CF-gegoten
frame
6-assige IMU en hellingshoekgevoelige
rijhulpmiddelen
Design en styling van de volgende
generatie
Volledige LED-verlichting
Dubbel 3,5" TFT-instrumentenpaneel
Cruisecontrolsysteem

TRACER 9 GT
Turn up your experience
komt allemaal neer op ultieme, sportieve veelzijdigheid met de mogelijkheid om in totaal comfort zo
ver te gaan als jij wil.
Sport Touring voelde nog nooit zo goed. Met exclusieve speci caties waaronder elektronische semiactieve wielophanging die de dempingskracht voor en achter constant aanpast om je altijd de meest
soepele en veilige rit te geven, ongeacht de belasting of snelheid, is de TRACER 9 GT ontworpen om
het hoogste niveau van dynamisch toercomfort te bieden.
Standaard uitgerust met harde zijko ers die groot genoeg zijn voor een integraalhelm en panelen in
bijpassende kleuren. Je kunt ook een optionele topko er aanbrengen als je extra ruimte nodig hebt
en het volledig zwevende bagagedragersysteem geeft een natuurlijk rijgevoel, zelfs als de
motor ets volledig beladen is.
Voor zelfverzekerd rijden in het donker is de TRACER 9 GT uitgerust met LED-bochtverlichting die
feller wordt naarmate je verder de bocht in leunt, terwijl de 10-traps verstelbare
handvatverwarming je handen warm houden, wat voor weer het ook is. En voor ultieme, sportieve
veelzijdigheid wordt deze krachtige hightech motor ets geleverd met QSS waarmee je soepeler en
sneller kunt schakelen.
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TRACER 9 GT
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Type koppeling
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Eindoverbrenging
Brandstofverbruik
CO2 emission
Carburator

Chassis
Type chassis
Balhoofdhoek
Naloop
Wielophanging, voor
Wielophanging, achter
Veerweg, voor
Veerweg, achter

Vloeistofgekoeld;4-takt;4-kleppen;3-cilinder;DOHC
890
78 x 62,1 mm
11.5:1
87,5 kW (119 pk) bij 10.000 tpm
93,0 Nm (9,5 kg-m) bij 7.000 tpm
Wet sump
Nat;meervoudige platen
TCI
Elektrisch
Constant mesh;6 versnellingen
Ketting
5.0 L/100km
116 g/km
Brandstofsysteem

Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter

Diamantvormig
25° 00’
108 mm
Telescopische voorvork
Achterbrug
130 mm
137 mm
Hydraulisch remsysteem met twee remschijven, Ø
298 mm
Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 245
mm
120/70Z R17 M/C (58W) (tubeless)
180/55Z R17 M/C (73W) (tubeless)

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht
Inhoud brandstoftank
Motorolie hoeveelheid

2.175 mm
885 mm
1.430 mm - 1.470 mm
810 mm - 825 mm
1.500 mm
135 mm
220 kg
18 liter
3,5 liter

Remmen, voor
Remmen, achter

TRACER 9 GT
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd
veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn
professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een
afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha
producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en
geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot
de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van
producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en
accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen
van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan
deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en
beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.

