
Ampli că-ți experiența
Lumea Sport Touring s-a schimbat pentru totdeauna

atunci când Yamaha a lansat primul TRACER. Combinația

sa de performanță palpitantă, cuplu ridicat și confort

remarcabil pe distanțele lungi a reprezentat o veritabilă

revoluție în această clasă. Iar de atunci, peste 50.000 de

piloți au ales TRACER, făcând din acesta cel mai bine

vândut model din clasa sa.

Dezvoltat pentru piloții experimentați care își doresc

tehnologie de ultimă generație, care va oferi cel mai înalt

nivel de confort dinamic pe distanțe lungi, noul TRACER 9

GT este cel mai incitant și versatil Sport Tourer creat

vreodată de Yamaha. Noul său motor CP3 de 890 cm3 va

face tot ce îi cereți, iar șasiul ușor și caroseria de ultimă

generație sunt pregătite pentru orice.

Printre speci cațiile noului TRACER 9 GT (cele mai înalte

de până acum), se numără suspensiile controlate

electronic, luminile de viraj cu LED-uri și încălzitoare de

mânere, precum și portbagajele laterale rigide, Quick

Shifter System și culorile inspirate de modelul R1M. Toate

acestea oferă versatilitatea sportivă supremă și

posibilitatea de a ajunge, în deplin confort, oriunde doriți.

Suspensia semi-activă KYB

Portbagaje laterale rigide

Comutare a treptelor cu Quick Shift

System

Lumini de viraj cu LED-uri

Culori ș i elemente gra ce dedicate

Motor CP3 EU5 de 890 cmc

Șasiu ușor din aluminiu CF, turnat sub

presiune

Sistemul IMU pe 6 axe ș i sisteme de

asistență pentru pilot sensibile la

înclinare

Concept ș i design de generație

următoare

Iluminare completă cu LED-uri

Indicatoare gemene TFT de 3,5"

Sistem regulator de viteză
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Ampli că-ți experiența
Turismul sportiv nu a fost niciodată atât de plăcut. Cu speci cații exclusive ce includ suspensiile

electronice semi-active, care reglează constant forța de amortizare față și spate pentru a îți oferi cea

mai lină și mai sigură călătorie, indiferent de sarcină sau viteză, modelul TRACER 9 GT este conceput

pentru a oferi cele mai înalte niveluri de confort dinamic în timpul călătoriilor lungi.

Portbagajele laterale rigide, cu panouri coordonate cromatic, capabile să transporte o cască

integrală, sunt incluse ca dotare standard. Dacă aveți nevoie de spațiu suplimentar, puteți, de

asemenea, instala un portbagaj superior suplimentar, iar sistemul complet  otant de susținere a

portbagajului îți va oferi o senzație naturală a pilotajului, chiar și atunci când motocicleta transportă o

sarcină maximă.

Pentru o pilotare sigură pe timp de noapte, TRACER 9 GT este echipat cu lumini de viraj cu LED-uri,

care își măresc intensitatea pe măsură ce te înclini, în timp ce încălzitoarele pentru mânere, reglabile

în 10 trepte, îți mențin mâinile calde, indiferent de vreme. Și, pentru un nivel extrem de versatilitate

sportivă, această motocicletă de performanță de înaltă tehnologie este dotată cu sistemul QSS de

comutare la treptele inferioare și superioare, pentru o comutare mai rapidă și mai lină a transmisiei.
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Suspensia semi-activă KYB

Suspensia electronică complet reglabilă

din față și spate este controlată de

unitatea IMU pe 6 axe și de ECU, care

activează unitatea hidraulică (HU) și

unitatea de control al suspensiei (SCU).

Setările de amortizare sunt reglate

instantaneu prin intermediul unui

solenoid, pentru o călătorie lină și sigură,

indiferent de sarcină sau condițiile de

drum. Modul este setat prin interfața TFT.

Portbagaje laterale rigide

Toate noile portbagaje laterale rigide, cu

panouri în culori asortate, sunt instalate

ca dotări standard. În  ecare portbagaj,

poate   depozitată o cască integrală și,

pentru o senzație de pilotare naturală,

portbagajele sunt montate pe un sistem

de susținere complet  otant. Se poate

monta, de asemenea, un portbagaj

superior opțional, iar capacitatea totală

de transport a crescut cu 7%, până la 193

kg.

Comutare a treptelor cu Quick
Shift System (QSS)

TRACER 9 GT este echipat cu un Quick Shift

System – un sistem care permite comutarea

mai rapidă și mai lină a treptelor de viteză,

fără ambreiaj. Un senzor de pe brațul de

comutare detectează mișcarea, iar ECU

reduce momentan cuplul de tracțiune al

motorului CP3 de 890 cm3, pentru o

comutare lină a treptelor de viteză chiar și

în timpul virajelor, menținând echilibrul și

stabilitatea șasiului și asigurând, de

asemenea, o experiență mai relaxată a

călătoriei.

Lumini de viraj cu LED-uri

Luminile de viraj de ultimă generație, cu

LED-uri, evidențiază vârful  ecărei curbe,

pentru a te ajuta să te orientezi în cele

mai întunecate nopți. Luminozitatea este

mărită automat pe măsură ce unghiul de

înclinare crește, oferind un câmp vizual

clar, care permite o pilotare mai sportivă

chiar și pe timpul nopții. Sistemul

funcționează atunci când motocicleta se

înclină la mai mult de 7°, iar viteza este de

cel puțin 5 km/h.

Încălzitorul de mânere

Încălzitorul complet integrat în mânere, cu

10 niveluri, poate   controlat complet cu

ajutorul rotiței de pe ghidon și este

monitorizat de indicatorul TFT. Mânerele

cu pro l special au un înveliș de cauciuc

mai subțire, ceea ce permite transmiterea

e cientă a căldurii pentru confort în

timpul pilotării.

Culori și elemente gra ce
dedicate

Tracer 9 GT este oferit în culorile exclusive

Yamaha Icon Performance, cu elemente

gra ce care creează un  nisaj premium,

amintind de modelul R1M și conferind

so sticare sportivă motocicletei. Disponibil

și în variante Redline și Tech Kamo.
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Motor

Tip motor Răcit cu lichid, 4 timpi, 4-supape, 3-cilindri, DOHC
Capacitate cilindrică 890cc
Alezaj X Cursă 78 x 62,1 mm
Compresie 11,5 : 1
Putere maximă 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Cuplu maxim 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze
Transmisie  nală Lanţ
Fuel consumption 5,0 L/100 km
CO2 emission 116 g/km
Carburator Injecţie electronică de benzină

Şasiu

Cadru Diamant
Unghi rolă de direcţie 25° 00’
Traseu 108 mm
Sistem suspensie faţă Telescopic fork
Sistem suspensie spate Basculă
Cursă faţă 130 mm
Cursă spate 137 mm
Frână faţă Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Frână spate Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Anvelopă faţă 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Anvelopă spate 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensiuni

Lungime totală 2.175 mm
Lăţime totală 885 mm
Înălţime totală 1.430 mm - 1.470 mm
Înălţimea scaunelor 810 mm - 825 mm
Baza roţilor 1.500 mm
Gardă minimă la sol 135 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 220 kg
Capacitate rezervor carburant 18 L
Capacitate rezervor ulei 3,5 L
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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