
Turn up your
experience
Sport Touring-världen förändrades för alltid när Yamaha

lanserade den första TRACER. Dess kombination av

spännande prestanda, högt vridmoment och med

enastående långdistanskomfort revolutioneras

kategorin fullständigt. Och sedan dess har över 50 000

förare valt TRACER och gjort den till den bästsäljande

modellen i klassen.

Den nya TRACER 9 GT är utvecklad för erfarna förare som

vill ha den senaste avancerade tekniken som kommer att

ge den allra högsta nivån av dynamisk Touring-komfort.

Det är den mest spännande och mångsidiga Sport

Touring-motorcykel som någonsin tillverkats av Yamaha.

Den nya CP3-motorn med 890cc gör allt du begär – och

det lätta chassit och den nya generationens design

klarar den av nästan vad som helst.

TRACER 9 GT:s högsta speci kation omfattar elektroniskt

styrd fjädring, LED-strålkastare och handtagsvärmare -

samt hårda sidoväskor, Quick Shifter-system och R1M-

inspirerade färger. Allt ger ultimat sportig mångsidighet

så att du kan åka så långt du vill i full komfort.

KYB halvaktiv fjädring

Hårda sidoväskor (30L)

Quick Shift-system för upp- och

nedväxling

LED-strålkastare för kurvtagning

Särskilda färger och speciell gra k

EU5-kompatibel CP3-motor på 890 cc

Lätt CF-gjuten aluminiumram

6-axlig IMU plus lutningskänsliga

förarhjälpmedel

Ny design och stil

Full LED-belysning

Dubbla 3,5-tums TFT-mätare

Farthållare

TRACER 9 GT



Turn up your experience
Sport Touring har aldrig känts så här bra. TRACER 9 GT har en exklusiv speci kation som inkluderar en

elektronisk halvaktiv fjädring vilken ständigt justerar dämpningskraften fram och bak för en så jämn

och säker körning som möjligt - oberoende av last och hastighet - och är konstruerad för att ge en

dynamisk touring-komfort på högsta möjliga nivå.

Hårda sidoväskor med färgkoordinerade paneler och plats för en integralhjälm. Du kan också

montera en extra toppbox om du behöver mer utrymme – och det  ytande bagagesystemet ger en

naturlig körkänsla även när det är fullastat.

För säker körning i mörker har TRACER 9 GT utrustats med LED-strålkastare med kurvljus som lyser

upp insidan på kurvan när du svänger – medan justerbara handtagsvärmare i 10 steg håller dina

händer varma oavsett väder. Och för ultimat sportig mångsidighet har den här högteknologiska

motorcykeln QSS upp och ned för smidigare och snabbare växling.
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KYB halvaktiv fjädring

Fullt justerbar elektronisk fjädring fram

och bak som styrs av den 6-axliga IMU:n

och ECU:n vilka aktiverar den hydrauliska

enheten (HU) och

fjädringskontrollenheten (SCU).

Dämpningsinställningarna justeras

omedelbart via en magnetventil för att

uppnå en jämn och säker körning – oavsett

last- eller körförhållanden. Läget ställs in

via TFT-gränssnittet.

Hårda sidoväskor (30L)

Helt nya hårda sidoväskor med matchande

färgpaneler ingår som standard. Varje

väska har plats för en integralhjälm – och

för naturlig körkänsla är väskorna

monterade på ett "fully  oating"-system.

Ett toppbox  nns som tillval.

Quick Shift-system (QSS) för upp-
och nedväxling

TRACER 9 GT är utrustad med ett Quick

shift-system (QSS) för snabbare och

jämnare kopplingsfri växling. En sensor på

växlingsspaken detekterar rörelse och

ECU:n kopplat tillfälligt bort vridmomentet

till CP3-motorn med 890cc för att ge

sömlösa växlingar till och med mitt i kurvor,

vilket upprätthåller chassits balans och

stabilitet och dessutom ger mer avslappnad

körning.

LED-strålkastare för
kurvtagning

Nästa generations LED-strålkastare med

kurvljus lyser upp insidan på varje kurva

för att hjälpa dig vid mörkerkörning.

Ljusstyrkan justeras automatiskt när

lutningsvinkeln i kurvan blir skarpare,

vilket ger ett tydligt synfält för sportigare

körning även när det är mörkt. Systemet

är aktivt när motorcykeln lutar mer än 7°

och dess hastighet är minst 5 km/h.

Handtagsvärmare

Helt integrerade handtagsvärmare med 10

nivåer som går att kontrollera med vredet

på styret och övervakas på TFT-

instrumentpanelen. Speciellt formade

handtag med tunnare gummi som

möjliggör e ektiv överföring av värme för

körkomfort i alla väder.

Särskilda färger och speciell
gra k

Tracer 9 GT  nns i exklusiv Yamaha Icon

Performance-färg och -gra k för en

förstklassig  nish som påminner om R1M,

vilket ger motorcykeln en sportig  ness.

Finns även i Redline och Tech Kamo.
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Motor

Motortyp Vätskekylning, 4-takts, 4 ventiler, 3-cylindrig, DOHC
Slagvolym 890cc
Borrning och slag 78 x 62,1 mm
Kompression 11,5 : 1
Max e ekt 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Max vridmoment 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Bensinförbrukning 5,0 L/100 km
CO2 utsläpp 116 g/km
Förgasare Elektronisk bränsleinsprutning

Chassi

Ram Diamant
Castervinkel 25° 00’
Försprång 108 mm
Fjädringssystem fram Telescopic fork
Fjädringssystem bak Svingarm
Fjädringsväg fram 130 mm
Fjädringsväg bak 137 mm
Frambroms Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Framdäck 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Bakdäck 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Dimensioner

Totallängd 2.175 mm
Totalbredd 885 mm
Totalhöjd 1.430 mm - 1.470 mm
Sitthöjd 810 mm - 825 mm
Hjulbas 1.500 mm
Min. markfrigång 135 mm
Vikt (fulltankad) 220 kg
Bränsletanksvolym 18 L
Oljetanksvolym 3,5 L
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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