
Deneyiminizi artırın
Yamaha, ilk TRACER'ı piyasaya sürdüğünde Sport Touring

dünyası sonsuza dek değişti. Heyecan verici, yüksek

torklu performansıyla olağanüstü uzun mesafe

konforunun birleşimi, kategoride tam bir devrim etkisi

yarattı. O zamandan beri 50.000'den fazla sürücü

TRACER'ı seçti ve onu sınıfının en çok satan modeli haline

getirdi.

En yüksek düzeyde dinamik seyahat konforu sağlayan en

son teknolojileri isteyen deneyimli sürücüler için

geliştirilen yeni TRACER 9 GT, Yamaha tarafından şimdiye

kadar tasarlanan en heyecan verici ve çok yönlü Sport

Tourer'dır. Yeni 890 cc CP3 motoru, kendisinden

istediğiniz her şeyi yapar ve ha f şasisi ve yeni nesil

gövdesiyle her türlü koşula hazırdır.

TRACER 9 GT'nin şimdiye kadarki en yüksek teknik

özellikleri arasında elektronik kontrollü süspansiyon, LED

viraj lambaları ve elcik ısıtıcılarının yanı sıra sert yan

çantalar, Hızlı Vites Değiştirme Sistemi ve R1M'den ilham

alan renkler bulunur. Tüm bunlar, maksimum konforla

istediğiniz kadar uzağa gitme yeteneği ve üst düzey

sportif çok yönlülük sunar.

KYB yarı aktif süspansiyon

Sert yan çantalar

Yukarı ve Aşağı Hızlı Vites Değiştirme

Sistemi

LED viraj lambaları

Özel renkler ve gra kler

EU5 890 cc CP3 motor

Ha f CF alüminyum döküm şasi

6 Eksenli IMU ve yatış  açısına duyarlı

sürücü yardımı özellikleri

Yeni nesil tasarım ve tarz

Tam LED aydınlatma
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Hız Sabitleyici sistem
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Deneyiminizi artırın
Sport Touring hiç bu kadar güzel hissettirmemişti. TRACER 9 GT, yükünüz veya hızınız ne olursa olsun

size en konforlu ve en güvenli sürüş deneyimini yaşatmak için ön ve arka sönümleme kuvvetini sürekli

olarak ayarlayan elektronik yarı aktif süspansiyonla güçlendirilen seçkin teknik özelliklerle en yüksek

düzeyde dinamik seyahat konforu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kapalı kask taşıyabilen ve renk uyumlu panellere sahip sert yan çantalar standart olarak

sunulmaktadır. Ekstra alana ihtiyacınız olduğunda isteğe bağlı bir arka çanta da takabilirsiniz; tam

hareketli bagaj taşıma sistemi, tam yüklü halde bile doğal bir sürüş hissi verir.

TRACER 9 GT, güvenli gece sürüşleri için yan yatma açısı arttıkça daha parlak hale gelen LED viraj

lambaları ile donatılmıştır ve 10 kademeli ayarlanabilir elcik ısıtıcılar da hava nasıl olursa olsun ellerinizi

sıcak tutar. Üst düzey sportif çok yönlülük sağlamak üzere bu yüksek teknolojili performans

motosikleti daha yumuşak ve daha hızlı vites geçişleri için yukarı ve aşağı Hızlı Vites Değiştirme Sistemi

(QSS) ile birlikte gelir.
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KYB yarı aktif süspansiyon

Tamamen ayarlanabilir ön ve arka

elektronik süspansiyon, Hidrolik Ünite

(HU) ve Süspansiyon Kontrol Ünitesi'ni

(SCU) etkinleştiren 6 eksenli IMU ve ECU

tarafından yönetilir. Sönümleme ayarları,

yük veya sürüş koşullarından bağımsız

olarak konforlu ve güvenli bir sürüş

sağlamak için bir solenoid aracılığıyla

anında ayarlanır. Mod, TFT arayüzüyle

ayarlanır.

Sert yan çantalar

Uyumlu renklere sahip panelleriyle tüm

yeni sert yan çantalar standart ekipman

olarak sunulmaktadır. Her çantaya bir

kapalı kask yerleştirilebilir ve doğal bir

sürüş hissi için çantalar tamamen yüzer bir

taşıyıcı sisteme monte edilmiştir. İsteğe

bağlı bir arka çanta da takılabilir ve

toplam yük taşıma kapasitesi %7

artırılarak 193 kg'a çıkarılabilir.

Yukarı ve Aşağı Hızlı Vites
Değiştirme Sistemi (QSS)

TRACER 9 GT, daha hızlı ve sorunsuz

debriyajsız vites değişimi için yukarı ve aşağı

Hızlı Vites Değiştirme Sistemi (QSS) ile

donatılmıştır. Vites pedalı üzerinde bulunan

bir sensör hareketi algılar ve ECU, viraj alma

sırasında akıcı vites değiştirerek şasi

dengesini ve stabilitesini korumak ve daha

konforlu bir sürüş sunmak için 890 cc CP3

motora giden tahrik torkunu anlık olarak

keser.

LED viraj lambaları

Yeni nesil LED viraj lambaları, size en

karanlık gecelerde rehberlik etmeye

yardımcı olmak için her virajın maksimum

dönüş açısını vurgular. Motosikletin yatış

açısı arttıkça parlaklık otomatik olarak

artar ve gece boyunca daha sportif sürüşe

imkan veren net bir görüş alanı sağlar.

Sistem, motosikletin 7º'den fazla yattığını

ve hızının en az 5 km/s olduğunu

algıladığında çalışır.

Elcik ısıtıcısı

Tam entegre edilmiş 10 seviyeli elcik

ısıtıcısı, gidon kaydırma tekerleği

tarafından kontrol edilir ve TFT

göstergeler aracılığıyla izlenir. Özel olarak

şekillendirilmiş elcikler, her türlü hava

koşulunda sürüş konforu sağlamak üzere

ısının verimli bir şekilde iletilmesini

sağlayan daha ince kauçuklara sahiptir.

Özel renkler ve gra kler

Tracer 9 GT, R1M'yi anımsatan, birinci sınıf

bir görünüm veren ve motosiklete gelişmiş

sportif özellikler ekleyen özel Yamaha Icon

Performance renkleri ve gra kleriyle sunulur.

Redline ve Tech Kamo renklerinde de

mevcuttur.
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Motor

Motor tipi Sıvı-soğutmalı, 4-zamanlı, 4-subap, 3-silindir, DOHC
Motor hacmi 890cc
Çap x Strok 78 x 62,1 mm
Sıkıştırma oranı 11,5 : 1
Maksimum güç 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Maksimum tork 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt tüketimi 5,0 L/100 km
CO2 emission 116 g/km
Yakıt sistemi Yakıt enjeksiyon

Şasi

Şasi Diamond
Kaster Açısı 25° 00’
Kaster mesafesi 108 mm
Ön süspansiyon Telescopic fork
Arka süspansiyon Salınım kolu
Ön teker hareketi 130 mm
Arka teker hareketi 137 mm
Ön fren Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Ön lastik 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Arka lastik 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless

Boyutlar

Toplam uzunluk 2.175 mm
Toplam genişlik 885 mm
Toplam yükseklik 1.430 mm - 1.470 mm
Sele yüksekliği 810 mm - 825 mm
Tekerleklerarası mesafe 1.500 mm
Minimum yerden yükseklik 135 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 220 kg
Yakıt tankı kapasitesi 18 L
Yağ tankı kapasitesi 3,5 L
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Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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