
Turn up your emotions.
In 2015 heeft de eerste Tracer 900 de Sport Touring voor

altijd veranderd. Met een CP3-motor met hoog

koppelvermogen, een sportief chassis en een

indrukwekkende veelzijdigheid is dit de eerste keuze

geworden van meer dan 50.000 Europese motorrijders

die een opwindende, multi-inzetbare motor ets met

veel attitude willen. De Tracer 9 is dan ook de best

verkopende motor ets in zijn klasse.

Uitgerust met een krachtige 890 cc CP3-motor en een

wendbaar en responsief aluminium Deltabox-chassis -

en voorzien van de meest geavanceerde elektronische

rijhulpsystemen van Yamaha's dominante R1 Supersport-

motor - is de TRACER 9 klaar om uw emoties op te

voeren.

De TRACER 9 is sportief, licht en vlot te besturen. Het is

het soort motor ets dat altijd gereed is om precies te

doen wat u wenst en om u om het even waar te

brengen. Met zijn hoge algemene speci caties en

atletische kuipwerk met windbescherming,

bagageruimte voor 3 tassen en sterke allround

prestaties is deze hoogwaardige Sport Tourer klaar om

de wereld aan te gaan.

EU5 890 cc CP3-motor

Licht CF gegoten aluminium frame

Volledige bagagecapaciteit met 3

ko ers

6-assige IMU plus leunhoek-gevoelige

rijderhulpfuncties

Volgende-generatie design en styling

Volledige LED-verlichting

Dubbele 3,5" TFT-meters

Lichte gespinsmede velgen

Verstelbare wielophanging

Verstelbaar zadel met 2 posities

Aerodynamische kuip

Cruisecontrol

TRACER 9



Turn up your emotions.
Of uw droombestemming nu dichtbij of veraf ligt, de TRACER 9 is de meest inspirerende en

opwindende manier om te reizen. Touring is zoveel meer dan alleen rijden - en met zijn gemakkelijke

ergonomie, aerodynamisch kuipwerk en royale bagagecapaciteit is deze motor ontworpen om

ervoor te zorgen dat u en uw partner van elke minuut van elke reis kunnen genieten.

Zijn zuinige 890 cc CP3-motor met hoog koppel biedt de  exibiliteit om te cruisen op de snelheid die

het beste voelt - en met de mogelijkheid om meer dan 350 km te rijden tussen twee tankbeurten in

kunt u op één dag enorme afstanden a eggen. En als u in de stemming bent om harder te rijden,

heeft de TRACER 9 het vermogen en de wendbaarheid om uw adrenaline te laten stromen op de

legendarische Europese bergwegen.

Waar u ook naartoe reist, u kunt altijd vertrouwen op de slimme technologie van de TRACER 9 om

elke rit nog opwindender te maken. Zijn 6-assige IMU stuurt de leunhoekgevoelige elektronische

rijhulpsystemen. Dit geeft u controle en vertrouwen op meerdere oppervlakken en in verschillende

weersomstandigheden. De dubbele TFT-meters en de volledige LED-verlichting onderstrepen de

premiumspeci caties van deze veelzijdige Sport Tourer.
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EURO5 890 cc CP3-motor

De vloeistofgekoelde CP3-motor van 890

cc ontwikkelt een hoog lineair koppel bij

lage tot middelhoge toerentallen en

produceert een uitstekende acceleratie en

opwindende snelheden bij het optrekken

na een bocht - waardoor dit de

sportiefste TRACER 9 is. Geoptimaliseerde

overbrengingsverhoudingen en de A&S-

koppeling zorgen voor supersoepele

prestaties - en het befaamde gebrom van

de dubbele uitlaat en het e ciënte

inlaatsysteem versterken de sensatie van

elke rit.

Licht CF gegoten aluminium
frame

De TRACER 9 is uitgerust met een

lichtgewicht CF gegoten aluminium

Deltabox-frame. Dit zorgt voor een hoge

stijfheid die de wendbaarheid van een

sportieve motor combineert met de

nodige stabiliteit. Voor een uitstekende

stabiliteit bij hoge snelheid in combinatie

met sportief bochtenwerk en een

wendbaar rijgedrag is er een verlengde

TRACER 9-speci eke aluminium swingarm.

Volledige bagagecapaciteit met
3 ko ers

De TRACER 9 biedt u de mogelijkheid om in

totaal 3 harde ko ers te monteren, zodat u

en uw passagier een volledige uitrusting

kunnen meenemen op elke reis. Deze

veelzijdige motor ets, ontworpen om tot

193 kg te vervoeren, is in alle opzichten een

echte Sport Tourer.

6-assige IMU plus leunhoek-
gevoelige rijderhulpfuncties

De TRACER 9 is uitgerust met enkele van

de meest geavanceerde elektronische

rijhulpsystemen voor meer vertrouwen en

een precieze bestuurbaarheid in

verschillende weersomstandigheden en op

meerdere wegoppervlakken. De compacte

6-assige IMU is afgeleid van de R1M. Hij

stuurt het leunhoek-gevoelige Traction

Control System (TCS) met 3 modi, een

Slide Control System (SCS), een voorwiel

LIFt Control System (LIF) en een Brake

Control system (BC).

Volgende-generatie design en
styling

Het compacte en aerodynamische

kuipwerk geeft de TRACER 9 een moderne

en indrukwekkende look die het

opwindende sportieve karakter en de

veelzijdige touringkwaliteiten van de

motor ets perfect onderstreept. De

lichtgewicht kuip verhoogt het rijcomfort

over lange afstanden en de 18-liter

brandstoftank geeft een actieradius van

meer dan 350 km tussen tankstops.

Volledige LED-verlichting

De TRACER 9 is rondom voorzien van een

compacte LED-verlichting. De afzonderlijke

hoog/laag mono-focus koplampen geven de

motor ets een dynamische look en bieden

een superieure verlichting in alle mogelijke

omstandigheden. LED-richtingaanwijzers

bevestigen de premium status van de

motor ets en het typische TRACER

achterlicht versterkt zijn lichtgewicht looks

en sportieve gevoel.
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Motor

Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, 3-cilinder, DOHC
Cilinderinhoud 890cc
Boring x slag 78 x 62,1 mm
Compressieverhouding 11,5 : 1
Max. vermogen 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Max. koppel 93,0 Nm (9,5 kg-m) @ 7.000 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 5.0 L/100 km
CO2 emission 116 g/km
Carburator Elektronische brandsto njectie

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 25°
Spoor 108 mm
Wielophanging voor Telescopic fork
Wielophanging achter Swingarm
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 137 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Bandenmaat voor 120/70 ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Bandenmaat achter 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Afmetingen

Totale lengte 2.175 mm
Totale breedte 885 mm
Totale hoogte 1.430 mm - 1.470 mm
Zithoogte 810 mm - 825 mm
Wielbasis 1.500 mm
Grondspeling 135 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

213 kg

Inhoud brandstoftank 18.7 L
Carterinhoud 3,5 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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