
Nové pojetí
všestrannosti
Model TRACER 9 GT+ je poháněn slavným motorem

Yamaha CP3 o objemu 890 ccm a dosahuje vynikajícího

výkonu ve všech otáčkách. Jeho silný a lineární točivý

moment spolu s vylepšeným obousměrným

rychlořazením zajišťují ohromující plynulou akceleraci a

nové integrované jízdní režimy umožňují snadné

nastavení pro různé podmínky.

Lehký hliníkový rám Deltabox a poloaktivní odpružení

KYB vyvažují stabilitu a hbitost, ať už si užíváte ostrou

jízdu po klikatých horských silnicích nebo se kocháte na

dálnici se spolujezdcem a zavazadly. Díky plnému LED

osvětlení a světlům pro přisvěcování do zatáček vám

TRACER 9 GT+ dodá jistotu při jízdě v noci.

Kromě propracované elektroniky je TRACER 9 GT+

vybaven řadou promyšlených detailů, které oceníte při

každé jízdě. Pevné boční kufry jsou připevněny k držákům

pomocí vestavěných tlumičů, které eliminují vibrace, a

vyhřívání rukojetí zajišťuje pohodlí po celý rok. TRACER 9

GT+ je nabízen ve speciálních barvách a gra ckých

provedeních a je vždy připraven vyrazit.

Adaptivní tempomat (ACC)

7" barevná TFT přístrojová deska

Připojení a navigace

Sdružený brzdový systém propojený

s radarem

Rychlořazení 3. generace

Vynikající pohodlí v sedle

Poloaktivní odpružení KYB

Motor CP3 EU5 o objemu 890 ccm

Integrované jízdní režimy

Všestranný a lehký podvozek

Kompletní balíček GT

Speciální barvy a gra ka

TRACER 9 GT+



Nové pojetí všestrannosti
Nový TRACER 9 GT+ je špičkový sportovně cestovní motocykl značky Yamaha s nejlepší speci kací ve

své třídě, který přináší novou úroveň všestrannosti, funkčnosti a ovladatelnosti. Je to motocykl

s opravdovým potenciálem obohatit váš život tím, že vám dá svobodu cestovat do vzdálených míst,

kdykoli na to budete mít náladu.

Nový TRACER 9 GT+ je vybaven nejpokročilejším balíčkem podpůrné elektroniky, jaký kdy Yamaha

nabízela, a je zkonstruován tak, aby posunul vaše zážitky z jízdy na vyšší úroveň. Díky adaptivnímu

tempomatu a sdruženému brzdovému systému napojenému na radar je každá jízda plynulejší a

uvolněnější, zatímco integrované jízdní režimy usnadňují výběr správného nastavení.

7palcový TFT panel s několika tématy nabízí plnou konektivitu pro chytrý telefon, takže můžete být na

cestách neustále v kontaktu, a díky aplikaci Garmin Motorize** máte přístup k navigaci s kompletní

mapou pro efektivní plánování trasy. Všechny tyto nejmodernější technologie vytvářejí výjimečný

sportovně cestovní motocykl, který je připraven odvézt vás, kamkoli budete chtít.
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Adaptivní tempomat (ACC)

TRACER 9 GT+ je první motocykl Yamaha

vybavený adaptivním tempomatem (ACC).

Tento systém na základě čtyř

nastavitelných předvoleb automaticky řídí

rychlost jízdy, zpomalování a zrychlování

tak, aby se přizpůsobil rychlosti vozidla

jedoucího před vámi a udržoval od něj

konstantní odstup, takže každá jízda je

plynulejší a uvolněnější.

7" barevná TFT přístrojová
deska

Velká 7"barevná TFT přístrojová deska je

vybavena vysoce svítivým displejem, který

poskytuje jasné a snadno čitelné

informace o provozních podmínkách

v reálném čase. Máte na výběr ze tří

různých uspořádání obrazovky, z nichž

každé má svůj osobitý styl, který odpovídá

individuálním preferencím a různým

jízdním podmínkám. Zásuvka USB-A pod

přístrojovou deskou udržuje váš chytrý

telefon připravený k akci

Připojení a navigace

Propracovaný nový připojený plnobarevný

7palcový TFT displej, který se ovládá

jednoduchým joystickem, nabízí výběr ze tří

stylů zobrazení. Prostřednictvím aplikace

MyRide společnosti Yamaha máte přístup

k hudbě, počasí, hovorům** a oznámením ve

svém chytrému telefonu. Navigace Garmin

s kompletními mapami* vám usnadní každou

cestu a při zaparkování vašeho stroje

TRACER 9 GT+ se na displeji mohou

zobrazovat textové zprávy. (* Navigace

Garmin s kompletními mapami vyžaduje

smlouvu o předplatném a není nabízena ve

všech zemích. Některé navigační funkce

nejsou dostupné ve všech zemích,

dostupnost si ověřte u společnosti Garmin.

** Vyžaduje náhlavní soupravu Bluetooth

propojenou se strojem TRACER 9 GT+.

Náhlavní souprava není součástí dodávky.)

Sdružený brzdový systém
propojený s radarem

Pro vysoký stupeň stability a

ovladatelnosti je součástí sdruženého

brzdového systému hydraulická jednotka,

která automaticky a nerušivě rozděluje

brzdnou sílu na obě kola. TRACER 9 GT+ je

prvním motocyklem na světě využívajícím

nový inovativní s radarem propojený

systém, který v případě potřeby pomáhá

jezdci při brzdění a upravuje brzdný účinek

vpředu/vzadu, když se vzdálenost od

vozidla jedoucího před motocyklem zmenší

na určitou úroveň.

Rychlořazení 3. generace

Rychlořazení nahoru a dolů 3. generace

společnosti Yamaha vám poskytne ještě

větší  exibilitu, co se týče stylu jízdy.

Nyní můžete také řadit bez spojky na

nižší rychlostní stupeň při zrychlování,

když chcete ještě více výkonu, a dokonce i

na vyšší stupeň při zpomalování, abyste

omezili brzdění motorem.

Pohodlné sedlo

Cestování na dlouhé vzdálenosti je

pohodlnější díky přepracovanému sedlu.

Upravený tvar a hustota pěny poskytují lepší

podporu pro dlouhé dny v sedle a materiál

připomínající kůži, reliéf a prošívání

zvýšenou funkčnost doplňují o prvotřídní

image.
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Motor

Typ motoru 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový, 3 válec
Zdvihový objem 890cc
Vrtání x zdvih 78,0 × 62,1 mm
Kompresní poměr 11,5 : 1
Maximální výkon 87,5 kW (119,0 PS) @ 10.000 rpm
Maximální točivý moment 93,0 N m (9,5 kgf-m) @ 7.000 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr, 6rychlostní
Koncový převod Řetěz
Fuel consumption 5,0 L/100 km
CO2 emission 116 g/km
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozek

Rám Diamond
Úhel sklonu 25°00′
Stopa 108 mm
Systém předního odpružení Telescopic fork
Systém zadního odpružení kloubové odpružení, kyvná vidlice
Přední zdvih 130 mm
Zadní zdvih 137 mm
Přední brzda Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø 267 mm
Přední pneumatika 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless
Zadní pneumatika 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless

Rozměry

Celková délka 2.175 mm
Celková šířka 885 mm
Celková výška 1430 mm to 1470 mm
Výška sedla 820 mm to 835 mm
Rozvor kol 1.500 mm
Minimální světlá výška 135 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 223 kg
Kapacita palivové nádrže 18,7 L
Kapacita olejové nádrže 3.5 L
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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