
Veelzijdigheid
opnieuw gede nieerd
Aangedreven door Yamaha's beroemde 890 cc CP3-

motor levert de TRACER 9 GT+ uitstekende prestaties bij

alle toerentallen. Zijn sterke, lineaire koppel zorgt samen

met de verbeterde bidirectionele quickshifter voor een

verblu ende naadloze acceleratie - en de nieuwe

geïntegreerde rijmodi maken het eenvoudig om hem in

te stellen voor verschillende omstandigheden.

Of u nu hard rijdt op een bochtige bergweg of op de

snelweg met een passagier en bagage, het lichtgewicht

aluminium Deltabox-frame en de semi-actieve KYB-

vering zorgen voor een evenwichtige balans tussen

stabiliteit en wendbaarheid. Met zijn complete LED-

verlichting en bochtverlichting geeft de TRACER 9 GT+ u

extra vertrouwen bij het rijden in het donker.

De TRACER 9 GT+ is niet alleen voorzien van

geavanceerde elektronica, maar ook van een reeks goed

doordachte details die u bij elke rit zult waarderen.

Harde zijko ers zijn gemonteerd op stangen met

ingebouwde dempers om trillingen te elimineren - en

een…

Adaptive Cruise Control (ACC)

7-inch TFT-meter

Connectiviteit en navigatie

Radargestuurd Uni ed Brake System

3e generatie quickshifter

Uitstekend zadelcomfort

KYB semi-actieve wielophanging

EU5 890 cc CP3-motor

Geïntegreerde rijmodi

Veelzijdig, lichtgewicht chassis

Het complete GT-pakket

Speciale kleuren en graphics

TRACER 9 GT+



Veelzijdigheid opnieuw gede nieerd
handgreepverwarming zorgt voor warmte ongeacht het seizoen. De TRACER 9 GT+ wordt

aangeboden in speciale kleuren en graphics en is altijd klaar om te vertrekken.

De nieuwe TRACER 9 GT+ is Yamaha's ultieme Sport Tourer met topspeci caties die nieuwe niveaus

van veelzijdigheid, functionaliteit en bestuurbaarheid bieden. Het is een motor ets die uw leven

echt kan verrijken door u de vrijheid te geven naar verre oorden te reizen wanneer u daar zin in hebt.

De nieuwe TRACER 9 GT+ is uitgerust met het meest geavanceerde elektronische

ondersteuningspakket ooit op een Yamaha en is gebouwd om uw rijervaring naar een hoger niveau

te tillen. Zijn Adaptive Cruise Control en het radargestuurde Uni ed Brake System maken elke rit

soepeler en meer ontspannen - en de geïntegreerde rijmodi maken het kiezen van de juiste

afstelling veel gemakkelijker.

De 7-inch TFT-meter met meerdere thema's biedt volledige smartphoneconnectiviteit, zodat u

onderweg in contact kunt blijven - en met de Garmin Motorize-app** hebt u toegang tot navigatie

met volledige kaarten voor e ectieve routeplanning. Al deze geavanceerde technologie zorgt voor

een heel bijzondere Sport Tourer die klaar is om u overal naartoe te brengen.
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Adaptive Cruise Control (ACC)

De TRACER 9 GT+ is de eerste Yamaha-

motor ets die is uitgerust met Adaptive

Cruise Control (ACC). Het systeem regelt

automatisch de kruissnelheid, de

vertraging en de acceleratie om de

snelheid van de voorligger aan te passen

en een constante volgafstand te bewaren,

op basis van vier instelbare

voorinstellingen, waardoor elke rit

soepeler en ontspannender verloopt.

7-inch TFT-meter

De grote 7-inch TFT-kleurenmeter heeft

een display met hoge helderheid dat u

duidelijke en gemakkelijk af te lezen

informatie geeft over de realtime

rijomstandigheden. U hebt de keuze uit

drie verschillende schermlay-outs, elk met

een eigen kenmerkende stijl om te

voldoen aan individuele voorkeuren en

verschillende rijomstandigheden. Een

USB-A-stopcontact onder de meter houdt

uw smartphone klaar voor actie.

Connectiviteit en navigatie

Het geso sticeerde nieuwe verbonden 7-

inch TFT-kleurenscherm wordt bediend met

een eenvoudige joystick en biedt een keuze

uit drie weergavestijlen. Via Yamaha's

MyRide-app hebt u toegang tot uw

smartphone voor muziek, weer, oproepen**

en meldingen. Met de Full-map Garmin-

navigatie* komt u overal sneller en

gemakkelijker. U kunt de teksten

weergeven wanneer uw TRACER 9 GT+

geparkeerd staat. (* Full-map Garmin

navigatie vereist een betaald abonnement

met service en wordt niet in alle landen

aangeboden. Sommige navigatiefuncties zijn

niet in alle landen beschikbaar. Neem

contact op met Garmin voor informatie over

de beschikbaarheid. ** Vereist een

koptelefoon die via Bluetooth verbonden is

met de TRACER 9 GT+. De koptelefoon is

niet inbegrepen.)

Radargestuurd Uni ed Brake
System

Voor een hoge mate van stabiliteit en

bestuurbaarheid bevat het Uni ed Brake

System een hydraulische eenheid die de

remkracht van de input van de rijder

automatisch en onopvallend over beide

wielen verdeelt. De TRACER 9 GT+ is 's

werelds eerste motor ets met een

innovatief nieuw radargestuurd systeem

dat de rijder waar nodig helpt bij het

remmen en de remvertraging voor/achter

aanpast wanneer de afstand tot de

voorligger een bepaald niveau bereikt.

3e generatie quickshifter

Yamaha's 3e generatie up and down

quickshifter geeft u nog meer  exibiliteit

in uw rijstijl. U kunt nu ook zonder

koppeling terugschakelen tijdens het

accelereren als u nog meer aandrijving

wilt - en zelfs opschakelen tijdens het

vertragen om minder op de motor af te

remmen.

Zadelcomfort

Langeafstandstochten zijn comfortabeler

met een opnieuw ontworpen zadel. Een

herziene vorm en schuimdichtheid geven

betere ondersteuning voor lange rijdagen en

het lederachtige materiaal, het reliëf en de

stiksels geven de verhoogde functie een

premiumimago.
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Motor

Motortype 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen, 3-cilinder
Cilinderinhoud 890cc
Boring x slag 78,0 × 62,1 mm
Compressieverhouding 11,5 : 1
Max. vermogen 87,5 kW (119,0 PS) @ 10.000 rpm
Max. koppel 93,0 N m (9,5 kgf-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 Brandsto njectie

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 25°00′
Spoor 108 mm
Wielophanging voor Telescopic fork
Wielophanging achter draagarmophanging, Swingarm
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 137 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø 267 mm
Bandenmaat voor 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless
Bandenmaat achter 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 2.175 mm
Totale breedte 885 mm
Totale hoogte 1430 mm to 1470 mm
Zithoogte 820 mm to 835 mm
Wielbasis 1.500 mm
Grondspeling 135 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

223 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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