
Zesílí zážitek z jízdy
Svět sportovně cestovních motocyklů se navždy změnil,

když Yamaha uvedla na trh první TRACER. Jeho

kombinace vzrušujícího výkonu s vysokým točivým

momentem a pozoruhodného pohodlí při cestách na

dlouhé vzdálenosti způsobila naprostou revoluci v této

kategorii. A od té doby si TRACER vybralo více než 50 000

jezdců, kteří z něj udělali nejprodávanější model ve své

třídě.

TRACER 9 GT, vyvinutý pro zkušené jezdce, kteří chtějí

nejnovější špičkovou technologii poskytující nejvyšší

úroveň dynamického pohodlí na cestách, je jedním

z nejzajímavějších a nejvšestrannějších sportovně

cestovních motocyklů, jaké kdy Yamaha vyrobila. Jeho

motor CP3 o objemu 890 ccm dokáže vše, co od něj

budete chtít, a jeho agilní podvozek a kapotáž nové

generace jsou připraveny na cokoli.

Speci kace modelu TRACER 9 GT zahrnuje elektronicky

řízené odpružení, LED světla pro přisvěcování do zatáček

a vyhřívání rukojetí – stejně jako pevné boční kufry,

systém rychlořazení Quick Shifter a speciální barvy. To

vše přispívá k maximální sportovní všestrannosti a

poskytuje vám a vašemu partnerovi schopnost dojet

Poloaktivní odpružení KYB

Pevné boční kufry

Rychlořazení QSS nahoru a dolů

LED světla pro přisvěcování do zatáček

Vyhřívané rukojeti

Speciální barvy a gra ka

Motor CP3 EU5 o objemu 890 ccm

Lehký rám z hliníku litého pod tlakem

metodou CF

Šestiosá inerciální měřicí jednotka

(IMU) a systémy podpory jízdy sledující

náklon

Moderní design a styl

Kompletní LED osvětlení

Dvojitá 3,5" TFT přístrojová deska
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Zesílí zážitek z jízdy
kamkoli si budete přát.

Sportovně cestovní motocykl nikdy nevypadal tak dobře. TRACER 9 GT má so stikovanou speci kaci,

která zahrnuje elektronické poloaktivní odpružení, jež neustále upravuje tlumení vpředu a vzadu pro

co nejplynulejší a nejbezpečnější jízdu bez ohledu na zatížení nebo rychlost, a poskytuje tak nejvyšší

úroveň dynamického cestovního pohodlí.

Součástí standardního vybavení jsou aerodynamické pevné boční kufry, které pojmou integrální přilbu

a mají barevně sladěné panely. Pokud potřebujete více místa, můžete si navíc připevnit horní kufr,

a plně plovoucí systém nosiče zavazadel poskytuje přirozený pocit z jízdy i při maximálním zatížení.

Pro jistou a bezpečnou jízdu v noci je TRACER 9 GT vybaven LED světly pro přisvěcování do zatáček,

které se při dalším naklánění více rozsvítí, a 10stupňovým nastavitelným vyhříváním rukojetí, jež udržují

vaše ruce v teple bez ohledu na počasí. A pro dokonalou sportovní všestrannost je tento high-tech

výkonný motocykl vybaven systémem QSS pro lepší a rychlejší řazení nahoru a dolů.
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Poloaktivní odpružení KYB

Plně nastavitelné elektronické odpružení

vpředu a vzadu je řízeno šestiosou IMU

a ECU, které aktivují hydraulickou

jednotku (HU) a řídicí jednotku odpružení

(SCU). Nastavení tlumení se okamžitě

upravuje pomocí elektromagnetu pro

hladkou a bezpečnou jízdu – bez ohledu na

zatížení nebo jízdní podmínky. Režim se

nastavuje prostřednictvím rozhraní TFT.

Pevné boční kufry

Součástí standardní výbavy jsou pevné

boční kufry s barevně sladěnými panely.

Každý kufr pojme integrální helmu a pro

přirozený pocit z jízdy jsou kufry

připevněny k plně plovoucímu nosnému

systému. Volitelně lze namontovat také

horní kufr.

Rychlořazení QSS nahoru a dolů

TRACER 9 GT je vybaven systémem

rychlořazení (QSS) pro rychlejší a plynulejší

řazení bez spojky. Senzor na táhle řazení

detekuje pohyb a ECU na okamžik přeruší

přenos hnacího točivého momentu na

motoru CP3 o objemu 890 ccm, aby zajistila

plynulé řazení v zatáčkách, které udržuje

rovnováhu a stabilitu podvozku a zajišťuje

pohodovější jízdu.

LED světla pro přisvěcování do
zatáček

LED světla pro přisvěcování do zatáček

nové generace zvýrazňují vrchol každé

zatáčky, aby vás provedla i tou

nejtemnější nocí. S rostoucím úhlem

náklonu se automaticky zvyšuje jas

a zajišťuje jasné zorné pole, které

umožňuje sportovní jízdu dlouho do noci.

Systém pracuje, když je motocykl

nakloněn na více než 7° a jeho rychlost je

nejméně 5 km/h.

Vyhřívané rukojeti

Plně integrované 10stupňové vyhřívání

rukojetí se snadno ovládá rolovacím

kolečkem na řídítkách a je monitorováno

přístrojovou deskou TFT. Speciálně

tvarované rukojeti mají tenčí gumu, která

umožňuje efektivní přenos tepla a udržuje

při jízdě ruce zahřáté bez ohledu na

počasí.

Speciální barvy a gra ka

TRACER 9 GT je nabízen v exkluzivním novém

čistě bílém provedení s novou gra kou na

boční kapotáži, což mu dodává výrazný

vzhled. TRACER 9 GT je k dispozici také

v černé barvě Midnight Black
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Motor

Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC
Zdvihový objem 890cc
Vrtání x zdvih 78 x 62,1 mm
Kompresní poměr 11,5 : 1
Maximální výkon 87,5 kW (119 PS) @ 10.000 rpm
Maximální točivý moment 93,0 Nm (9,5 kg-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 Elektronické vstřikování paliva

Podvozek

Rám Diamond
Úhel sklonu 25°00
Stopa 108 mm
Systém předního odpružení Telescopic fork
Systém zadního 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 245 mm
Přední pneumatika 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless
Zadní pneumatika 180/55Z R17 M/C (73W) Tubeless

Rozměry

Celková délka 2.175 mm
Celková šířka 885 mm
Celková výška 1.430 mm - 1.470 mm
Výška sedla 810 mm - 825 mm
Rozvor kol 1.500 mm
Minimální světlá výška 135 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 220 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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