
Voor een nog betere
ervaring
De lancering van de eerste Yamaha TRACER heeft de

Sport Touring wereld de nitief veranderd. Zijn

combinatie van opwindende, koppelrijke prestaties met

een opvallend comfort voor lange afstanden heeft een

ware revolutie ontketend in deze categorie. Sinds de

lancering hebben meer dan 50.000 rijders de voorkeur

gegeven aan een TRACER en werd dit het best

verkopende model in zijn klasse.

De TRACER 9 GT is een van de meest opwindende en

veelzijdige Sport Tourers die ooit werden geproduceerd

door Yamaha. Hij werd ontwikkeld voor ervaren rijders

die de meest geavanceerde technologie en het hoogste

dynamische touringcomfort willen. Zijn 890 cc CP3-

motor doet precies wat u vraagt en zijn wendbare

chassis en zijn kuipwerk van de volgende generatie

kunnen alles aan.

De speci caties van de TRACER 9 GT omvatten een

elektronisch verstelbare wielophanging, LED-

bochtverlichting, handgreepverwarming, harde

zijko ers, een Quick Shifter System en speciale kleuren.

KYB semi-actieve wielophanging

Harde zijko ers

Op- en terugschakelen met QSS

LED-bochtverlichting

Handvatverwarming

Speciale kleuren en graphics

EU5 890 cc CP3-motor

Licht CF gegoten aluminium frame

6-assige IMU plus leunhoek-gevoelige

rijderhulpfuncties

Modern ontwerp en styling

Volledige LED-verlichting

Dubbele 3,5" TFT-meters
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Voor een nog betere ervaring
speci caties zorgen voor ultieme sportieve veelzijdigheid voor u en uw partner met de mogelijkheid

om lange afstanden af te leggen in supercomfortabele omstandigheden.

Sport Touring was nooit zo comfortabel. De TRACER 9 GT biedt geavanceerde speci caties met

onder meer een elektronische semi-actieve wielophanging die de voor- en achterdempingskracht

permanent aanpast om u een bijzonder soepele en veilige rijervaring te bieden bij elke belasting of

snelheid. Hij werd speciaal ontworpen om het hoogste niveau van dynamisch touringcomfort te

waarborgen.

De aerodynamische harde zijko ers zijn groot genoeg zijn voor een integraalhelm en zijn standaard

voorzien van bijpassende kleurpanelen. Als u extra ruimte nodig hebt, kunt u ook een optionele

topko er monteren. De volledig zwevende bagagedrager geeft een natuurlijk rijgevoel, zelfs bij een

volle belasting.

Om 's nachts met vertrouwen te kunnen rijden is de TRACER 9 GT uitgerust met LED-

bochtverlichting die feller wordt naarmate u verder naar voren buigt - terwijl de 10-traps verstelbare

handgreepverwarming uw handen warm houdt, ongeacht de weersomstandigheden. En voor een

ultieme sportieve veelzijdigheid is deze hightechmotor ets ook uitgerust met een QSS-systeem om

soepeler en sneller omhoog en terug te schakelen.

TRACER 9 GT



KYB semi-actieve
wielophanging

De volledig verstelbare elektronische

voor- en achterwielophanging wordt

geregeld door de 6-assige IMU en door de

ECU die de Hydraulische Unit (HU) en de

Suspension Control Unit (SCU) activeert.

De dempingsinstellingen worden

ogenblikkelijk aangepast via een

solenoïde om een soepel en veilig

rijgedrag op te leveren voor alle

belastingen en in alle rijomstandigheden.

De modus wordt ingesteld via de TFT

interface.

Harde zijko ers

Harde zijko ers met panelen in een

bijpassende kleur behoren tot de

standaarduitrusting. Elke ko er biedt

voldoende plaats voor een integraalhelm.

De ko ers zijn gemonteerd op een

volledig zwevende drager. Dit geeft een

natuurlijk rijgevoel. Een optionele

topko er kan ook worden gemonteerd.

Op- en terugschakelen met QSS

De TRACER 9 GT is uitgerust met een

op/neer Quick Shift System (QSS) om

sneller en soepeler en zonder koppeling te

schakelen. Een sensor op de schakelstang

detecteert een beweging en de ECU

verlaagt tijdelijk het aandrijfkoppel van de

890cc CP3-motor om naadloos te kunnen

schakelen in het midden van een bocht,

waardoor de chassisbalans en -stabiliteit

behouden blijven en er ontspannender kan

worden gereden.

LED-bochtverlichting

De LED-bochtverlichting van de volgende

generatie verlicht de apex van elke bocht

om u te helpen in de donkerste nachten.

De helderheid wordt automatisch

verhoogd naarmate de hellingshoek stijgt.

De rijder krijgt dus een duidelijk zicht op

de bocht als hij 's nachts sportief rijdt.

Het systeem wordt geactiveerd wanneer

de machine met meer dan 7° overhelt en

de snelheid meer dan 5 km/u bedraagt.

Handvatverwarming

De volledig geïntegreerde

handvatverwarming met 10 standen

wordt ingesteld via een scrollwiel en

wordt gecontroleerd op de TFT-meter.

Speciaal gevormde handgrepen hebben

dunner rubber dat een e ciënte

warmteoverdracht mogelijk maakt voor

rijcomfort in alle weersomstandigheden.

Speciale kleuren en graphics

De TRACER 9 GT wordt aangeboden in een

exclusieve nieuwe Pure White afwerking

met nieuwe graphics op de zijkappen voor

een gedistingeerde uitstraling. De TRACER

9 GT is ook verkrijgbaar in Midnight Black.
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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°00
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 180/55Z R17 M/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)

220 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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