
Uudenlainen
ajokokemus
Sport Touring -maailma muuttui pysyvästi, kun Yamaha

esitteli ensimmäisen Tracerin. Sen suorituskykyisen

moottorin vahva vääntö ja erinomaisen pitkän

toimintasäteen yhdistelmä mullisti luokan täydellisesti.

Siitä lähtien yli 50 000 motoristia on valinnut Yamaha

Tracerin ja siitä on tullut luokkansa myydyin.

Uusi Tracer 9 GT on kehitetty kokeneille ajajille, jotka

arvostavat uusinta huipputeknologiaa ja dynaamista

touring-ajoa. Tämä on mielenkiintoisin ja monipuolisin

Yamahan valmistama Sport Tourer. Sen uusi, 890-

kuutioinen, kolmisylinterinen, crossplane-moottori tekee

kaiken mitä pitää ja kevyt runko, toimiva alusta sekä

virtaviivainen muotoilu tuottavat uudenlaisen touring-

ajoelämyksen.

Tracer 9 GT:n varusteluun kuuluvat muun muassa

elektronisesti ohjattu jousitus, LED-kaarrevalot,

kahvalämmittimet, kovat sivulaukut, QSS-vaihdeavustin ja

Puoliaktiivinen KYB-jousitus

Kovat sivulaukut

Ylös- ja alaspäin toimiva QSS-

vaihdeavustin (Quick Shift System)

LED-kaarrevalot

Erikoisväritys ja gra ikat

EU5-hyväksytty, 890 cm³, CP3-

moottori

Kevyt CF-valettu alumiinirunko

Kuusiakselinen IMU-liiketunnistin ja

kallistukseen reagoivat ajoavustimet

Uuden sukupolven tyyli ja muotoilu

LED-valot

TFT-mittaristo kahdella 3,5" näytöllä.
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Puoliaktiivinen KYB-jousitus

Kuusiakselinen IMU ja ECU aktivoivat

hydrauliyksikön (HU) ja jousitusyksikön

(SCU) jotka ohjaavat täysin säädettävää

sähköistä etu- ja takajousitusta.

Vaimennusasetukset säätyvät

välittömästi solenoidin avulla, mikä

varmistaa tasaisen ja turvallisen ajon

kuormasta tai ajo-olosuhteista

riippumatta. Jousituksen tila asetetaan

TFT-mittariston kautta.

Kovat sivulaukut

Vakiovarusteena uudenmalliset, kovat

sivulaukut joissa yhteensopivat

väripaneelit. Kumpaankin laukkuun

mahtuu muun muassa kokokypärä ja

luonnollisen ajokäytöksen takeeksi

sivulaukkujen kiinnitysteline on "kelluva".

Optiona on myös takalaukku ja uuden

Tracer 9 GT:n kokonaiskuorman kantokyky

on 193 kg, eli 7% enemmän kuin

aikaisemmin.

Ylös- ja alaspäin toimiva QSS-
vaihdeavustin (Quick Shift
System)

Tracer 9 GT on varustettu ylös- ja alaspäin

vaihtaessa toimivalla QSS-

vaihdeavustimella. Se mahdollistaa nopean

vaihtamisen ilman kytkintä tai kaasun

sulkemista. Vaihdepolkimen anturi

havaitsee liikkeen ja ECU vähentää

hetkellisesti moottorin kierroksia, joten

vaihtaminen myös kaarteessa on ajon

kannalta sujuvaa. Tämä varmistaa myös

rennomman ajonautinnon.

LED-kaarrevalot

Uuden sukupolven LED-kaarrevalot

lisäävät ajoturvallisuutta pimeällä

valaisemalla valaisevat jokaisen mutkan

ja käänteen. Kaarrevalojen kirkkaus

kasvaa automaattisesti kallistuksen

lisääntyessä ja tarjoaa selkeän näkymän,

joten yöllä ajaminen on turvallisempaa.

Järjestelmä toimii, kun pyörän

kallistuskulma on yli 7-astetta ja nopeus

on vähintään 5 km/h.

Kahvanlämmittimet

Integroidut ja monisäätöiset

kahvalämmittimet pitävät kädet

lämpiminä kylmissä olosuhteissa ja

lämpötaso näkyy myös mittaristossa.

Erityisesti muotoilluissa kahvoissa on

ohuet tupet, joka mahdollistaa

lämpökahvojen tehokkaamman toiminnan

kaikissa sääolosuhteissa.

Erikoisväritys ja gra ikat

Tracer 9 GT on saatavana eksklusiivisella

Yamaha Icon Performance -värityksellä ja -

gra ikoilla. Värit perustuvat ikonisen

Yamaha R1M:n väritykseen ja korostavat

Tracer 9 GT:n sporttisuutta. Saatavana myös

Redline- ja Tech Kamo -värityksillä.
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Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty;4-tahtinen;4-venttiilinen;3-
sylinterinen;DOHC

Sylinterin tilavuus 890
Sylinterin mitat 78 x 62,1 mm
Puristussuhde 11.5:1
Maksimiteho 87,5 kW (119 hv) 10 000 r/min
Maksimivääntö 93,0 Nm (9,5 kg-m) 7 000 r/min
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi Märkä;Monilevy
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat;6-vaihteinen
Voimansiirto Ketju
Polttoaineen kulutus 5.0 L/100km
CO2 emission 116 g/km
Kaasutin Polttoaineen suihkutus

Alusta

Runko Timantin muotoinen
Caster-kulma 25° 00’
Jättö 108 mm
Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka
Takajousitusjärjestelmä Keinuvarsi
Etujoustovara 130 mm
Takajoustovara 137 mm
Etujarru Kaksi hydraulista levyjarrua, Ø 298 mm
Takajarru Hydraulinen levyjarru, Ø 245 mm
Eturengas 120/70Z R17 M/C (58W) (tubeless)
Takarengas 180/55Z R17 M/C (73W) (tubeless)

Mitat

Kokonaispituus 2 175 mm
Kokonaisleveys 885 mm
Kokonaiskorkeus 1 430 mm – 1 470 mm
Istuimen korkeus 810 mm – 825 mm
Akseliväli 1 500 mm
Maavara 135 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 220 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 18 l
Öljysäiliön tilavuus 3,5 l
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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