TRACER 9 GT

Dajte izkušnjam novo
dimenzijo
Svet športno-potovalnih motornih koles se je za vedno
spremenil, ko je Yamaha predstavila svoj prvi model
TRACER. Njegova kombinacija vznemirljive zmogljivosti z
visokim navorom in izjemnega udobja pri premagovanju
velikih razdalj je radikalno spremenila kategorijo. Od tedaj
je več kot 50.000 motoristov izbralo TRACER, ki je postal
najbolje prodajani model v razredu.
Novi TRACER 9 GT je zasnovan za izkušene voznike, ki
želijo najnovejšo vrhunsko tehnologijo za najvišje ravni
dinamičnega udobja na potovanjih, ter je s tem najbolj
vznemirljivo in vsestransko Yamahino športno-potovalno
motorno kolo doslej. Njegov novi 890-kubični agregat
CP3 ustreže vsem vašim željam, lahka šasija in oklep nove
generacije pa sta pripravljena za vsak izziv.
Speci kacije modela TRACER 9 GT so najboljše doslej in
vključujejo elektronsko nadzorovano vzmetenje,
stranske LED-luči ter grelnike ročk, pa tudi trda stranska
kovčka, sistem za hitro prestavljanje QSS in barve po
vzoru modela R1M. Vse našteto zagotavlja vrhunsko
športno…

Pol-aktivno vzmetenje KYB
Trda stranska kovčka
Sistem za hitro prestavljanje v višje in
nižje prestave
Stranske LED-luči
Posebne barve in gra ka
890-kubični agregat CP3, skladen s
standardom EU5
Lahek aluminijast okvir, tlačno lit po
metodi CF
6-osna inercijska merilna enota (IMU)
in pripomočki za voznika, občutljivi na
nagib
Zasnova in videz nove generacije
Polna LED-osvetlitev
Dva 3,5-palčna zaslona TFT s števci
Sistem tempomata

TRACER 9 GT
Dajte izkušnjam novo dimenzijo
vsestranskost, ki vam omogoča, da greste tako daleč, kot želite – v popolnem udobju.
Občutek na športno-potovalnem motornem kolesu še nikoli ni bil tako dober. Z ekskluzivnimi
speci kacijami, ki vključujejo elektronsko pol-aktivno vzmetenje, ki stalno prilagaja silo blaženja
spredaj in zadaj za zagotavljanje kar najbolj brezhibne in varne vožnje – ne glede na obremenitev ali
hitrost – je TRACER 9 GT zasnovan za najvišjo stopnjo dinamičnega udobja med potovanji.
Trda stranska kovčka z barvno usklajenimi ploščami, ki lahko nosita integralno čelado, sta nameščena
serijsko. Če potrebujete dodaten prostor, lahko namestite tudi izbirni zgornji kovček, povsem plavajoč
nosilni sistem za prtljago pa daje naraven občutek vožnje tudi pri polni obremenitvi.
Za samozavestno nočno vožnjo je TRACER 9 GT opremljen s stranskimi LED-lučmi, ki svetijo močneje
ob večjem nagibu, medtem ko bodo z 10-stopenjskimi nastavljivimi grelniki ročk vaše roke ostale tople
ne glede na vremenske razmere. Za vrhunsko športno vsestranskost pa je to visokotehnološko
motorno kolo opremljeno s sistemom QSS za nemoteno in hitrejše prestavljanje v višjo ali nižjo
prestavo.
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Posebne barve in gra ka
Tracer 9 GT je na voljo v ekskluzivnih
Yamahinih barvah in gra ki Icon
Performance za vrhunsko zaključno obdelavo
po vzoru modela R1M, kar motociklu daje
posebno športno pre njenost. Na voljo je
tudi v barvah Redline in Tech Kamo.

TRACER 9 GT
Agregat
Tip agregata
Prostornina
Vrtina x gib
Kompresijsko razmerje
Maksimalna moč
Maksimalen navor
Sistem podmazovanja
Tip sklopke
Sistem vžiga
Zagon
Prenos
Končni prenos
Poraba goriva
CO2 emisije
Uplinjač

Tekočinsko hlajen;4-taktni;4-ventilski;3-valjni;DOHC
890
78 x 62,1 mm
11.5:1
87,5 kW (119 KM) pri 10.000 vrt./min
93,0 Nm (9,5 kg-m) pri 7000 vrt./min
Moker karter
Mokra;več-ploščna
TCI
Električni
Konstantni;6-prestav
Veriga
5.0 L/100km
116 g/km
Vbrizg goriva

Šasija
Okvir
Kot vilice
Predtek
Sistem prednjega vzmetenja
Sistem zadnjega vzmetenja
Hod prednjega vzmetenja
Hod zadnjega vzmetenja
Prednja zavora
Zadnja zavora
Prednja pnevmatika
Zadnja pnevmatika

Diamant
25° 00’
108 mm
Teleskopske vilice
Nihajna roka
130 mm
137 mm
Hidravlični dvojni kolut, Ø 298 mm
Hidravlični enojni kolut, Ø 245 mm
120/70Z R17 M/C (58W) (brez zračnic)
180/55Z R17 M/C (73W) (brez zračnic)

Dimenzije
Skupna dolžina
Skupna širina
Skupna višina
Višina sedeža
Medosna razdalja
Najmanjša oddaljenost od tal
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji)
Prostornina rezervoarja za gorivo
Prostornina rezervoarja za olje

2175 mm
885 mm
1430–1470 mm
810–825 mm
1500 mm
135 mm
220 kg
18 l
3,5 l

TRACER 9 GT
Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju
drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih
razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na
pooblaščenega Yamahinega prodajalca.

