
Αγάπη για σπορ
οδήγηση. Λατρεία για
ταξίδια.
Το τιμόνι ανήκει σε εσάς, επειδή εσείς το επιλέξατε. Και όχι

γιατί είναι ένας από τους γρηγορότερους τρόπους να πάτε

από το σημείο A στο B. Ή ακόμη και επειδή η οδήγηση με

μοτοσυκλέτα είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς

γνωστούς τρόπους μεταφοράς. Το τιμόνι ανήκει σε εσάς

επειδή ο κόσμος σας γίνεται ομορφότερος όταν φτάνετε στον

προορισμό σας πάνω σε δύο τροχούς.

Με τον πλούσιο σε ροπή τρικύλινδρο κινητήρα που έχει

σχεδιαστεί για να προσφέρει συναρπαστικές επιδόσεις, η

ευέλικτη Tracer 900 προσθέτει μια νέα διάσταση στην

επεκτεινόμενη γραμμή σπορ μοτοσυκλετών ταξιδιού της

Yamaha.

Χάρη στην ικανότητά της να προσφέρει ταξίδια μεγάλων

αποστάσεων, αυτή η πολυλειτουργική μοτοσυκλέτα υψηλών

επιδόσεων είναι η ξεκάθαρη επιλογή για αναβάτες που

θέλουν μια ευέλικτη, εύχρηστη και συναρπαστική

μοτοσυκλέτα με σπορ καρδιά και ταξιδιάρα ψυχή.

Τρόποι λειτουργίας D-MODE με

δυνατότητα επιλογής, ειδικά για το

Tracer

Λεπτός και ελαφρύς σκελετός από χυτό

αλουμίνιο CF

Πίνακας οργάνων "dot matrix"

πολλαπλών λειτουργιών

Twin-eye LED sports cowling,

adjustable windscreen

Όρθια θέση οδήγησης, σέλα με

ρυθμιζόμενο ύψος

Ρεζερβουάρ καυσίμου μεγάλης

χωρητικότητας και αυτονομίας 18 λίτρων

Κεντρική στέκα και ABS στο στάνταρ

εξοπλισμό

Σημεία τοποθέτησης για προαιρετικές

πλαϊνές βαλίτσες

Τρικύλινδρος, υγρόψυκτος,

τετραβάλβιδος κινητήρας 850 κ .εκ.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς EU4

Assist and Slipper (A&S) clutch

3-mode Traction Control System (TCS)

Tracer 900



Αγάπη για σπορ οδήγηση. Λατρεία για
ταξίδια.
Η Tracer 900 είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε για να σας οδηγήσει στο νόημα της ελευθερίας. Η ζωή - όπως

και η επόμενη κίνηση - είναι δική σας. Θέλετε να πάρετε τη μηχανή σας και να φύγετε όποτε θέλετε; Αυτή η

ευέλικτη σπορ μοτοσυκλέτα ταξιδιού είναι έτοιμη να κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα!

Ο πλούσιος σε ροπή τρικύλινδρος κινητήρας και το ελαφρύ, compact πλαίσιο αλουμινίου είναι

κατασκευασμένα για να συναρπάζουν, ενώ η όρθια θέση οδήγησης, το ρεζερβουάρ χωρητικότητας 18 λίτρων

και το σπορ φέρινγκ καλύπτουν εύκολα μεγάλες αποστάσεις.

Με εκπληκτικές επιδόσεις και τη δυνατότητα να εμπνέει και να συναρπάζει όπου πηγαίνετε, αυτή η σπορ

μοτοσυκλέτα ταξιδιού σάς προσφέρει μια άμεση διέξοδο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Επιλέξτε,

λοιπόν, την ελευθερία. Και απογειώστε τις αισθήσεις σας με την Tracer 900.

Tracer 900
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Compact και ελαφρύς
τρικύλινδρος κινητήρας 850
κ.εκ.

Στην καρδιά της Tracer 900 βρίσκεται ο

τρικύλινδρος κινητήρας 850 κ.εκ., ο οποίος

προσφέρει πλούσια γραμμική ροπή και

ισχυρή απόδοση σε υψηλές στροφές.

Εξοπλισμένος με σφυρήλατα έμβολα και

κυλίνδρους με o set, αυτός ο ελαφρύς και

συμπαγής κινητήρας είναι έτοιμος να

επαναφέρει το πάθος και τα έντονα

συναισθήματα ξανά στην εμπειρία

οδήγησης σε δύο τροχούς.

Προηγμένα ηλεκτρονικά
συστήματα ελέγχου

Για αποτελεσματική λειτουργία σε

διαφορετικές συνθήκες, μπορείτε εύκολα

να επιλέξετε έναν από τους τρεις τρόπους

λειτουργίας D-MODE. Το σύστημα ελέγχου

πρόσφυσης (TCS) με 3 λειτουργίες παρέχει

ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια σε ολισθηρές

επιφάνειες, ενώ το ABS εμποδίζει το

ακούσιο μπλοκάρισμα των τροχών  κατά το

φρενάρισμα. Και με την καλωδίωση ήδη

εγκατεστημένη, είναι εύκολο να

τοποθετήσετε ένα προαιρετικό σύστημα

γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων.

Ελαφρύς σκελετός από χυτό
αλουμίνιο CF

Ένας βασικός παράγοντας στην επιτυχία της

Tracer 900 είναι ο συμπαγής, ελαφρύς

σκελετός από χυτό αλουμίνιο CF, η ιδανικά

ισορροπημένη ακαμψία το οποίο συνεισφέρει

στην ευελιξία και τον άρτιας απόκρισης

χειρισμό αυτής της σπορ μοτοσυκλέτας

ταξιδιού. Με ένα ή δύο άτομα, στην εθνική ή

στα σοκάκια, η Tracer είναι κατασκευασμένη

για να ανταποκρίνεται αμέσως και με ακρίβεια

στις εντολές του αναβάτη.

Αεροδυναμικό σπορ κάλυμμα
με προβολείς LED

Για μεγαλύτερη άνεση του αναβάτη και του

συνεπιβάτη, η Tracer 900 είναι

εξοπλισμένη με αεροδυναμικό κάλυμμα

που παρέχει σε αυτήν τη σπορ

μοτοσυκλέτα ταξιδιού μια μοντέρνα και

επιθετική εμφάνιση. Με τους διπλούς

προβολείς LED και τον ρυθμιζόμενο

ανεμοθώρακα 3 βαθμίδων, αυτό το

αεροδυναμικό πάνελ υπογραμμίζει την

αυθεντική δυνατότητα της Tracer για

μεγάλες αποστάσεις.

Μονόδρομος συμπλέκτης
(slipper) με υποβοήθηση (A&S)

Για ομαλότερο κατέβασμα ταχυτήτων κατά

την είσοδο σε στροφές, το τελευταίο

μοντέλο διαθέτει μονόδρομο συμπλέκτη με

υποβοήθηση (A&S). Εξαλείφοντας

απότομους κραδασμούς στο κιβώτιο

ταχυτήτων που προκαλούνται από το

κατέβασμα ταχυτήτων, ο μονόδρομος

συμπλέκτης με υποβοήθηση (A&S)

βοηθάει στη διατήρηση της ευστάθειας του

πλαισίου και προσφέρει καλύτερη

δυνατότητα ελέγχου.

Ειδικά διαμορφωμένο
ρεζερβουάρ καυσίμου μεγάλης
αυτονομίας 18 λίτρων

Προκειμένου να παρέχει αυτονομία για

περισσότερα από 300 χιλιόμετρα, η Tracer

900 διαθέτει ρεζερβουάρ καυσίμου μεγάλης

χωρητικότητας 18 λίτρων. Με το στενό

κεντρικό τμήμα και τις εσοχές γονάτων για

επιπλέον άνεση, η ειδική σχεδίαση του

ρεζερβουάρ τονίζει τη μοντέρνα εμφάνιση

αυτής της κομψής και ευέλικτης σπορ

μοτοσυκλέτας ταξιδιού.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Τρικύλινδρο, Υγρόψυκτος, Τετράχρονος, 2EEK,
τετραβάλβιδος

Κυβισμός 847 cm³
Διαμέτρος x Διαδρομή 78.0 mm x 59.1 mm
Σχέση συμπίεσης 11.5 : 1
Μέγιστη ισχύς 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Μέγιστη ροπή 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Fuel consumption 5.5l/100km
CO2 emission 127g/km

Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός
Γωνία Κάστερ 24º
Ίχνος 100mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)
Διαδρομή εμπρός 137 mm
Διαδρομή πίσω 130 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø245 mm
Εμπρός ελαστικό 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Πίσω ελαστικό 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,160 mm
Συνολικό πλάτος 950 mm
Συνολικό ύψος 1,345 mm max 1,375 mm
Ύψος σέλας 845 mm max 860 mm
Μεταξόνιο 1,440 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 210 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 18L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3.4L
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Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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