
Αγάπη για σπορ
οδήγηση. Λατρεία για
ταξίδια.
Η οδήγηση μηχανής είναι ένας τρόπος ζωής που σας

επιτρέπει να αφομοιώνετε πλήρως τον κόσμο γύρω σας και

να βλέπετε νέα μέρη από μια άλλη προοπτική – οπουδήποτε

και εάν πηγαίνετε.

Με τη δυναμική της απόδοση και τις εκτενείς προδιαγραφές, η

Tracer 900 έχει τη δυνατότητα να ανοίγει μπροστά σας έναν

ολόκληρο κόσμο δυνατοτήτων κάθε φορά που την οδηγείτε.

Παράγοντας ισχυρή, γραμμική ροπή, ο compact 3κύλινδρος

κινητήρας 847 κ.εκ. έχει κατασκευαστεί για να σας

καταπλήσσει – και το ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου και τα

προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα κάνουν αυτό το ευέλικτο

σπορ μοντέλο ταξιδιού μία από τις πιο εύστροφες και

συναρπαστικές μηχανές στην κατηγορία της.

Και με την ανθεκτική στον άνεμο εξωτερική σχεδίαση, τον

μεγάλο ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, το ρεζερβουάρ καυσίμου

μεγάλης αυτονομίας 18 λίτρων, η Tracer 900 κάνει την

Ευρωπαϊκή ήπειρο πολύ μικρότερη.

Κομψή και δυναμική σχεδίαση σκελετού

για σπορ περιπλάνηση

Εργονομικό πλαίσιο και αποτελεσματική

προστασία από τον άνεμο

Τρικύλινδρος compact κινητήρας 847

κ .εκ. με άφθονη ροπή

Μακρύ ψαλίδι για ευστάθεια με ευελιξία

Μεγάλος ανεμοθώρακας σπορ

περιπλάνησης, ρύθμιση με το ένα χέρι

Χειρολαβή συνεπιβάτη δυναμικού στυλ

Λεπτός και ελαφρύς σκελετός από χυτό

αλουμίνιο CF

Συμπλέκτης A&S, D-MODE, TCS, ABS

Ρεζερβουάρ καυσίμου μεγάλης

χωρητικότητας και αυτονομίας 18 λίτρων

Κεντρικός ορθοστάτης στον στάνταρ

εξοπλισμό

Ενσωματωμένα στηρίγματα για πλευρικές

βαλίτσες

Υψηλά επίπεδα άνεσης για τον οδηγό/

συνεπιβάτη
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Αγάπη για σπορ οδήγηση. Λατρεία για
ταξίδια.
Επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα απόδοσης, συγκίνησης και ευελιξίας χρήσης στον κόσμο της σπορ

περιπλάνησης με μοτοσυκλέτα, η Tracer 900 έχει κερδίσει τις καρδιές και το μυαλό χιλιάδων αναβατών. Είναι

ανάμεσα στις πρώτες σε πωλήσεις, μοτοσυκλέτες στην Ευρώπη και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να

ανακαλύψετε τι μπορεί να κάνει η Tracer 900 για εσάς.

Με αγάπη για σπορ οδήγηση και λατρεία για ταξίδια, είναι μια μοτοσυκλέτα με τεράστιες δυνατότητες που έχει

σχεδιαστεί ώστε να σας παρέχει εκπληκτική οδηγική εμπειρία οπουδήποτε και εάν πάτε, καθώς και για να

απογειώνει τις αισθήσεις σας κάθε στιγμή.

Το μόνο που χρειάζεται είναι μια βόλτα με την Tracer 900 για να εκτιμήσετε το μεθυστικό μίγμα γραμμικής

ροπής, εκπληκτικής ευελιξίας και αξιοθαύμαστης άνεσης. Εκφράζει απόλυτα τη σπορ περιπλάνηση με

μοτοσυκλέτα. Και είναι η μοτοσυκλέτα που χρειάζεστε.
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Άνεση στην οδήγηση και
προστασία από τον άνεμο

Είτε παίρνετε την Tracer 900 σας για

συναρπαστική οδήγηση στα βουνά είτε

ετοιμάζεστε για ταξίδι μεγάλων

αποστάσεων, μπορείτε να περιμένετε

υψηλά επίπεδα άνεσης και προστασίας. Ο

μεγάλος ανεμοθώρακας και το μικρό τιμόνι

εξασφαλίζουν βελτιωμένη προστασία από

τον άνεμο για το επάνω μέρος του σώματός

σας, ενώ η εργονομικά σχεδιασμένη σέλα,

τα μαρσπιέ συνεπιβάτη και η χειρολαβή

κάνουν κάθε ταξίδι ακόμα πιο

απολαυστικό.

Τρικύλινδρος κινητήρας 847
κ.εκ. με άφθονη ροπή

Στην καρδιά της Tracer 900 βρίσκεται ένας

τρικύλινδρος κινητήρας 847 κ.εκ., ο οποίος

προσφέρει πλούσια γραμμική ροπή και

μεγάλη ισχύ στις υψηλές στροφές.

Εξοπλισμένος με σφυρήλατα έμβολα και

κυλίνδρους o set, αυτός ο ελαφρύς και

compact κινητήρας είναι έτοιμος να

επαναφέρει το πάθος και τα έντονα

συναισθήματα στην εμπειρία της οδήγησης

σε δύο τροχούς.

Δυναμικός υψηλής ποιότητας
σχεδιασμός πλαισίου

Με επιθετικό σπορ χαρακτήρα και εξαιρετική

προστασία από άνεμο και καιρικές συνθήκες,

ο δυναμικός σχεδιασμός πλαισίου της Tracer

900 προσφέρει σε αυτή την ευρέως δημοφιλή

μοτοσυκλέτα εμφάνιση κύρους. Τα καλύμματα

πλαισίου υψηλής ποιότητας ρέουν

απρόσκοπτα στο όμορφα σμιλευμένο

ρεζερβουάρ καυσίμου δίνοντας μια απόλυτα

ενιαία όψη, που καθιστά αυτή τη μοτοσυκλέτα

μία από τις πιο επιθυμητές στην κατηγορία

της.

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.

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

Για ομαλότερο κατέβασμα ταχυτήτων κατά

την είσοδο σε στροφές, η Tracer 900

διαθέτει μονόδρομο συμπλέκτη (slipper) με

υποβοήθηση (A&S). Ο μονόδρομος

συμπλέκτης με υποβοήθηση (A&S)

εξαλείφει τους απότομους κραδασμούς στο

κιβώτιο ταχυτήτων που προκαλούνται από

το κατέβασμα ταχυτήτων, βοηθά 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. Το ρεζερβουάρ

διαθέτει στενό κεντρικό τμήμα και εσοχές

γονάτων για υψηλά επίπεδα άνεσης κατά την

οδήγηση. Η ειδική σχεδίασή του τονίζει τη

μοντέρνα εμφάνιση αυτής της κομψής και

ευέλικτης σπορ μοτοσυκλέτας ταξιδιού
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Τρικύλινδρο, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 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 142 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø245 mm
Εμπρός ελαστικό 120/70ZR17M/C (58W)
Πίσω ελαστικό 180/55ZR17M/C (73W)

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,160 mm
Συνολικό πλάτος 850 mm
Συνολικό ύψος 1,375 mm max 1,430 mm
Ύψος σέλας 850 mm max 865 mm
Μεταξόνιο 1,500 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 214 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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