
Sporting heart.
Touring soul.
Motorrijden is een manier van leven waarmee u de

wereld om u heen in zich opneemt en nieuwe plekken

ontdekt vanuit een ander perspectief – waar u ook

heengaat.

De dynamische prestaties en uitgebreide speci caties

geven de Tracer 900 het potentieel om een hele wereld

aan mogelijkheden te creëren, elke rit opnieuw. Het

sterke, lineaire koppel van de compacte 847cc 3-

cilindermotor zorgt voor sensatie – het lichtgewicht

aluminium chassis en de geavanceerde elektronica

maken van deze veelzijdige Sport Touring-motor een van

de meest wendbare en spannende in zijn klasse.

De Tracer 900 maakt het Europese continent opeens

een stuk kleiner door zijn kuipwerk dat zorgt voor

windbescherming, groot verstelbaar scherm, 18-

litertank voor langeafstandsritten en ergonomisch

ontworpen chassis.

Stijlvol en dynamisch Sport Touring-

design van het kuipwerk

Ergonomisch chassis en e ectieve

bescherming tegen wind

Compacte, koppelrijke 847cc 3-

cilindermotor

Lange swingarm voor stabiliteit en

wendbaarheid

Groot Sport Touring-windscherm, met

één hand verstelbaar

Dynamisch ontworpen handgreep voor

de passagier

Slank en lichtgewicht CF gegoten

aluminium frame

A&S clutch, D-MODE, TCS, ABS

Grote 18-liter brandstoftank voor

grote actieradius

Hoofdstandaard behoort tot de

standaarduitrusting

Geïntegreerde zijko erbevestigingen

Groot comfort voor rijder en passagier
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Sporting heart. Touring soul.
Door hoogwaardige prestaties, emotie en veelzijdigheid in de wereld van Sport Touring te

introduceren, hebben duizenden motorrijders de Tracer 900 in hun hart gesloten. Dit is hét moment

om te ontdekken wat de Tracer 900, een van de bestverkochte motoren in Europa, voor u kan

betekenen.

Dankzij het sportieve hart en de touring-ziel, is deze motor ontworpen voor geweldige rijprestaties

en krachtige emoties, waar u ook gaat, telkens weer.

Eén rit met de Tracer 900 volstaat om de combinatie van lineair koppel, geweldige wendbaarheid en

uitstekend comfort te waarderen. Dit is waar Sport Touring om draait. Het is de meest veelzijdige

motor.

Tracer 900



Rijcomfort en windbescherming

Of u nu een opwindende bergrit maakt of

een langeafstandstour... met de Tracer

900 beleeft u altijd het grootste comfort

en de beste bescherming. Het grote

windscherm en het compacte stuur houdt

de wind weg van uw bovenlichaam en de

ergonomisch gevormde zitting,

voetsteunen en handgreep maken elke

reis comfortabeler.

Koppelrijke 847cc 3-
cilindermotor

Het hart van de Tracer 900 wordt gevormd

door een 847cc-driecilindermotor die een

imposant, lineair koppel levert, maar ook

veel vermogen bij hoge toerentallen.

Uitgevoerd met gesmede zuigers en uit

het midden geplaatste cilinders heeft het

compacte en lichtgewicht motorblok alles

om uw passie en emotie voor motorrijden

weer tot leven te wekken.

Dynamisch, hoogwaardig
kuipwerkdesign

Door de combinatie van agressieve

sportiviteit en uitstekende bescherming

tegen alle weersomstandigheden geeft het

dynamische ontwerp van de Tracer 900 deze

zeer populaire motor een prestigieuze

uitstraling. De hoogwaardige panelen gaan

naadloos over in de stijlvolle brandstoftank

en zorgen voor een geïntegreerde look. Dit

is een van de meest gewilde motoren in zijn

klasse.

Geavanceerde elektronische
regelsystemen

Om de rijeigenschappen optimaal op het

wegdek en de weersomstandigheden af te

stemmen, kunt u kiezen uit een van de

drie D-MODE rijstanden. Het Traction

Control-systeem (TCS) met drie standen

biedt extra vertrouwen bij glad wegdek

en het ABS-remsysteem voorkomt

blokkerende wielen tijdens het remmen.

Dankzij de voorbedrading is het heel

eenvoudig een optioneel Quick Shifter-

systeem te monteren.

A&S (Assist & Slipper)-
koppeling

Voor soepeler terugschakelen bij het

insturen van een bocht is de Tracer 900

voorzien van een A&S-koppeling (A&S). De

A&S-koppeling draagt bij aan een hogere

stabiliteit van het chassis door plotselinge

schokken in de transmissie, veroorzaakt

door het terugschakelen, tegen te gaan.

Hierdoor is de motor nog beter te

controleren.

Fraai gevormde 18-litertank voor
grote actieradius

De Tracer 900 is voorzien van een grote 18

litertank die een actieradius oplevert van

meer dan 300 kilometer. De fraai

gestileerde tank heeft een smal

middengedeelte en uitsparingen bij de

knieën voor nog meer rijcomfort. Daarmee

accentueert deze tank de moderne en

strakke vormgeving van deze stijlvolle en

uiterst veelzijdige Sport Tourer.
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Motor

Motortype 3-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 847 cm³
Boring x slag 78.0 mm x 59.1 mm
Compressieverhouding 11.5 : 1
Max. vermogen 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Max. koppel 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 5.5l/100km
CO2 emission 127g/km

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 24º
Spoor 100mm
Wielophanging voor Telescopic forks
Wielophanging achter Swingarm, (type draagarmophanging)
Veerweg voor 137 mm
Veerweg achter 142 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø245 mm
Bandenmaat voor 120/70ZR17M/C (58W)
Bandenmaat achter 180/55ZR17M/C (73W)

Afmetingen

Totale lengte 2,160 mm
Totale breedte 850 mm
Totale hoogte 1,375 mm max 1,430 mm
Zithoogte 850 mm max 865 mm
Wielbasis 1,500 mm
Grondspeling 135 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

214 kg

Inhoud brandstoftank 18L
Carterinhoud 3.4L
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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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