
Serce sportowca.
Dusza podróżnika.
Jazda motocyklem to sposób życia pozwalający

całkowicie wchłonąć otaczający świat i zobaczyć

wszystkie odwiedzane miejsca w innej perspektywy.

Dzięki dynamicznym osiągom i bogatemu wyposażeniu

model Tracer 900 podczas każdej jazdy jest w stanie

otworzyć drzwi do świata pełnego możliwości.

Kompaktowy trzycylindrowy silnik o pojemności 847 cm3

zapewniający duży moment obrotowy o liniowej

charakterystyce został zaprojektowany, aby zapewniać

mocne wrażenia. Lekka aluminiowa rama nośna i

zaawansowane systemy elektroniczne czynią z tego

wszechstronnego modelu jeden z najbardziej zwrotnych

i ekscytujących motocykli w klasie.

Dla modelu Tracer 900 z nadwoziem chroniący, przed

wiatrem, wysoką regulowaną szybą, zbiornikiem o

pojemności 18 litrów zapewniającym duży zasięg i

ergonomicznie zaprojektowanej ramie nośnej Europa nie

jest rozległym kontynentem.

Elegancka i dynamiczna konstrukcja

nadwozia motocykla sportowo-

turystycznego

Ergonomiczna rama nośna i skuteczna

ochrona przed wiatrem

Kompaktowy trzycylindrowy silnik o

pojemności 847 cm3 i wysokim

momencie obrotowym

Długi wahacz zapewniający stabilność

połączoną ze zwrotnośc ią

Wysoka szyba motocykla sportowo-

turystycznego regulowana jedną ręką

Uchwyt dla pasażera o dynamicznym

wyglądzie

Smukła i lekka rama wykonana ze stopu

aluminium CF

Sprzęgło A&S, D-MODE, TCS, ABS

Zbiornik paliwa o pojemności 18 litrów

Centralna stopka montowana w

standardzie

Zintegrowane mocowania kufrów

bocznych

Wysoki poziom komfortu kierowcy i

pasażera
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Serce sportowca. Dusza podróżnika.
Wnosząc do świata motocykli sportowo-turystycznych doskonałe osiągi, wysoki poziom emocji i

wszechstronność model Tracer 900 zdobył serca i umysły tysięcy kierowców. Jest jednym z najlepiej

sprzedających się motocyklu w Europie. Nadszedł najlepszy czas na odkrycie zalet modelu Tracer 900.

Dzięki sportowemu sercu i duszy podróżnika ten wszechstronny motocykl zapewni Ci w każdym

miejscu niesamowite wrażenia z jazdy i za każdym razem przyspieszone bicie serca.

Jedna jazda motocyklem Tracer 900 wystarczy, aby docenić zapewnianą przez niego

bezkonkurencyjną mieszankę liniowego momentu obrotowego, wyjątkowej zwrotności i

doskonałego komfortu. O to chodzi w jeździe sportowo-turystycznej. Tego będziesz zawsze

potrzebować w motocyklach.
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Komfort jazdy i ochrona przed
wiatrem

Bez względu na to, czy wybierasz się

motocyklem Tracer 900 w ekscytującą

wyprawę przez góry, czy przygotowujesz

się do dalekiej podróży, możesz oczekiwać

wysokiego poziomu komfortu. Wysoka

szyba i kompaktowa kierownica pomagają

osłonić przed wiatrem górną część ciała.

Natomiast ergonomicznie zaprojektowana

kanapa, podnóżki i uchwyt zwiększają

przyjemność z każdej podróży.

Trzycylindrowy silnik o
pojemności 847 cm3 i wysokim
momencie obrotowym

Sercem motocykla Tracer 900 jest

trzycylindrowy silnik o pojemności 847

cm3, który cechuje się liniową

charakterystyką momentu obrotowego i

dużą mocą w górnym zakresie obrotów.

Kompaktowa, lekka konstrukcja z kutymi

tłokami i cylindrami przesuniętymi

względem wału korbowego jest gotowa

wnieść do Twoich motocyklowych

doświadczeń pasję i pozytywne emocje.

Dynamiczna konstrukcja
nadwozia wysokiej jakości

Dzięki połączeniu agresywnego sportowego

charakteru z doskonałym zabezpieczeniem

przez działaniem wiatru i czynników

atmosferycznych dynamiczna linia nadwozia

modelu Tracer 900 zapewnia temu niezwykle

popularnemu motocyklowi prestiżowy

wygląd. Wysokiej jakości panele nadwozia

przechodzą płynnie w pięknie wyrzeźbiony

zbiornik paliwa, zapewniając idealnie

harmonijny wygląd i czyniąc ten motocykl

najbardziej pożądanym w swojej klasie.

Zaawansowane systemy
elektroniczne

System D-MODE pozwala wybrać jeden z

trzech trybów jazdy, najlepiej

dostosowujący właściwości jezdne do

zróżnicowanych warunków. Układ kontroli

trakcji (TCS) o trzech trybach pracy

zwiększa pewność prowadzenia na

śliskiej nawierzchni, a układ ABS chroni

przed przypadkowym uślizgiem koła

podczas hamowania. Fabrycznie

przygotowane sterowanie ułatwia

instalację opcjonalnego quickshiftera —

systemu zmiany biegów bez potrzeby

użycia sprzęgła (QSS).

Sprzęgło przeciążeniowe ze
wspomaganiem (A&S)

Aby zapewnić łagodniejszą redukcję

biegów przy wchodzeniu w zakręt, model

Tracer 900 został wyposażony w sprzęgło

antyhoppingowe (A&S). Sprzęgło A&S

pomaga zachować stabilność podwozia,

dynamikę i wysoki poziom kontroli,

eliminując nagłe szarpnięcia w układzie

napędowym, spowodowane włączeniem

niższego biegu.

Opływowy, 18-litrowy zbiornik
paliwa

Aby zapewnić zasięg wynoszący ponad 300

km, model Tracer 900 został wyposażony w

18-litrowy zbiornik paliwa. Zwężona

środkowa część i pro lowane miejsca na

kolana zapewniają wysoki komfort jazdy, a

dopasowany zbiornik podkreśla

nowoczesność i doskonałe osiągi tej

wszechstronnej, sportowo-turystycznej

maszyny.
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Silnik

Typ silnika
3-cylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-
zaworowy

Pojemność 847 cm³
Średnica x skok tłoka 78.0 mm x 59.1 mm
Stopień sprężania 11.5 : 1
Moc maksymalna 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maksymalny moment obrotowy 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Spalanie 5.5l/100km
Emisja CO2 127g/km

Podwozie

Rama Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy 24º
Wyprzedzenie 100mm
Układ przedniego zawieszenia Telescopic forks
Układ tylnego zawieszenia Wahacz, (Link type suspension)
Skok przedniego zawieszenia 137 mm
Skok tylnego zawieszenia 142 mm
Hamulec przedni Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Hamulec tylny Hydraulic single disc, Ø245 mm
Opona przednia 120/70ZR17M/C (58W)
Opona tylna 180/55ZR17M/C (73W)

Wymiary

Długość całkowita 2,160 mm
Szerokość całkowita 850 mm
Wysokość całkowita 1,375 mm max 1,430 mm
Wysokość siodełka 850 mm max 865 mm
Rozstaw kół 1,500 mm
Minimalny prześwit 135 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

214 kg

Pojemność zbiornika paliwa 18L
Pojemność zbiornika oleju 3.4L
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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