
Športové srdce.
Cestovateľská duša.
Jazda na motocykli prináša životný štýl, ktorý vám

umožňuje naplno vnímať svet okolo vás a vidieť rôzne

miesta z inej perspektívy – všade, kam vyrazíte.

Tracer 900 dokáže vďaka svojmu dynamickému výkonu a

ucelenej výbave pri každej jazde ponúknuť nepreberný

výber možností. Kompaktný trojvalcový motor s objemom

847 ccm dodáva vysoký, lineárny krútiaci moment, ktorý

vás vždycky dokáže nadchnúť. Vďaka ľahkému

hliníkovému rámu a pokročilej elektronike je tento

všestranný športovo cestný model jedným z

najagilnejších a najúžasnejších motocyklov vo svojej

triede.

Tracer 900 sa svojou aerodynamickou kapotážou, veľkým

nastaviteľným štítom, veľkokapacitnou 18-litrovou

palivovou nádržou pre dlhý dojazd a ergonomicky

navrhnutým podvozkom vám dokáže podstatne priblížiť

každé miesto v Európe.

Štýlový a dynamický dizajn športovo

cestovnej kapotáže

Ergonomický rám a účinná ochrana

proti vetru

Kompaktný trojvalcový motor s

objemom 847 ccm s vysokým krútiacim

momentom

Dlhá výkyvná vidlica zlepšuje stabilitu a

obratnosť

Veľký športovo cestovný štít

nastaviteľný jednou rukou

Dynamicky tvarované držadlá pre

spolujazdca

Štíhly a ľahký hliníkový rám odlievaný

pod tlakom metódou riadeného

plnenia

Klzná spojka A&S, D-MODE, TCS, ABS

Veľkokapacitná 18-litrová palivová nádrž

s dlhým dojazdom

Hlavný stojan ako súčasť štandardnej

výbavy

Integrované upevnenia bočných kufrov

Vysoká úroveň pohodlia pre jazdca aj

spolujazdca
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Športové srdce. Cestovateľská duša.
Tracer 900 priniesol do sveta športovo cestovných motocyklov vysokú úroveň výkonu, emócie a

všestrannosť a získal si priazeň tisícov jazdcov. Jedná sa o jeden z najpredávanejších motocyklov v

Európe. Práve teraz máte tú najlepšiu príležitosť zistiť, čo môže Tracer 900 urobiť pre vás.

Tento maximálne výkonný motocykel so športovým srdcom a dušou cestovateľov bol navrhnutý tak,

aby ste si každú svoju jazdu na akúkoľvek vzdialenosť mohli užiť naplno. A zakaždým vám dopraje viac

emócií.

Stačí jediná jazda na modeli Tracer 900 a dostane vás svojou nákazlivou kombináciu lineárneho

krútiaceho momentu, mimoriadnej obratnosti a výnimočného pohodlia. Ako je v kategórii športovo

cestovných motocyklov zvykom. Na všetko vám bude stačiť tento jediný motocykel.
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Jazdný komfort a ochrana proti
vetru

Či už na modeli Tracer 900 vyrazíte na

úchvatnú jazdu do hôr alebo sa na ňom

chystáte na dlhú cestu, môžete sa

spoľahnúť na vysokú úroveň pohodlia a

ochrany. Veľký štít a kompaktné riadidlá

zabezpečujú lepšiu ochranu hornej časti

tela pred vetrom. Ergonomicky tvarované

sedadlo, stupienky a držadlá pre

spolujazdca sú zárukou, že každá jazda

bude odteraz ešte zábavnejšia.

Trojvalcový motor s objemom
847 ccm s vysokým krútiacim
momentom

Srdcom modelu Tracer 900 je trojvalcový

motor s objemom 847 ccm, ktorý dodáva

lineárny krútiaci moment už od nízkych

otáčok a poskytuje veľký výkon pri

vysokých otáčkach. Kompaktný, ľahký

motor vybavený kovanými piestami a

valcami s posunutým usporiadaním je

pripravený vrátiť vašim zážitkom na dvoch

kolesách vášeň a emócie.

Dynamický, vysoko kvalitný
dizajn kapotáže

Dynamický dizajn kapotáže veľmi

obľúbeného športovo cestovného motocykla

Tracer 900 kombinuje agresívny športový

charakter s vynikajúcou ochranou pred

vetrom a vplyvmi počasia a dodáva mu

prestížny vzhľad. Vysoko kvalitné panely

kapotáže plynulo nadväzujú na krásne

tvarovanú palivovú nádrž. Vďaka tomuto

plne integrovanému vzhľadu vznikol jeden z

najžiadanejších motocyklov vo svojej triede.

Pokročilé elektronické riadenie

K dosiahnutiu požadovaného jazdného

prejavu za rôznych podmienok môžete

vybrať niektorý z troch jazdných režimov

systému D-MODE. Systém riadenia

trakcie (TCS) s možnosťou prepínania 3

režimov vám poskytne väčšiu istotu na

klzkom povrchu, systém ABS zabraňuje

nežiaducemu zablokovaniu kolies pri

brzdení. A vďaka vopred pripravenej

kabeláži možno ľahko inštalovať voliteľný

systém rýchloradenia.

Asistenčná antihoppingová
spojka (A&S)

Plynulejšie radenie smerom dolu pri

vchádzaní do zákrut zaisťuje modelu Tracer

900 asistenčná antihoppingová spojka

(A&S). Asistenčná antihoppingová spojka

pomáha eliminovať rázy prenášané na

prevodovku vznikajúce pri radení nadol a

udržiavať stabilitu podvozku na

zabezpečenie lepšej ovládateľnosti.

Tvarovaná veľkokapacitná 18-
litrová palivová nádrž pre dlhý
dojazd

Model Tracer 900 je vybavený palivovou

nádržou s veľkým objemom 18 litrov, ktorá

poskytuje odhadovaný dojazd vyše 300 km

na jedno natankovanie. Tvar nádrže s úzkou

strednou časťou a priehlbinami pre kolená

zvyšuje úroveň jazdného komfortu a

podčiarkuje moderný a agresívny vzhľad

tohto štýlového a všestranného športovo

cestovného motocykla.
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Motor

Typ motora 3 válec, 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový
Zdvihový objem 847 cm³
Vŕtanie x zdvih 78.0 mm x 59.1 mm
Kompresný pomer 11.5 : 1
Maximálny výkon 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maximálny krútiaci moment 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 5.5l/100km
CO2 emisie 127g/km

Podvozok

Rám Diamond
Predný zdvih 24º
Uhol sklonu 100mm
Systém zadného odpruženia Telescopic forks
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, (kĺbové odpruženie)
Predná zdvih 137 mm
Zadný zdvih 142 mm
Predná brzda Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm
Predná pneumatika 120/70ZR17M/C (58W)
Zadná pneumatika 180/55ZR17M/C (73W)

Rozmery

Celková dĺžka 2,160 mm
Celková šírka 850 mm
Celková výška 1,375 mm max 1,430 mm
Výška sedadla 850 mm max 865 mm
Rázvor kolies 1,500 mm
Minimálna svetlá výška 135 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 214 kg
Kapacita palivové nádrže 18L
Kapacita olejové nádrže 3.4L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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