Tracer 900

Športno srce.
Potovalni duh.
Vožnja z motornim kolesom je način življenja, ki vam
omogoča, da popolnoma vsrkate svet okoli sebe in vidite
nove kraje z drugačnega zornega kota – kamor koli že
greste.
Zaradi dinamične zmogljivosti in celovite opreme lahko z
modelom Tracer 900 ob vsaki vožnji raziščete neskončno
možnosti. Kompaktni 3-valjni agregat s 847 cm3, ki razvije
visok linearni navor, je zasnovan z namenom, da v vas
vzbudi vznemirjenje – lahka aluminijasta šasija in
napredna elektronika pa poskrbita, da je to vsestransko
športno-potovalno motorno kolo najokretnejše in
najvznemirljivejše v razredu.
Model Tracer 900 bo z ogrodjem, ki kljubuje vetru, velikim
nastavljivim vizirjem, velikim 18-litrskim rezervoarjem za
gorivo in ergonomsko oblikovano šasijo poskrbel, da bo
Evropa postala veliko manjša celina.

Elegantna in dinamična oblika ohišja
športno-potovalnega motornega
kolesa
Ergonomska šasija in učinkovita zaščita
pred vetrom
Kompakten 3-valjni agregat s
prostornino 847 cm3 in visokim
navorom
Dolga nihajna roka za stabilnost z
okretnostjo
Velik vizir športno-potovalnega
motornega kolesa, prilagodljiv z eno
roko
Dinamično oblikovano držalo za
sopotnika
Ozek in lahek odlit aluminijast okvir
Drsna sklopka, D-MODE, TCS, ABS
18-litrski rezervoar za gorivo za velike
razdalje
Glavno stojalo je nameščeno serijsko
Integrirani nosilci stranskih kovčkov
Visoka raven udobja za voznika in
sopotnika

Tracer 900
Športno srce. Potovalni duh.
Z vnosom visokih ravni zmogljivosti, čustev in vsestranskosti v svet športno-potovalnih motornih koles
je model Tracer 900 osvojil srca in misli številnih voznikov. Je eno najbolje prodajanih motornih koles v
Evropi in zdaj je najprimernejši trenutek, da odkrijete, kaj lahko Tracer 900 naredi za vas.
To izjemno zmogljivo motorno kolo s športnim srcem in potovalnim duhom je zasnovano tako, da vam
bo zagotovilo vrhunsko izkušnjo vožnje, kamor koli že greste – in vsakič bo poživilo vaša čustva.
Že po eni vožnji z modelom Tracer 900 boste cenili njegovo opojno mešanico linearnega navora,
izjemne okretnosti in vrhunskega udobja. Vse to je bistvo športno-potovalnih motornih koles. In to je
edino motorno kolo, ki ga boste kadar koli potrebovali.

Tracer 900

Udobna vožnja in zaščita pred
vetrom
Ne glede na to, ali se z motornim kolesom

3-valjni agregat CP3 s
prostornino 847 cm3 in visokim
navorom

Tracer 900 odpravite na razburljivo vožnjo

Osrednji del motorja Tracer 900

po gorskih cestah ali se pripravljate na

predstavlja 3-valjni agregat z 847 cm3, ki

dolgo potovanje, lahko pričakujete visoke

proizvaja visok linearni navor in veliko moč

ravni udobja in zaščite. Velik vizir in

pri visokih vrtljajih. Ta kompakten in lahek

kompaktno krmilo vaš zgornji del telesa

agregat, ki je opremljen s kovanimi bati in

zavarujeta pred vetrom, nova sedeža,

odmičnimi valji, bo vožnji na dveh kolesih

ergonomsko oblikovan sedež, opore za

takoj povrnil strast in čustva.

stopala in držalo za sopotnika pa

Dinamična, visokokakovostna
zasnova ohišja
Dinamična oblika ohišja modela Tracer 900,
ki združuje agresivni športni značaj ter
odlično zaščito pred vetrom in vremenskimi
vplivi, temu izjemno priljubljenemu
motornemu kolesu daje prestižen videz.
Visokokakovostne plošče ohišja se gladko
zlivajo s čudovito oblikovano aluminijasto
posodo za popolnoma integriran videz,
zaradi katerega je to eno najbolj zaželenih

poskrbijo, da bo vsaka vožnja nudila še

motornih koles v razredu.

večji užitek.

Napreden elektronski nadzorni
sistem

Drsna sklopka (A&S)
Za lažje prestavljanje v nižje prestave pri

Umetelno oblikovan velik 18litrski rezervoar za gorivo

Za učinkovito delovanje v različnih

vstopu v zavoj ima Tracer 900 vgrajeno

Zaradi doseganja predvidene razdalje med

razmerah lahko izberete enega od treh

drsno sklopko (A&S). Drsna sklopka

enim in drugim polnjenjem, ki presega 300

načinov delovanja D-MODE. 3-stopenjski

preprečuje nenadne šoke menjalnika pri

km, je motorno kolo Tracer 900 opremljeno s

sistem za preprečevanje zdrsa koles (TCS)

prestavljanju v nižje prestave in pripomore

prostornim 18-litrskim rezervoarjem za

omogoča samozavestnejšo vožnjo na

k stabilnosti in ravnotežju šasije ter tako

gorivo. Moderen in robusten videz tega

spolzkih cestiščih, sistem ABS pa

zagotavlja večjo stopnjo nadzora.

elegantnega in vsestranskega športno-

preprečuje nenamerno blokiranje kolesa
med zaviranjem. Že pripravljeno ožičenje
pa omogoča preprosto namestitev
dodatnega sistema za hitro prestavljanje.

potovalnega motornega kolesa poudarja
lepo oblikovan rezervoar za gorivo z ožjim
osrednjim delom ter oprijemom za kolena za
visoko raven udobja med vožnjo.

Tracer 900
Agregat
Tip agregata
Prostornina
Vrtina x gib
Kompresijsko razmerje
Maksimalna moč
Maksimalen navor
Sistem podmazovanja
Tip sklopke
Sistem vžiga
Zagon
Prenos
Končni prenos
Poraba goriva
CO2 emisije

3-valjni, 4-taktni, Tekočinsko hlajen, DOHC, 4-ventilski
847 cm³
78.0 mm x 59.1 mm
11.5 : 1
84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Moker karter
Mokra, več-ploščna
TCI
Električni
Konstantni, 6-prestav
Veriga
5.5l/100km
127g/km

Šasija
Okvir
Kot vilice
Predtek
Sistem prednjega vzmetenja
Sistem zadnjega vzmetenja
Hod prednjega vzmetenja
Hod zadnjega vzmetenja
Prednja zavora
Zadnja zavora
Prednja pnevmatika
Zadnja pnevmatika

Diamant
24º
100mm
Telescopic forks
Nihajna roka, (Vzmetenje veznega tipa)
137 mm
142 mm
Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Hydraulic single disc, Ø245 mm
120/70ZR17M/C (58W)
180/55ZR17M/C (73W)

Dimenzije
Skupna dolžina
Skupna širina
Skupna višina
Višina sedeža
Medosna razdalja
Najmanjša oddaljenost od tal
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji)
Prostornina rezervoarja za gorivo
Prostornina rezervoarja za olje

2,160 mm
850 mm
1,375 mm max 1,430 mm
850 mm max 865 mm
1,500 mm
135 mm
214 kg
18L
3.4L

Tracer 900
Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju
drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih
razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na
pooblaščenega Yamahinega prodajalca.

