Tracer 900

Sportigt hjärta.
Resande själ.
Motorcykelåkning är en livsstil där du helt kan absorbera
världen runtom dig och se nya platser ur ett annat
perspektiv – vart du än åker.
Med dynamiska prestanda och omfattande speci kation
har Tracer 900 potential att öppna upp en hel värld av
möjligheter varje gång du åker någonstans. Den
kompakta trecylindriga motorn på 847 cc producerar
kraftigt, linjärt vridmoment för inspirerande åkning – och
det lätta aluminiumchassit och den avancerade
elektroniken gör den här mångsidiga Sport Touringmodellen till en av de smidigaste och mest spännande
motorcyklarna i sin klass.
Karossens låga luftmotstånd, den stora justerbara
vindrutan, en 18-liters bränsletank som räcker länge och
det ergonomiskt utformade chassit på Tracer 900 gör
Europa till en mycket mindre kontinent.

Snygg, dynamisk sport touring-design
Ergonomiskt chassi och e ektivt
vindskydd
Kompakt, vridstark trecylindrig motor
på 847 cc
Lång svingarm som förenar stabilitet
med smidighet
Stor sport touring-skärm som kan
justeras med en hand
Dynamisk utformning av
passagerarhandtag
Smidig och lätt CF gjuten
aluminiumram
Slirkoppling, D-MODE, antispinnsystem
och ABS
Stor bränsletank på 18 liter för lång
räckvidd
Centralstöd är standard
Integrerade fästen för sidoväskor
Höga nivåer av förar- och
passagerarkomfort

Tracer 900
Sportigt hjärta. Resande själ.
Genom att införa höga prestanda, känsla och mångsidighet i Sport Touring-världen har Tracer 900
tagit plats i hjärtat och sinnet hos tusentals motorcyklister. Det är en av de bäst säljande
motorcyklarna i Europa och det har aldrig funnits en bättre tidpunkt att upptäcka vad Tracer 900 kan
göra för dig.
Den här sportiga motorcykeln med touringegenskaper har konstruerats för att leverera en
oöverträ ad åkupplevelse vart du än åker – och den får känslorna att öda varje gång.
Allt som krävs är en provtur på Tracer 900 för att uppskatta dess berusande blandning av linjärt
vridmoment, otrolig smidighet och förblu ande komfort. Det är vad Sport Touring handlar om. Och
du behöver ingen annan motorcykel än den här.

Tracer 900

Åkkomfort och vindskydd
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Dynamisk karossdesign i hög
kvalitet
Tracer 900:s dynamiska design blandar en
aggressiv sportkaraktär med utmärkt vindoch väderskydd, vilket ger den här enormt
populära motorcykeln ett prestigefyllt
utseende. Karosspanelerna i hög kvalitet
övergår sömlöst i den vackert skulpterade
bränsletanken för ett helintegrerat
utseende, vilket gör den här motorcykeln till
en av de mest eftertraktade i klassen.

Avancerad elektronikstyrning
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Tracer 900
Motor
Motortyp
Slagvolym
Borrning och slag
Kompression
Max e ekt
Max vridmoment
Smörjningssystem
Kopplingstyp
Tändsystem
Startsystem
Växellåda
Drivlina
Bensinförbrukning
CO2 utsläpp

3-cylindrig, 4-takts, Vätskekylning, DOHC, 4 ventiler
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
Våtsump
Våt, Flerskivig
TCI
Elektrisk
Konstant ingrepp, 6-växlad
Kedja
5.5l/100km
127g/km

Chassi
Ram
Castervinkel
Försprång
Fjädringssystem fram
Fjädringssystem bak
Fjädringsväg fram
Fjädringsväg bak
Frambroms
Bakbroms
Framdäck
Bakdäck

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

Dimensioner
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sitthöjd
Hjulbas
Min. markfrigång
Vikt (fulltankad)
Bränsletanksvolym
Oljetanksvolym

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
Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa
hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som
kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här
kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och
förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.

