
Coração desportivo.
Alma de turismo.
A condução de motos é uma estilo de vida que lhe

permite absorver o mundo à sua volta e ver novos

lugares a partir de uma perspetiva diferente, qualquer

que seja o seu destino.

Com uma performance dinâmica e especi cações

abrangentes, a Tracer 900 tem o potencial para abrir

todo um mundo de possibilidades em cada viagem. Ao

produzir um forte binário linear, o compacto motor de 3

cilindros e 847 cc foi construído para emocionar –

enquanto o leve chassis de alumínio e o sistema

eletrónico avançado transformam este versátil modelo

desportivo de turismo num dos mais ágeis e

emocionantes da sua classe.

Com uma carenagem que o corta-vento, o grande para-

brisas ajustável, o depósito de combustível com

capacidade para 18 litros e o design ergonómico do

chassis, a Tracer 900 transforma a Europa num

continente muito mais pequeno.

Quadro estreito e leve em alumínio

fundido de enchimento controlado

Depósito de combustível de grande

capacidade (18 litros)

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

Descanso central equipado de série

Suportes das malas laterais integrados

Elevados níveis de conforto para o

condutor/passageiro

Carenagem com design desportivo de

turismo elegante e dinâmico

Chassis ergonómico e proteção e caz

contra o vento

Motor compacto de 3 cilindros, 847 cc

e binário elevado

Braço oscilante longo para

estabilidade com agilidade

Para-brisas de turismo desportivo

grande, facilmente ajustável

Barras de apoio para o passageiro de

estilo dinâmico
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Coração desportivo. Alma de turismo.
Ao trazer elevados níveis de performance, emoção e versatilidade para o mundo das motos de

turismo desportivas, a Tracer 900 conquistou o coração e a mente de milhares de condutores. É um

dos motociclos mais vendidos na Europa e nunca houve um momento melhor para descobrir o que é

que a Tracer 900 pode fazer por si.

Com o seu coração desportivo e alma de turismo, esta é uma moto extremamente competente que

foi concebida para proporcionar uma extraordinária experiência de condução onde quer que vá e

libertar as suas emoções em todas as circunstâncias.

Basta uma viagem na Tracer 900 para apreciar a sua inebriante mistura de binário linear,

extraordinária agilidade e impressionante conforto. Essa é a essência das motos de turismo

desportivas. E este é o único motociclo de que irá necessitar.

Tracer 900



Motor de 3 cilindros de 847 cc
com binário elevado

No coração da Tracer 900 encontra-se um

motor de 3 cilindros e 847 cc que gera

elevados níveis de binário linear e uma

forte potência Equipado com pistões

forjados e cilindros descentrados, este

motor leve e compacto está pronto para

trazer de volta a paixão e a emoção da

sua experiência de condução em duas

rodas.

Carenagem com design
dinâmico e de alta qualidade

Ao combinar um caráter desportivo

agressivo com uma excelente proteção

contra vento e intempéries, o design

dinâmico da carenagem da Tracer 900

confere uma aparência requintada a este

motociclo extremamente popular. Os

painéis de alta qualidade da carenagem

 uem suavemente para o depósito de

combustível cuidadosamente trabalhado,

para conferir o estilo integrado que

transforma esta moto numa das mais

desejadas da sua classe.

Conforto na condução e proteção
contra o vento

Quer leve a sua Tracer 900 numa

emocionante viagem pelas montanhas, quer

se prepare para uma viagem de longa

distância, poderá contar com elevados níveis

de conforto e proteção. O grande para-

brisas e os guiadores compactos ajudam a

manter a parte superior do corpo

resguardada do vento, ao mesmo tempo que

o assento ergonómico, os poisa-pés e a

barra de apoio tornam qualquer viagem mais

agradável.

Controlos eletrónicos
avançados

Para um funcionamento e caz em

diferentes condições, pode selecionar

qualquer um dos três modos de

funcionamento D-MODE. O sistema de

controlo de tração (TCS) de 3 modos dá-

lhe maior con ança em superfícies

escorregadias, enquanto o ABS impede o

bloqueio acidental das rodas durante a

travagem. E com a cablagem já no

respetivo lugar, é simples instalar um

sistema Quick Shifter de pedal de

mudança de velocidades rápido.

Embraiagem deslizante (A&S,
Assist and Slipper)

Para uma redução de mudanças mais

suave ao iniciar as curvas, a Tracer 900

possui uma embraiagem deslizante (A&S,

Assist and Slipper). Ao ajudar na

eliminação de choques repentinos na

transmissão provocados pelo processo de

redução de mudanças, a embraiagem

deslizante (A&S, Assist and Slipper) ajuda

na manutenção da estabilidade do quadro

e proporciona um nível superior de

capacidade de controlo.

Depósito de combustível com
capacidade para 18 litros

Graças ao depósito de combustível de

elevada capacidade (18 litros), a Tracer 900

permite-lhe fazer cerca de 300 km sem ter

de reabastecer. Com uma parte central

estreita e "encaixe" para os joelhos para

elevados níveis de conforto de condução, o

design do depósito realça a imagem

moderna e vanguardista desta moto

desportiva de turismo elegante e versátil.
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Motor

Tipo de motor
3 cilindros, 4 tempos, Refrigeração líquida, DOHC, 4
válvulas

Cilindrada 847 cm³
Diâmetro x curso 78.0 mm x 59.1 mm
Taxa de compressão 11.5 : 1
Potência máxima 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Versão com potência limitada N/A
Binário máximo 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Tipo de embraiagem Húmida, Multidisco
Sistema de ignição TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmissão Sincronizada, 6 velocidades
Transmissão  nal Corrente
Consumo de combustível 5.5l/100km
emissões CO2 127g/km
Alimentação Injeção de Combustível

Chassis

Quadro Diamante
Ângulo do avanço de roda 24º
Trail 100mm
Sistema de suspensão dianteira Telescopic forks
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante, Tipo Link
Curso dianteiro 137 mm
Curso traseiro 142 mm
Travão dianteiro Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Travão traseiro Hydraulic single disc, Ø245 mm
Pneu dianteiro 120/70ZR17M/C (58W)
Pneu traseiro 180/55ZR17M/C (73W)

Dimensões

Comprimento total 2,160 mm
Largura total 850 mm
Altura total 1,375 mm / 1,430 mm
Altura do assento 850 mm max 865 mm
Distância entre eixos 1,500 mm
Distância mínima ao solo 135 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina) 214 kg
Capacidade Dep. Combustível 18L
Capacidade Dep. Óleo 3.4L
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Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas

podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. As

informações são de caráter geral e todos os produtos e especi cações podem sofrer alterações sem

aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.
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