
Sportif tarz. Touring
ruhu.
Sürüş, dünyayı tamamen kavramanızı ve nereye

giderseniz gidin yeni yerleri farklı bir perspektiften

görmenizi sağlayan bir yaşam biçimidir.

Tracer 900 dinamik performansı ve kapsamlı teknik

özellikleri sayesinde, motoru her sürdüğünüzde büyük bir

fırsatlar dünyasının kapılarını açma potansiyeline sahiptir.

Güçlü, doğrusal tork üreten kompakt 3 silindirli 847 cc

motor heyecan yaşatmak için üretilmiştir ve ha f

alüminyum şasi ile gelişmiş elektronik sistemler bu çok

yönlü Sport Touring modeli sınıfındaki en çevik ve

heyecanlı motorlardan biri haline getirir.

Rüzgarı yarıp geçen gövdesi, büyük ayarlanabilen ekranı,

18 litre uzun mesafe yakıt deposu ve ergonomik olarak

tasarlanmış şasisi ile Tracer 900 kıtaları katetmeyi daha

kolay hale getiri.

İnce ve ha f CF döküm alüminyum şasi

Geniş  kapasiteli, uzun mesafeli 18

litrelik yakıt deposu

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

Standart olarak bulunan orta sehpa

Entegre yan çanta bağlantı elemanları

Yüksek seviyede sürücü/yolcu konforu

Şık ve dinamik sport touring gövde

tasarımı

Daha ergonomik şasi ve üstün rüzgar

koruması

Kompakt, yüksek torklu 847 cc 3

silindirli motor

Çeviklikle denge için uzun salınım kolu

Büyük sport touring ekran, tek elle

ayarlanabilir

Dinamik olarak tasarlanmış  yolcu için

tutamaklar
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Sportif tarz. Touring ruhu.
Sport Touring dünyasına yüksek seviyede performans, duygu ve çok yönlülük getiren Tracer 900

binlerce sürücünün gönlünü fethetti. Avrupa'da en çok satılan motosikletten biri olan Tracer 900'ün

sizin için yapabileceklerini keşfetmek için en doğru zaman.

Sportif tarzı ve Touring ruhu sayesinde gittiğiniz her yerde olağanüstü bir sürüş deneyimi sağlamak ve

duyguları doruklarında yaşamak için tasarlanmış yetenekli bir motosiklettir.

Doğrusal tork, olağanüstü çeviklik ve inanılmaz konforun baş döndürücü karışımını takdir etmek için

Tracer 900'ü bir kez kullanmanız yeterlidir. Sport Touring'in görevi budur. Ve ihtiyaç duyacağınız her

tür motosikletin özelliklerine sahiptir.
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Yüksek torklu 847 cc 3 silindirli
motor

Tracer 900'ün kalbinde derin, doğrusal tork

düzeyleri ile güçlü ve yüksek devirde

yüksek güç üreten 847 cc, 3 silindirli bir

motor yatmaktadır. Dövme pistonlara ve

ofset silindirlere sahip bu kompakt ve

ha f motor, iki tekerlek üzerindeki sürüş

deneyiminize tutku ve coşku katıyor.

Dinamik ve yüksek kaliteli
gövde tasarımı

Rüzgara ve hava koşullarına karşı

mükemmel koruması ile çarpıcı bir spor

karakteri harmanlayan Tracer 900'ün

dinamik gövde tasarımı prestijli bir

görünüm kazandırır. Üstün kaliteli yan

karenajlar, tamamen entegre bir görünüm

sağlamak üzere şık tasarımlı yakıt

deposuyla kusursuz bir uyum halindedir ve

bu motoru sınıfının en beğenilen

modellerinden bir haline getirir.

Sürüş konforu ve rüzgar
koruması

Tracer 900'ünüzle dağlarda heyecanlı bir

yolculuğa çıkarken veya uzun mesafeli bir

tura hazırlanırken yüksek seviyede konfor ve

koruma elde edebilirsiniz. Büyük ekran ve

kompakt gidon rüzgarın üst bedeninizi

etkilemesini engellerken ergonomik

tasarımlı sele, sürücü ve yolcu basamakları

her yolculuğu daha keyi i hale getirir.

Gelişmiş elektronik kontroller

Farklı koşullarda etkili çalışma için üç

farklı D-MODE çalışma modundan birini

seçebilirsiniz. 3 modlu Çekiş Kontrol

Sistemi (TCS) kaygan zeminlerde ekstra

güvenlik sağlarken, ABS frenleme

sırasında tekerleklerin istem dışı

kilitlenmesini önler. Kablolar önceden

takıldığı için isteğe bağlı Hızlı Vites

Değiştirme Sistemi kolayca takılabilir.

Destekli ve Kaydırmalı (A&S)
debriyaj

Viraja girerken daha yumuşak vites

küçültmek için Tracer 900'de Destekli ve

Kaydırmalı (A&S) debriyaj vardır. Vites

küçültme nedeniyle şanzıman üzerine etki

eden ani darbeleri ortadan kaldırmaya

yardımcı olan A&S debriyaj, şasi dengesini

ve duruşunu korumaya yardımcı olarak

daha yüksek kontrol kabiliyeti sunar.

Şekillendirilmiş 18 litrelik uzun
mesafe yakıt deposu

Tracer 900, yakıt almadan yaklaşık 300 km'yi

aşan bir mesafe kat edebilmeniz için geniş

kapasiteli 18 litrelik yakıt deposuyla

donatılmıştır. Yüksek seviyede sürüş

konforu için dar bir orta kısım ve dizlikler

sunan şekillendirilmiş depo tasarımı, tarz

sahibi ve çok yönlü bu Sport Tourer'ın çağdaş

ve heyecan verici imajını öne çıkarır.
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Motor

Motor tipi 3-silindir, 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap
Motor hacmi 847 cm³
Çap x Strok 78.0 mm x 59.1 mm
Sıkıştırma oranı 11.5 : 1
Maksimum güç 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Limitli güç versiyonu N/A
Maksimum tork 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt tüketimi 5.5l/100km
CO2 emission 127g/km
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon

Şasi

Şasi Diamond
Kaster Açısı 24º
Kaster mesafesi 100mm
Ön süspansiyon Telescopic forks
Arka süspansiyon Salınım kolu, (mafsallı)
Ön teker hareketi 137 mm
Arka teker hareketi 142 mm
Ön fren Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø245 mm
Ön lastik 120/70ZR17M/C (58W)
Arka lastik 180/55ZR17M/C (73W)

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,160 mm
Toplam genişlik 850 mm
Toplam yükseklik 1,375 mm / 1,430 mm
Sele yüksekliği 850 mm max 865 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,500 mm
Minimum yerden yükseklik 135 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 214 kg
Yakıt tankı kapasitesi 18L
Yağ tankı kapasitesi 3.4L

Tracer 900



Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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