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Engedd szabadjára az
érzéseidet
A Tracer 900 elsősorban a szabadság megértéséről szól. Ez
a te életed, és csak tőled függ, mit teszel vele. Arra
vágysz, hogy bármikor indulhass, amikor úgy tartja kedved
– ez a sokoldalú sporttúra motor pedig készen áll arra,
hogy megvalósítsa az elképzeléseidet!

A nagy nyomatékkal rendelkező 3 hengeres motorblokkot
és a könnyű alumíniumvázat úgy tervezték, hogy
lenyűgözzenek – a függőleges vezetési pozíció, a 18
literes üzemanyagtartály és a sportburkolat pedig
megkönnyíti a hosszú utakat.

Ez a kiváló teljesítményű sporttúra motor izgalmat nyújt
és inspirál, bárhová is mész, így a segítségével azonnal
kitörhetsz a napi rutinból. Hát válaszd a szabadságot. És
engedd szabadjára az érzéseidet a Tracer 900 motorral.

850 köbcentiméteres, 3 hengeres,
folyadékhűtéses, 4 szelepes
motorblokk

Megfelel az EU4 szabályozásoknak

Segéd- és csúszó (A&S)
tengelykapcsoló

3 üzemmóddal rendelkező
kipörgésgátló rendszer (TCS)

Egyedülálló D-MODE választható
vezetési módok

Karcsú és könnyű CF
alumíniumöntvény váz

Többfunkciós LCD-műszerfal

Sportburkolat LED-es
ikerfényszórókkal és állítható
szélvédővel

Függőleges ülési pozíció, állítható
ülésmagasság

Nagy kapacitású, 18 literes
üzemanyagtartály

A középsztender és az ABS is az
alapfelszereltség része.

Rögzítési pontok az opcionálisan
megvásárolható oldaldobozok
számára
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Sportos szív. Túrázó
lélek.

Azért motorozol, mert így döntöttél. Nem
pedig azért, mert gyorsan A-ból B-be juthatsz.
Azért sem, mert a motorozás az emberiség
legizgalmasabb közlekedési formája. Azért
motorozol, mert a világ hirtelen sokkal jobb
lesz, ha két keréken érkezel.

Lenyűgöző, nagy nyomatékú 3 hengeres
motorblokkjával a Tracer 900 az egyre
növekvő Yamaha sporttúra szegmens új
dimenzióját nyitja meg.

A nagy távolságokra ténylegesen készen álló,
sokoldalú teljesítményt nyújtó motor
egyértelmű választás azok számára, akik
mozgékonyságot, rugalmasságot és izgalmat
keresnek – sportos szívvel és túrázó lélekkel.
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Kompakt és könnyű, 850 köbcentiméteres,

háromhengeres motorblokk
A Tracer 900 szíve egy háromhengeres, 850 köbcentiméteres
motorblokk, amely jelentős lineáris nyomatékot és erőteljes,
nagy fordulatszámú teljesítményt garantál. Kovácsolt
dugattyúival és eltolt hengereivel ez a kompakt és könnyű
motorblokk készen áll arra, hogy visszahozza a szenvedélyt és
az érzelmeket két keréken szerzett élményeibe.

Speciális elektronikus vezérlőrendszerek
Három D-MODE vezetési mód közül választhatsz, amelyek
hatékony működést garantálnak, bármilyenek is legyenek a
körülmények. A 3 üzemmóddal rendelkező kipörgésgátló
rendszernek (TCS) köszönhetően csúszós felületen is
magabiztosan haladhatsz, míg az ABS megakadályozza a kerekek
véletlen megcsúszását. Mivel a vezetékezés már a helyén van, az
opcionális gyorsváltó rendszer egyszerűen beszerelhető.

Könnyű, CF alumíniumöntvény váz
A Tracer 900 sikerének egyik kulcsa a rendkívül könnyű és kompakt,
CF alumíniumöntvény váz, amelynek kiegyensúlyozott merevsége a
sporttúra motor gyors és jó visszajelzésű irányíthatóságához is
hozzájárul. Utazzon egyedül vagy kettesben, országúton vagy
mellékúton, a Tracer azonnal és pontosan reagál minden mozdulatra.

Aerodinamikus sportburkolat LED fényszórókkal
A még nagyobb vezető- és utaskényelmet garantáló Tracer 900
aerodinamikus burkolata áramvonalas és agresszív megjelenést
kölcsönöz a Sport Tourernek. A kettős LED-fényszóróval, 3 állású,
állítható szélvédővel és áramvonalas karosszériával ellátott Tracer
tökéletes választás hosszútávú túrákhoz.

Segéd- és csúszó (A&S) tengelykapcsoló
Az új modell segéd- és csúszó (A&S) tengelykapcsolója
zökkenőmentes visszaváltást tesz lehetővé a kanyarokban. Az A&S
tengelykapcsoló kiküszöböli a visszaváltás során a váltót érő hirtelen
ütődéseket, így segít fenntartani a váz stabilitását és egyensúlyát, és
jobb irányíthatóságot tesz lehetővé.

Formatervezett, 18 literes, nagy kapacitású üzemanyagtartály
A nagy kapacitású, 18 literes üzemanyagtartállyal ellátott Tracer 900
akár 300 km-t is megtesz két tankolás között. A keskeny középrész, a
térdek számára kialakított, még nagyobb kényelmet biztosító
mélyedések és az üzemanyagtartály formatervezett kialakítása mind
hozzájárulnak ennek a sokoldalú sporttúra motornak az áramvonalas,
stílusos és modern megjelenéséhez.
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Motor Tracer 900
Motor típusa 3 hengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 847 cm³

Furat x löket 78,0 mm x 59,1 mm

Kompresszióviszony 11,5 : 1

Maximális teljesítmény 84,6 kW  (115LE) @  10 000  rpm

Csökkentett teljesítményű
változat

N/A

Maximális nyomaték 87,5 Nm  (8,9 kg-m)  @  8 500  rpm

Kenési rendszer Nedves karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Láncos

Fuel consumption 5,5 l/100km

CO2 emission 127 g/km

Alváz Tracer 900
Váz Gyémánt

Első felfüggesztés Teleszkópvillák

Első rugóút 137 mm

Villaszög 24º

Utánfutás 100 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Hátsó rugóút 130 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 298 mm

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 245 mm

Első gumi 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)

Hátsó gumi 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Méretek Tracer 900
Teljes hossz 2 160 mm

Teljes szélesség 950 mm

Teljes magasság 1 345 mm max 1,375 mm

Ülésmagasság 845 mm max 860 mm

Tengelytáv 1 440 mm

Minimális hasmagasság 135 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

210 kg

Üzemanyagtank kapacitása 18 L

Olajtank kapacitása 3,4 L



Színek 
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Yamaha Blue Tech Black Mountain Green

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha motorjaihoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogass el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha Tracer 900 modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


