
Sporttista tehoa.
Matkapyörän vakaa
luonne.
Moottoripyöräily on osa liikkuvaa elämäntapaa, jossa

pystyt nauttimaan ympäristöstä ja uusista maisemista

uudesta näkökulmasta – kaikkialla, minne haluat mennä.

Tracer 900 -mallin dynaaminen suorituskyky ja

monipuolinen varustelu avaa sinulle uusia

mahdollisuuksia jokaisella matkalla. Kompaktin 3-

sylinterisen 847-kuutioisen moottorin tuottama voimakas

ja lineaarinen vääntö, kevyt alumiinirunko ja

korkeatasoiset elektroniset varusteet tekevät tästä

monikäyttöisestä Sport Touring -mallista yhden

markkinoiden ketterimmistä ja kiinnostavimmista

sporttisista matkapyöristä.

Virtaviivainen kate, korkeussäädettävä suurikokoinen

tuulilasi, iso 18-litran polttoainesäiliö ja ergonominen

runko tekevät Tracer 900 -mallista ajokin, joka kuljettaa

sinut näppärästi vaikka halki Euroopan.

Kapea ja kevyt CF-painevalettu

alumiinirunko

Tilava 18 litran bensatankki takaa

pitkän toimintasäteen

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

Keskiseisontatuki vakiovarusteena

Yhdysrakenteiset sivulaukkujen

kiinnikkeet

Kuljettajan ja matkustajan hyvä

matkustusmukavuus

Sporttisen matkapyörän tyylikäs ja

dynaaminen rungon muotoilu

Ergonominen runko ja tehokas

tuulisuoja

Kompakti ja vahvasti vääntävä 847-

kuutioinen 3-sylinterinen moottori

Pitkä takahaarukka tuo vakautta ja

ketteryyttä

Yhdellä kädellä säädettävä iso tuulilasi

Dynaamisesti muotoillut matkustajan
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Vahvasti vääntävä 847-
kuutioinen 3-sylinterinen
moottori

Tracer 900 -mallin tehonlähteenä on 847-

kuutioinen 3-sylinterinen moottori, joka

tuottaa vahvan lineaarisen väännön ja

erinomaisen huipputehon. Kompaktissa ja

kevyessä moottorissa on taotut männät ja

o set-sylinteriasettelu. Voimanlähde

takaa ajoelämyksen, jossa on mukana

tunnetta ja ajamisen iloa.

Dynaaminen ja laadukas rungon
muotoilu

Tracer 900 -mallin sporttinen luonne

yhdistyy tehokkaaseen tuuli- ja

sääsuojaan, ja rungon virtaviivainen

muotoilu antaa suositulle pyörälle

dynaamisen ilmeen. Laadukkaat

sivupaneelit yhdistyvät saumattomasti

polttoainesäiliön linjakkaaseen muotoon.

Sulavalinjainen muotoilu on tärkeä osa

luokkansa kiinnostavimpiin lukeutuvan

pyörän viehätysvoimaa.

Ajomukavuus ja tuulisuoja

Tracer 900 takaa korkealuokkaisen

ajomukavuuden ja tehokkaan tuulisuojan

sekä sporttisessa maantieajossa että

tasaisessa matka-ajossa. Iso tuulilasi ja

kapea ohjaustanko parantavat ylävartalon

tuulisuojaa, ja ergonominen istuin,

jalkatapit ja tartuntakahvat tekevät

ajamisesta nautittavaa pitkilläkin

ajomatkoilla.

Edistykselliset elektroniset
ohjausjärjestelmät

Erilaisissa ajo-olosuhteissa ajamista

tehostaa kolme D-MODE-käyntiohjelmaa,

joista voit valita tilanteeseen kulloinkin

parhaiten sopivan ohjelman. TCS-

pidonhallinnan kolmen asetuksen ansiosta

voit luottaa turvalliseen pitoon myös

liukkailla keleillä, ja ABS-järjestelmä

estää jarrujen tahattoman lukkiutumisen.

Valinnaisen QSS-vaihdeavustimen

asennus on helppoa, sillä sen johdotus on

vakiovarusteena.

A&S-luisto- ja
lähtöavustuskytkin

Tracer 900 -mallin luisto- ja

lähtöavustuskytkin (A&S, Assist and

Slipper) mahdollistaa sujuvan vaihtamisen

pienemmälle vaihteelle kaarteeseen

tultaessa. A&S-luistokytkin vaimentaa

voimansiirron äkilliset nykäykset

vaihdettaessa nopeasti pienempään

vaihteeseen. Se vakauttaa pyörän

käytöstä ja parantaa ajohallintaa.

Tyylikkäästi muotoiltu 18 litran
polttoainesäiliö mahdollistaa
pitkät tankkausvälit

Tracer 900 -mallin iso 18 litran

polttoainesäiliö takaa noin 300 kilometrin

tankkausvälit. Polttoainesäiliö on muotoiltu

keskeltä kapeammaksi, ja sen antama hyvä

polvituki takaa kuljettajalle parhaan

ajomukavuuden. Polttoainesäiliön muotoilu

korostaa monipuolisen ja tyylikkään Sport

Tourer -mallin modernia ja trendikästä

ulkonäköä.
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Moottori

Moottorin tyyppi
3-sylinterinen;4-tahtinen;nestejäähdytetty;DOHC;4-
venttiilinen

Sylinterin tilavuus 847 cm³
Sylinterin mitat 78.0 mm x 59.1 mm
Puristussuhde 11.5 : 1
Maksimiteho 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maksimivääntö 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi Märkä;Monilevy
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat;6-vaihteinen
Voimansiirto Ketju
Polttoaineen kulutus 5.5l/100km
CO2 emission 127g/km
Kaasutin Polttoaineen suihkutus

Alusta

Runko Timantin muotoinen
Caster-kulma 24º
Jättö 100mm
Etujousitusjärjestelmä Teleskooppihaarukka
Takajousitusjärjestelmä Keinuvarsi;(Linkkutyyppinen jousitus)
Etujoustovara 137 mm
Takajoustovara 142 mm
Etujarru Hydraulinen kaksoislevy, Ø298 mm
Takajarru Hydraulinen yksi levy, Ø245 mm
Eturengas 120/70ZR17M/C (58W)
Takarengas 180/55ZR17M/C (73W)

Mitat

Kokonaispituus 2,160 mm
Kokonaisleveys 850 mm
Kokonaiskorkeus 1,375 mm max 1,430 mm
Istuimen korkeus 850 mm max 865 mm
Akseliväli 1,500 mm
Maavara 135 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 214 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 18L
Öljysäiliön tilavuus 3.4L
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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