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Dejte průchod svým
emocím
Vzali jsme náš nejprodávanější sportovně cestovní
motocykl. Všechny jeho funkce a prvky jsme podrobili
analýze, abychom zjistili, jak je vylepšit. Nový design
panelů kapotáže vysoké kvality mu dodává kultivovanější
vzhled a vylepšená ergonomie s větším nastavitelným
štítem přináší pohodlnější jízdu.

Točivým momentem oplývající tříválcový motor vám na
vyžádání rozproudí krev v žilách. Pro mimořádnou hbitost
spojenou se stabilitou při vysokých rychlostech je hliníkový
podvozek vybaven delší kyvnou vidlicí.

Díky tomuto motocyklu máte možnost uniknout
každodennímu stereotypu. A díky 18litrové nádrži je tento
sportovně cestovní motocykl připraven dojet skutečně
daleko. Rozhodněte se pro Tracer 900. A dopřejte si více
emocí.

Vytříbenější design vysoké kvality

Vylepšená ergonomie a ochrana
proti větru

Kompaktní a lehký tříválcový
motor o objemu 847 ccm

Nová kyvná vidlice pro lepší jízdní
vlastnosti při jízdě na dlouhé
vzdálenosti

Nové sedlo pro větší pohodlí
jezdce i spolujezdce

Nový větší štít nastavitelný jednou
rukou

Nové stupačky spolujezdce pro
větší pohodlí

Štíhlý a lehký hliníkový rám litý
pod tlakem metodou CF

Antihoppingová spojka (A&S),
systémy D-MODE, TCS, ABS

Velkokapacitní 18litrová palivová
nádrž pro dlouhý dojezd

Hlavní stojan jako standardní
vybavení

Integrované úchyty pro boční
kufry
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Sportovní srdce.
Cestovatelská duše.

Pro jízdu na motorce jste se rozhodli.
Nejezdíte jen proto, že je to jeden
z nejrychlejších způsobů, jak se dostat z místa
A do místa B. Nebo proto, že jízda na
motocyklu představuje jeden
z nejzábavnějších způsobů dopravy, který lidé
znají. Na motocyklu Tracer 900 jezdíte,
protože kamkoli se s ním vydáte, probudí vaše
emoce.

Všestranný model Tracer 900, poháněný
tříválcem s vysokým točivým momentem
vytvořeným pro radost z jízdy, představuje
nového člena stále se rozrůstající řady
sportovně cestovních motocyklů značky
Yamaha.

Tento mnohostranný a výkonný motocykl
disponující všemi vlastnostmi potřebnými pro
cestování na dlouhé vzdálenosti je jasnou
volbou pro jezdce, kteří hledají hbitý
a univerzálně použitelný motocykl se srdcem
závodníka a duší cestovatele.
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Kompaktní a lehký tříválcový motor o objemu 847 ccm
Srdcem modelu Tracer 900 je tříválcový motor o objemu
847 ccm, který dodává lineární točivý moment už od nízkých
otáček a poskytuje velký výkon při vysokých otáčkách.
Kompaktní, lehký motor vybavený kovanými písty a válci
s posunutým uspořádáním je připraven vrátit vašim zážitkům
na dvou kolech vášeň a emoce.

Propracovaný design vysoké kvality
Kapotáž modelu Tracer 900 byla od základu přepracována
a dodává tak tomuto mimořádně úspěšnému sportovně
cestovnímu motocyklu prestižnější vzhled. Nejnovější model
disponuje propracovanějším designem panelů kapotáže vysoké
kvality s novou oblastí sání vzduchu v přední části, která podtrhuje
celkový vzhled motocyklu.

Vyspělá ergonomie a ochrana proti větru
Populární sportovně cestovní motocykl značky Yamaha dostal celou
řadu vylepšení, jejichž cílem bylo zajistit vám větší pohodlí při jízdách
na dlouhé vzdálenosti. Užší řídítka a větší štít zajišťují lepší ochranu
před větrem a dalšími povětrnostními vlivy. Nové sedlo společně se
zdokonalenými stupačkami pro spolujezdce a upraveným tvarem
madel jsou zárukou, že dlouhé výlety budou nyní ještě zábavnější.

Vyspělé elektronické řízení
K dosažení požadovaného jízdního projevu za různých podmínek můžete
vybrat některý ze tří provozních režimů systému D-MODE. Systém
kontroly trakce (TCS) s možností přepínání 3 režimů vám poskytne větší
jistotu na kluzkém povrchu, systém ABS zabraňuje nežádoucímu
zablokování kol při brzdění. A díky předem připravené kabeláži lze
snadno instalovat volitelný systém rychlořazení.

Antihoppingová spojka (A&S)
K plynulejšímu řazení směrem dolů při vjíždění do zatáček je
nejnovější model vybaven antihoppingovou spojkou (A&S).
Antihoppingová spojka pomáhá eliminovat rázy přenášené na
převodovku vznikající při řazení dolů a udržovat stabilitu podvozku
k zajištění lepší ovladatelnosti.

Tvarovaná velkokapacitní 18litrová palivová nádrž pro dlouhý

dojezd
Model Tracer 900 je vybaven palivovou nádrží s velkým objemem
18 litrů, která poskytuje odhadovaný dojezd přes 300 km na jedno
natankování. Tvar nádrže s úzkou střední částí a prohlubněmi pro kolena
zvyšuje jízdní komfort a podtrhuje moderní a agresivní vzhled tohoto
stylového a všestranného sportovně cestovního motocyklu.
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Motor Tracer 900
Typ motoru 3 válec, 4taktní, kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 847 cm³

Vrtání x zdvih 78,0mm x 59,1mm

Kompresní poměr 11,5 : 1

Maximální výkon 84,6 kW  (115PS) @  10 000  rpm

Limited power version N/A

Maximální točivý moment 87,5 Nm  (8,9 kg-m)  @  8 500  rpm

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Řetěz

Fuel consumption 5,5 l/100km

CO2 emission 127 g/km

Podvozek Tracer 900
Rám Diamond

Přední zdvih 137 mm

Úhel sklonu 24º

Stopa 100 mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Zadní zdvih 142 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø 298 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 245 mm

Přední pneumatika 120/70ZR17M/C (58W)

Zadní pneumatika 180/55ZR17M/C (73W)

Rozměry Tracer 900
Celková délka 2 160 mm

Celková šířka 850 mm

Celková výška 1 375 mm max 1,430 mm

Výška sedla 850 mm max 865 mm

Rozvor kol 1 500 mm

Minimální světlá výška 135 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 214 kg

Kapacita palivové nádrže 18 L

Kapacita olejové nádrže 3,4 L



 
Cena 
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Tracer 900 279 990,00 Kč
Nezávazná doporucená maloobchodní cena vc. 21% DPH. Chyby a zmeny vyhrazeny. Pro
konkrétní nabídku kontaktujte svého dealera.



Barvy 
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Nimbus Grey Tech Black

Kvalita značky Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství pro váš

výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně svých servisních

požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.

Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš sortiment výrobků

Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní řadu špičkových maziv, která jsou

mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak, aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.

Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního vybavení

navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také široký sortiment oblečení pro

volný čas. Více informací naleznete na adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o

Yamaha Tracer 900 na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

organizační složka CZ

Obchodní 126

251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava


