
Върховно
преживяване при
каране по „Пътищата
на живота“
Tracer 900 е един от най-успешните ни спортно-

туристически мотоциклети, защото водачи като Вас

оценяват способността му да се изпълнява почти всички

желания.

Оборудван с напълно регулируемо окачване и

максимално ергономичен – а също и със система за

бързо превключване и круиз контрол – новият Tracer

900GT е готов да Ви понесе по пътищата на живота. А с

двигателя с голям въртящ момент и олекотено шаси всяко

каране е специално.

Вече с по-изчистен вид и висококачествено покритие,

както и в различни специални цветове, този първокласен

спортно-туристически мотоциклет идва до Вас с

безупречни спецификации. Което означава, че можете да

поемете на път моментално.

Максимален комфорт, круиз контрол

и подгряващи ръкохватки

Бързо превключване за

безпроблемно превключване на по-

висока предавка

Цветни TFT (Thin Film Transistor –

тънък филмов транзистор) прибори

Подходящи по цвят багажници  като

стандартно оборудване

Изчистен, висококачествен  дизайн на

корпуса

Подобрена ергономичност и защита

от вятър

Нови седалки за повече удобство  на

водача и пътника

Компактен и лек 847-кубиков 3-

цилиндров двигател

Тънка и лека  CF лята алуминиева

рама

Съединител A&S, D-MODE, TCS, ABS

18-литров горивен резервоар с голям

обем за големи разстояния

Основна стойка монтирана като

стандартно оборудване
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Върховно преживяване при каране по
„Пътищата на живота“
Най-продаваният Tracer 900 претърпя пълно преобразяване и сега е с изчистен контур на корпуса и

подобрена ергономичност, което го прави дори още по-привлекателен и мощен спортно-туристически

мотоциклет.

Създали сме първокласна версия на този забележително многофункционален мотоциклет, която е

насочена към водачи, които желаят стандартни високи спецификации. Оборудван с твърдо

отделение за багаж, напълно регулируемо окачване и подгряващи ръкохватки, Tracer 900GT е готов да

Ви откара навсякъде.

Притежава водещи в класа си спецификации, които включват цветни TFT прибори, разработени на

базата на нашия суперспортен мотоциклет YZF-R1. За преминаване на по-висока предава без

съединител GT идва оборудван със система за бързо превключване. А неговият круиз контрол прави

забавно дори и най-продължителното каране.
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Оригинални твърди
багажници като стандартно
оборудване

Tracer 900GT е спортно- туристически

модел с първокласни спецификации ,

който стандартно се предлага с лесно

разглобяеми 22-литрови оригинални

твърди багажници в  подходящ цвят.

Така че когато и да пожелаете да

тръгнете на път, Tracer 900GT е готов  да

тръгне с Вас.

Компактен и лек 847-кубиков
3-цилиндров двигател

В основата на Tracer 900GT е 847-

кубиков 3-цилиндров двигател, който

генерира изобилие от линеен въртящ

момент и висока мощност на високи

обороти. Оборудван с ковани бутала и

изнесени цилиндри, този компактен и

лек двигател е готов да върне страстта

и емоцията от Вашето преживяване на

две колела.

Изчистен, висококачествен
дизайн на корпуса

Корпусът на Tracer 900GT претърпя пълно

преобразяване и сега този напълно

оборудван спортно- туристически

мотоциклет има по-луксозен вид. Най-

новият GT модел има по-изчистен,

висококачествен дизайн на корпусния

панел с нова зона на въздуховода върху

предния обтекател, който подчертава

цялостния външен вид и усещане.

Подобрена ергономичност и
защита от вятър

GT версията на водещия спортно-

туристически мотоциклет на Yamaha

получава набор от подобрения, които са

предназначени да гарантират по-добър

комфорт на дълги разстояния. По- тесни

ръкохватки и по- голямо стъкло

осигуряват по-добра защита от вятър, а

новите предни седалки, подобрените

опори за краката на пътника и

ръкохватките за пътника правят

дългите пътувания дори още по-

приятни.

Усъвършенствана
електроника със стандартно
оборудван QSS

Моделът GT е с висока

производителност идва с QSS за плавно

преминаване на по-висока предавка, а

за ефективно функциониране в

различна условия можете да изберете

един от трите режима на движение D -

MODE. Системата за управление на

сцеплението (Traction Control System,

TCS) с 3 режима осигурява

допълнителна стабилност върху

хлъзгави повърхности, а ABS

предотвратява неволното  блокиране

при спиране.

Напълно регулируемо
окачване

Висококачествените вилки са със златно

покритие, което подчертава първокласния

характер на GT модела, и притежават

отделни амортизиращи функции – с

амортизиране при свиване в  основата на

дясната вилка и амортизиране при

обратния ход в  основата на лявата вилка.

За лесна и удобна настройка на задното

окачване е монтиран регулатор за

предварително натоварване  на задните

амортисьори.
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Двигател

Тип на двигателя
3-цилиндъра, 4-тактов, с водно охлаждане, DOHC,
4-клапанов

Кубатура 847 cm³
Диаметър х ход 78.0 mm x 59.1 mm
Степен на сгъстяване 11.5 : 1
Максимална мощност 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Максимален въртящ  момент 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Fuel consumption 5.5l/100km
CO2 emission 127g/km

Шаси

Рама Ромбовидна
Ъгъл на вертикално отклонение 24º
Следа 100mm
Система на предното очакване Telescopic forks
Система на задното очакване Плаващо рамо, (окачване от шарнирен тип)
Преден ход 137 mm
Заден ход 142 mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø245 mm
Предна гума 120/70ZR17M/C (58W)
Задна гума 180/55ZR17M/C (73W)

Размери

Обща дължина 2,160 mm
Обща ширина 850 mm
Обща височина 1,375 mm max 1,430 mm
Височина на седалката 850 mm max 865 mm
Колесна база 1,500 mm
Минимален просвет 135 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

215 kg (side cases + brackets: +12kg)

Капацитет на горивен резервоар 18L
Капацитет на маслен резервоар 3.4L
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Tracer 900GT е стандартния мотоциклет Yamaha, допълнително оборудван с оригинални аксесоари от

Yamaha, които се състоят от 20л туристически странични куфари, предлагани от официален дилър на

Yamaha.

Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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