
Първокласна
спортно-
туристическа
спецификация.
Tracer 900GT е създаден за водачи като вас, които искат

най-доброто туристическо преживяване в серията

спортно-туристически машини.

Оборудван с напълно регулируемо окачване и

максимално ергономичен – а също и със система за

бързо превключване и темпомат – този първокласен

модел ви дава още добри характеристики за туризъм. А с

мощния 847-кубиковия двигател CP3 и с олекотеното

алуминиево шаси спортното сърце и изследователската

душа на Tracer 900GT правят всяко пътуване специално.

С пълна гама от ексклузивни GT функции, като вилки със

златен цвят, пълноцветни TFT прибори, отопление на

ръкохватките и странични багажници, този престижен

спортно-туристически мотоциклет ви предлага

безупречна спецификация. Което означава, че сте винаги

готови да потеглите накъдето пожелаете.

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

Удобна ергономичност и добра

защита от вятър

Високо ниво на удобство за 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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Първокласна спортно-туристическа
спецификация.
Tracer 900 разтърси света на мотоциклетите и моментално се превърна в най-продаван продукт. Като

дава възможност на всеки моторист да изпита истински спортни възможности заедно с удобство при

дълги разстояния, Tracer 900 доказа, че е най-вълнуващият, гъвкав и надежден спортно-

туристически мотоциклет.

С множество ексклузивни функции, предлагащи подобрени възможности за дълги разстояния, повече

спортни характеристики и високи нива на удобство за водача, върховият модел Tracer 900GT издига

печелившите концепции на Yamaha до следващото ниво за туризъм.

С напълно регулируемо окачване, твърдо отделение за багаж и пълноцветни TFT прибори – както и

бързо превключване на скоростите, темпомат и други – Tracer 900GT е най-добрият 3-цилиндров

спортен мотоциклет на Yamaha.
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Оригинални твърди
багажници като стандартно
оборудване

Tracer 900GT е спортно- туристически

модел с първокласна спецификация ,

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 .

Мощен 847-кубиков 3-
цилиндров двигател

Сърцето на Tracer 900GT е 847-

кубиковият 3-цилиндров двигател с

голям линеен въртящ момент и голяма

мощност при високи обороти.

Оборудван с ковани бутала и изнесени

цилиндри, този компактен и лек

двигател е готов да върне страстта и

емоцията в  преживяванията на две

колела.

Динамичен и висококачествен
дизайн на корпуса

Агресивен спортен характер в  съчетание

с отлична защита срещу  вятър и

атмосферни условия – динамичният

дизайн на корпуса на Tracer 900GT дава

престижен вид на този първокласен

спортно- туристически мотоциклет.

Висококачествените панели на корпуса се

сливат елегантно с красивите очертания

на резервоара за гориво, което дава

напълно интегриран външен вид и

превръща мотоциклета в  един от най-

желаните в  този клас.

Удобство при пътуване и
защита от вятъра

Независимо дали ще тръгнете със своя

Tracer 900GT на вълнуващо пътуване в

планината, или се приготвяте за дълга

туристическа обиколка, можете  да

очаквате високо  ниво на удобство  и

защита. Голямото стъкло и компактните

ръкохватки предпазват горната част на

тялото от вятър, а с ергономичните

седалки, подобрените опори за краката

и ръкохватките всяко пътуване е по-

приятно.

Усъвършенствана
електроника с QSS

Моделът GT е с висока

производителност и се предлага с QSS

за плавно преминаване на по-висока

предавка като стандартен вариант, а за

ефективно функциониране в  различни

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 на

колелата при спиране.

Напълно регулируемо
окачване

Висококачествените вилки са със златно

покритие, което подчертава първокласния

характер на модела GT, и имат отделни

амортизиращи функции – с амортизиране

при свиване в  дясната част на вилката и

амортизиране при обратен ход в  лявата

част. За лесна и удобна настройка на

задното окачване има дистанционен

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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The Tracer 900GT is an original Yamaha motorcycle extended with Genuine Yamaha accessories

consisting of colour-matched 20L touring side cases, which are sold by an o cial Yamaha dealership.

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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