
Vrhunske speci kacije
v razredu športno-
potovalnih motornih
koles.
Model Tracer 900GT je zasnovan za voznike, ki zahtevajo

najboljše športno-potovalno motorno kolo za izjemno

izkušnjo potovanja.

Ta vrhunski model se ponaša s popolnoma prilagodljivim

vzmetenjem in enostavno ergonomijo, hitrim

menjalnikom ter tempomatom – tako vam zagotavlja še

boljše potovalne lastnosti. Agregat s prostornino 847

cm3 in visokim navorom ter lahka aluminijasta šasija bosta

poskrbela, da bo vsaka vožnja z motornim kolesom

Tracer 900GT s športnim srcem in potovalnim duhom

nekaj posebnega.

To prestižno športno-potovalno motorno kolo se ponaša

s celovito opremo, ki vključuje širok nabor funkcij,

ekskluzivnih za model GT, kot so zlato obarvane vilice,

TFT-instrumenti z barvnim zaslonom ter ogrevani ročici in

stranska kovčka. To pomeni, da ste lahko v trenutku

pripravljeni, da se odpeljete, kamor vam poželi srce.

Največje udobje, tempomat in

ogrevane ročke

Hitri menjalnik za gladko prestavljanje v

viš jo prestavo

Instrumenti s tehnologijo

tankoplastnih tranzistorjev (TFT) z

barvnim zaslonom

Barvno ujemajoči se stranski kovčki so

nameščeni serijsko

Izboljšana visokokakovostna zasnova

ohiš ja

Preprosta ergonomija in dobra zaščita

pred vetrom

Visoka raven udobja za voznika in

sopotnika

Kompakten in lahek 847 cm3 agregat s

3 valji

Ozek in lahek odlit aluminijast okvir

Drsna sklopka, D-MODE, TCS, ABS

18-litrski rezervoar za gorivo za velike

razdalje

Glavno stojalo je nameščeno serijsko
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Vrhunske speci kacije v razredu športno-
potovalnih motornih koles.
Motorno kolo Tracer 900 je pretreslo svet motociklizma in postalo takojšnja prodajna uspešnica.

Tracer 900 vsem voznikom omogoča, da izkusijo navdušujočo športno zmogljivost in udobje na dolgih

vožnjah, zato se je uveljavil kot najvznemirljivejše, najbolj vsestransko in najzmogljivejše športno-

potovalno motorno kolo.

Vrhunsko motorno kolo Tracer 900GT je opremljeno z vrsto ekskluzivnih funkcij, ki omogočajo boljše

zmogljivosti na dolgih vožnjah z več športnosti in udobja za voznika, s čimer zmagovalno zasnovo

potovalne vožnje znamke Yamaha dvigujejo na višjo raven.

Vrhunsko 3-valjno športno-potovalno motorno kolo Tracer 900GT znamke Yamaha poleg popolnoma

nastavljivega vzmetenja, trde torbe in TFT-instrumentov z barvnim zaslonom vključuje tudi hitri

menjalnik, tempomat in še več.
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Originalna trda stranska
kovčka sta nameščena serijsko

Tracer 900GT je model športno-

potovalnega motornega kolesa z vrhunsko

opremo, ki je serijsko opremljen z 22-

litrskima barvno usklajenima originalnima

trdima stranskima kovčkoma. To pomeni,

da je Tracer 900GT v trenutku pripravljen,

da se zapeljete z njim.

3-valjni agregat CP3 s
prostornino 847 cm3 in visokim
navorom

Osrednji del motorja Tracer 900GT

predstavlja 3-valjni agregat z 847 cm3, ki

proizvaja visok linearni navor in veliko moč

pri visokih vrtljajih. Ta kompakten in lahek

agregat, ki je opremljen s kovanimi bati in

odmičnimi valji, bo vožnji na dveh kolesih

takoj povrnil strast in čustva.

Dinamična, visokokakovostna
zasnova ohišja

Dinamična oblika ohišja modela Tracer

900GT, ki združuje agresivni športni značaj

ter odlično zaščito pred vetrom in dežjem,

temu vrhunskemu športno-potovalnemu

motornemu kolesu daje prestižen videz.

Visokokakovostne plošče ohišja se gladko

zlivajo s čudovito oblikovano aluminijasto

posodo za popolnoma integriran videz,

zaradi katerega je to eno najbolj zaželenih

motornih koles v razredu.

Udobna vožnja in zaščita pred
vetrom

Ne glede na to, ali se z motornim kolesom

Tracer 900GT odpravite na razburljivo

vožnjo po gorskih cestah ali se pripravljate

na dolgo potovanje, lahko pričakujete

visoke ravni udobja in zaščite. Velik vizir in

kompaktno krmilo vaš zgornji del telesa

zavarujeta pred vetrom, nova sedeža,

ergonomsko oblikovan sedež, opore za

stopala in držalo za sopotnika pa

poskrbijo, da bo vsaka vožnja nudila še

večji užitek.

Napredna elektronika s
sistemom za hitro prestavljanje
(QSS)

Ta model GT z izjemnimi speci kacijami je

serijsko opremljen s sistemom za hitro

prestavljanje (QSS) za gladko

prestavljanje v višjo prestavo, za

učinkovito delovanje v različnih pogojih pa

lahko izberete katerega koli izmed treh

načinov delovanja D-MODE. 3-stopenjski

sistem za preprečevanje zdrsa koles (TCS)

omogoča samozavestnejšo vožnjo na

spolzkih cestiščih, sistem ABS pa

preprečuje nenamerno blokiranje kolesa

med zaviranjem.

Popolnoma nastavljivo vzmetenje

Vilice z izjemnimi speci kacijami imajo zlat

zaključni sloj, ki poudarja vrhunsko opremo

modela GT, in ločene funkcije blaženja s

kompresijskim blaženjem v desnem in

povratnim blaženjem v levem kraku vilic.

Daljinski mehanizem poskrbi za lahko in

priročno nastavitev zadnjega blažilnika.
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Agregat

Tip agregata 3-valjni, 4-taktni, Tekočinsko hlajen, DOHC, 4-ventilski
Prostornina 847 cm³
Vrtina x gib 78.0 mm x 59.1 mm
Kompresijsko razmerje 11.5 : 1
Maksimalna moč 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maksimalen navor 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Sistem podmazovanja Moker karter
Tip sklopke Mokra, več-ploščna
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos Konstantni, 6-prestav
Končni prenos Veriga
Poraba goriva 5.5l/100km
CO2 emisije 127g/km

Šasija

Okvir Diamant
Kot vilice 24º
Predtek 100mm
Sistem prednjega vzmetenja Telescopic forks
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, (Vzmetenje veznega tipa)
Hod prednjega vzmetenja 137 mm
Hod zadnjega vzmetenja 142 mm
Prednja zavora Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Zadnja zavora Hydraulic single disc, Ø245 mm
Prednja pnevmatika 120/70ZR17M/C (58W)
Zadnja pnevmatika 180/55ZR17M/C (73W)

Dimenzije

Skupna dolžina 2,160 mm
Skupna širina 850 mm
Skupna višina 1,375 mm max 1,430 mm
Višina sedeža 850 mm max 865 mm
Medosna razdalja 1,500 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 135 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 215 kg (side cases + brackets: +12kg)
Prostornina rezervoarja za gorivo 18L
Prostornina rezervoarja za olje 3.4L

Tracer 900 GT



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.

Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih

razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na

pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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