
Premium Sport
Touring-speci kation.
Tracer 900GT är konstruerad för förare som dig som

kräver den främsta Sport Tourern för den ultimata

touringupplevelsen.

Den här premiummodellen är utrustad med fullt

justerbar fjädring, bekväm ergonomi, Quick Shifter-

system och farthållare för bästa möjliga

touringupplevelse. Med en vridstark CP3-motor på 847

cc och ett lätt aluminiumchassi gör Tracer 900GT:s

sportiga hjärta och touringsjäl att varje åktur blir speciell.

Med ett komplett sortiment av GT-exklusiva  nesser som

guldfärgade ga ar, TFT-instrument i fullfärg,

uppvärmda handtag och sidoväskor har den här

prestigefyllda Sport Tourern en omfattande

speci kation. Du kan åka iväg vart som helst på direkten.

Maximal komfort, farthållare och

värmehandtag

Quickshifter för smidig uppväxling

TFT instrument i färg

Färgmatchade sidoväskor som

standard

Omarbetad design i hög kvalitet

Bekväm ergonomi och bra vindskydd

Höga nivåer av förar- och

passagerarkomfort

Kompakt och lätt 847 cc 3-cylindrig

motor

Smidig och lätt CF gjuten

aluminiumram

Slirkoppling, D-MODE, antispinnsystem

och ABS

Stor bränsletank på 18 liter för lång

räckvidd

Centralstöd är standard
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Premium Sport Touring-speci kation.
Tracer 900 har skakat om motorcykelvärlden och blivit en omedelbar storsäljare. Genom att erbjuda

förarna spännande sportprestanda i kombination med komfort för långkörning har Tracer 900

etablerat sig som den mest spännande, mångsidiga och kompetenta Sport Tourer-modellen.

Den är utrustad med en rad exklusiva  nesser för såväl långkörning som sportighet och skön

åkkomfort. Toppmodellen Tracer 900GT tar Yamahas vinnande koncept till nästa touringnivå.

Med fullt justerbar fjädring, hårda bagageväskor och TFT-instrument i fullfärg samt Quick Shifter,

farthållare med mera är Tracer 900GT Yamahas främsta trecylindriga Sport Tourer.

Tracer 900 GT



Hårda sidoväskor är monterade
som standard

Tracer 900GT är en Sport Touring-modell

med avancerade speci kationer, som

levereras med borttagbara 22-liters

färgmatchade hårda sidoväskor som

standard. Tracer 900GT är redo när du än

vill åka iväg.

Vridstark trecylindrig motor på
847 cc

I hjärtat av Tracer 900GT sitter en

trecylindrig motor på 847 cc som ger ett

djupt, linjärt vridmoment och mycket

e ekt vid höga varv. Med smidda kolvar

och förskjutna cylindrar är den kompakta

och lätta motorn redo att väcka passion

och känsla till liv under åkturen.

Dynamisk karossdesign i hög
kvalitet

Tracer 900GT:s dynamiska design blandar en

aggressiv sportkaraktär med utmärkt vind-

och väderskydd, vilket ger den här Sport

Tourer-premiummodellen ett prestigefyllt

utseende. Karosspanelerna i hög kvalitet

övergår sömlöst i den vackert skulpterade

bränsletanken för ett helintegrerat

utseende, vilket gör den här motorcykeln till

en av de mest eftertraktade i klassen.

Åkkomfort och vindskydd

Oavsett om du tar ut din Tracer 900GT på

en hisnande åktur i bergen eller

förbereder dig inför en långtur kan du

förvänta dig höga nivåer av komfort och

skydd. Den stora skärmen och det

kompakta styret håller vinden borta från

din överkropp, medan den ergonomiskt

utformade sadeln, fotstöden och

griphandtagen gör varje resa ännu mer

njutbar.

Avancerad elektronik med QSS

Den exklusiva GT-modellen levereras med

QSS som standard för smidig uppväxling.

Välj ett av de tre D-MODE-körlägena för

e ektiv körning i olika förhållanden.

Antispinnsystemet (TCS) med tre lägen

ger ökad trygghet på hala vägbanor,

medan ABS-systemet förhindrar låsning av

hjulen vid inbromsning.

Fullt justerbar fjädring

Premiumga arna levereras med guldfärgad

yta för att understryka GT-modellens

toppspeci kation. Den har dessutom

separerade dämpningsfunktioner, med

kompressionsdämpning i höger ga el och

returdämpning i vänster ga el. Justera

stötdämparna till bakfjädringen enkelt och

smidigt med fjärrstyrning.
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Motor

Motortyp 3-cylindrig, 4-takts, Vätskekylning, DOHC, 4 ventiler
Slagvolym 847 cm³
Borrning och slag 78.0 mm x 59.1 mm
Kompression 11.5 : 1
Max e ekt 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Max vridmoment 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Bensinförbrukning 5.5l/100km
CO2 utsläpp 127g/km

Chassi

Ram Diamant
Castervinkel 24º
Försprång 100mm
Fjädringssystem fram Telescopic forks
Fjädringssystem bak Svingarm, (Länkupphängning)
Fjädringsväg fram 137 mm
Fjädringsväg bak 142 mm
Frambroms Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø245 mm
Framdäck 120/70ZR17M/C (58W)
Bakdäck 180/55ZR17M/C (73W)

Dimensioner

Totallängd 2,160 mm
Totalbredd 850 mm
Totalhöjd 1,375 mm max 1,430 mm
Sitthöjd 850 mm max 865 mm
Hjulbas 1,500 mm
Min. markfrigång 135 mm
Vikt (fulltankad) 215 kg (side cases + brackets: +12kg)
Bränsletanksvolym 18L
Oljetanksvolym 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.

Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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