Tracer 900 GT

Prémium Sport
Touring speci káció.
A Tracer 900GT olyan motorosok számára készült, akik
nagyon magas elvárásokat támasztanak a sportos túramotorkerékpárokkal szemben.
Teljesen állítható felfüggesztésével, remek
ergonómiájával, Quick Shifter váltójával és sebességtartó
automatikájával ez a prémium modell még magasabb
szintű túraképességekkel ajándékozza meg Önt. A
nyomatékos, 847 köbcentiméteres CP3 erőforrással és
könnyű alumínium vázával rendelkező Tracer 900 GT
sportos szíve és túra-lelke minden egyes kiruccanást
különleges élménnyel tölt meg.
Az exkluzív GT-szintet olyan különleges megoldások
jelzik, mint az aranyszínű villák, a teljesen színes TFT
műszercsoport, a fűthető markolatok, vagy a kemény
oldaldobozok – a presztízsmodell teljes felszereltséggel
van ellátva. Mindez annyit jelent, hogy a Tracer 900GT
mindig készen áll egy kalandos motorozásra.

Karcsú és könnyű CF alumíniumöntvény
váz
Nagy kapacitású, 18 literes
üzemanyagtartály
Maximális kényelem, sebességtartó
automatika és fűtött markolatok
Gyorsváltó a zökkenőmentes felfelé
kapcsolásért
Teljesen színes TFT (vékony lmtranzisztor) műszerek
Az alapfelszereltségbe tartozó színre
fújt oldaldobozok
Ki nomult, jó minőségű külső
kidolgozás
Kompakt és könnyű, 847
köbcentiméteres, háromhengeres
motor
A&S tengelykapcsoló, D-MODE, TCS,
ABS
A középsztender az alapfelszereltség
része
Remek ergonómia és kiváló
szélvédelem
Magas szintű vezetői/utas komfort

Tracer 900 GT
Prémium Sport Touring speci káció.
A Tracer 900 felforgatta a motorkerékpárok világát és már megjelenésétől kezdve óriási sikernek
örvend. A Tracer 900 minden egyes motorosát lenyűgözően sportos menettulajdonságokkal és kiváló
hosszú távú kényelemmel örvendezteti meg, így nem csoda, hogy az egyik legizgalmasabb,
legsokoldalúbb és legkompetensebb Sport Touring motorkerékpárként tartják számon.
A még jobb hosszú távú képességeket, a fokozott sportosságot és a magas szintű kényelmet számos
műszaki megoldás, illetve exkluzív felszereltség szolgálja. A Tracer kínálat csúcsmodellje, a Tracer
900GT a Yamaha nyertes túramotor-koncepcióját új szintre emeli.
Az alapfelszereltség részét képezi többek között a teljes mértékben állítható felfüggesztés, a két
kemény oldaldoboz, a színes TFT műszercsoport, a Quick Shifter funkció, vagy a sebességtartó
automatika – a Tracer 900GT a Yamaha prémium 3-hengeres Sport Touring modellje.

Tracer 900 GT

Szériában járó eredeti kemény
oldaldobozok

Nyomatékban gazdag, 847 cm³es 3-hengeres motor

A Tracer 900GT egy prémium

A Tracer 900GT szíve egy háromhengeres,

felszereltségű Sport Touring modell,

847 köbcentiméteres erőforrás, amely

amelyhez alapáron egyszerűen

kedvező, lineáris nyomatékleadással és

leszerelhető, színre fújt, 22 literes eredeti

magas fordulatszámon kimagasló

kemény oldaldobozok járnak. Így Ön

teljesítménnyel rendelkezik. Kovácsolt

bármely pillanatban is hirtelen úgy

dugattyúival és eltolt hengereivel ez a

döntene, hogy túrázni támad kedve, a

kompakt és könnyű erőforrás mindig

Tracer 900GT mindig készen áll.

készen áll arra, hogy szenvedélyt és
érzelmeket csempésszen kétkerekű
élményeibe.

Komfort és szélvédelem
Függetlenül attól, hogy egy élménydús

Fejlett elektronika QSS
funkcióval

hegyi motorozásra, vagy egy hosszú túrára

A magas felszereltségű GT modellhez

készül a Tracer 900GT nyergében, minden

szériában jár a QSS, amely lehetővé teszi

esetben magas szintű kényelemre és

a zökkenőmentes felfelé váltást – és a

védelemre számíthat. A nagy szélvédő és a

legkülönfélébb körülményekhez igazodó

kompakt kormány hatékony védelmet

hatékony hangolás érdekében három D-

biztosít a széllel szemben, miközben az

MODE üzemmód közül lehet választani. A

ergonomikus ülések, lábtartók és

3 üzemmóddal rendelkező kipörgésgátló

kapaszkodók minden utazást élvezetessé

rendszernek (TCS) köszönhetően csúszós

varázsolnak.

felületen is magabiztosan motorozhat,
miközben az ABS megakadályozza a
kerekek fékezés közben történő
véletlenszerű megcsúszását.

Dinamikus, minőségi megjelenés
A Tracer 900GT dinamikus formaterve
prémium megjelenést kölcsönöz a Sport
Touring modell számára, és összekapcsolja
az agresszív, sportos karaktert, valamint a
kiváló szél- és esővédelmet. A magas
minőségű idomok egybeolvadnak az érzékien
megformált üzemanyagtartállyal, a
harmonikus összhatás révén pedig
kategóriájának egyik legkívánatosabb tagja
a Tracer széria csúcsváltozata.

Teljes mértékben állítható
felfüggesztés
A kiváló minőségű villák aranyszínű
fényezése kiemeli a GT modell prémium
megjelenését, és elkülönített csillapítási
funkciókkal rendelkezik – a jobb oldali
villaszár végzi a húzócsillapítást, a bal oldali
pedig a nyomócsillapítást. A hátsó
felfüggesztés könnyű és kényelmes
beállítása érdekében a hátsó
lengéscsillapítón egy külső rugó-előfeszítés
állító található.

Tracer 900 GT
Motor

Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Maximális teljesítmény
Csökkentett teljesítményű változat
Maximális nyomaték
Kenési rendszer
Kuplung típusa
Gyújtás
Indítás
Váltó
Kihajtás
Fuel consumption
CO2 emission
Karburátor

3 hengeres, 4 ütemű, Folyadékhűtéses, DOHC, 4
szelepes
847 cm³
78.0 mm x 59.1 mm
11.5 : 1
84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
N/A
87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Nedves karter
Olajban futó, Többtárcsás
TCI
Elektromos
Állandó áttételű, 6 sebességes
Láncos
5.5l/100km
127g/km
Üzemanyag-befecskendezés

Alváz
Váz
Villaszög
Utánfutás
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó rugóút
Első fék
Hátsó fék
Első gumi
Hátsó gumi
Track

Gyémánt
24º
100mm
Telescopic forks
Lengőkaros, (karos felfüggesztés)
137 mm
142 mm
Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Hydraulic single disc, Ø245 mm
120/70ZR17M/C (58W)
180/55ZR17M/C (73W)
N/A

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

2,160 mm
850 mm
1,375 mm / 1,430 mm
850 mm max 865 mm
1,500 mm
135 mm
215 kg (side cases + brackets: +12kg)
18L
3.4L

Motor típusa

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.
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy
biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken
pro motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett
Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott
követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj
Yamaha-márkakereskedődhöz.

