
Üstün Sport Touring
özellikleri.
Tracer 900GT, en üst düzey uzun yol deneyimini yaşamak

üzere serinin en iyisi bir Sport Tourer isteyen sürücüler

için tasarlanmıştır.

Tamamen ayarlanabilen süspansiyon, kolay ergonomik

özellikler, Hızlı Vites Değiştirme Sistemi ve hız sabitleyicisi

ile donatılmış olan bu üstün model size daha da

mükemmel uzun yol performansı sağlar. Yüksek torklu

847 cc CP3 motoru ve ha f alüminyum şasisi sayesinde,

Tracer 900GT'nin sportif tarzı ve seyahat ruhu her

yolculuğu çok özel hale getirir.

Altın renkli çatallar, tam renkli TFT göstergeleri, ısıtmalı

elcikler ve yan çantalar da dahil olmak üzere GT'ye özgü

tüm özellikleriyle gelir. Tracer 900 bu üstün özellikler

sayesinde nerede olursanız olun, hede niz neresi olursa

olsun her an yola çıkmaya hazırdır.

İnce ve ha f CF döküm alüminyum şasi

Geniş  kapasiteli, uzun mesafeli 18

litrelik yakıt deposu

Maksimum konfor, cruise control ve

elcikler

Sorunsuz vites büyütme için Hızlı Vites

Değiştirme

Tam Renkli TFT (İnce Film Transistör)

göstergeleri

Standart uyumlu renge sahip yan

çantalar

Geliştirilmiş  yüksek kaliteli gövde

tasarımı

Kompakt ve ha f 847 cc 3 silindirli

motor

A&S debriyaj, D-MODE, TCS, ABS

Standart olarak bulunan orta sehpa

Daha ergonomik özellikler ve üstün

rüzgar koruması

Yüksek seviyede sürücü/yolcu konforu
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Üstün Sport Touring özellikleri.
Tracer 900'ün satışa çıkmasından bu yana rakiplerine göre üstün avantajlarıyla çok satan modeller

arasına girmesi çok uzun sürmedi. Tracer 900, uzun mesafelerde konfor sağlayan etkileyici bir spor

performans deneyimleme şansı vererek heeycanlı, çok yönlü ve sağlam Sport Tourer olarak kendini

kabul ettirdi.

Güçlendirilmiş spor görünümü ve yüksek seviyede sürücü konforu ile geliştirilmiş uzun mesafeler

katetme kabiliyeti sunan, seçkin bir dizi özellikle donatılan ve serinin en iyisi olan Tracer 900GT,

Yamaha'nın başarılı konseptini touring konusunda bir üst seviyeye taşıyor.

Tamamen ayarlanabilen süspansiyon, sert çanta ve tam renkli TFT göstergelerinin yanı sıra, Hızlı Vites

Değiştirme Sistemi, hız sabitleyici ve daha birçok özelliğe sahip Tracer 900GT, Yamaha'nın Sport Tourer

sınıfında üstünlüğünü ortaya koyuyor.
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Standart olarak sunulan orijinal
sert yan çantalar

Tracer 900GT, standart, kolayca takıp

çıkartılabilen 22 litrelik renk uyumlu

orijinal sert yan çantalara sahip üstün

özellikli Sport Touring modelidir. Yola

çıkmak istediğiniz an Tracer 900GT

hazırdır.

Yüksek torklu 847 cc 3 silindirli
motor

Tracer 900GT'nin kalbinde derin, doğrusal

tork düzeyleri ile güçlü ve yüksek devirde

yüksek güç üreten 847 cc, 3 silindirli bir

motor yatmaktadır. Dövme pistonlara ve

ofset silindirlere sahip bu kompakt ve

ha f motor, iki tekerlek üzerindeki sürüş

deneyiminize tutku ve coşku katıyor.

Dinamik, yüksek kalite gövde
tasarımı

Rüzgara ve hava koşullarına karşı

mükemmel koruması ile çarpıcı spor

karakteri harmanlayan Tracer 900GT'nin

dinamik gövde tasarımı bu üstün Sport

Tourer'a prestijli bir görünüm kazandırır.

Üstün kaliteli yan karenajlar, tamamen

entegre bir görünüm sağlamak üzere şık

tasarımlı yakıt deposuyla kusursuz bir uyum

halindedir ve bu motoru sınıfının en

beğenilen modellerinden bir haline getirir.

Sürüş konforu ve rüzgar
koruması

Tracer 900GT'nizle dağlarda heyecanlı bir

yolculuğa çıkarken veya uzun mesafeli bir

tura hazırlanırken yüksek seviyede konfor

ve koruma elde edebilirsiniz. Büyük ekran

ve kompakt gidon rüzgarın üst bedeninizi

etkilemesini engellerken ergonomik

tasarımlı sele, sürücü ve yolcu basamakları

her yolculuğu daha keyi i hale getirir.

QSS ile gelişmiş elektronik
sistemler

Gelişmiş özelliklere sahip GT modeli,

sorunsuz vites büyütme için standart

olarak sunulan QSS ile birlikte gelir ve

farklı koşullarda etkili bir şekilde

çalışması için üç farklı çalışma modundan

birini seçebilirsiniz. 3 modlu Çekiş Kontrol

Sistemi (TCS) kaygan zeminlerde ekstra

güvenlik sağlarken, ABS frenleme

sırasında tekerleklerin istem dışı

kilitlenmesini önler.

Tamamen ayarlanabilir
süspansiyon

Gelişmiş özelliklere sahip çatallar, GT

modelinin üstün özelliklerini öne çıkarmak

için altın kaplamaya sahiptir ve sağ çatal

ayağında sıkıştırma sönümlemesi ve sol

çatal ayağında tepki sönümlemesiyle ayrı

işlevler sunar. Kolay ve kullanışlı arka

süspansiyon ayarı sağlamak amacıyla arka

şok için uzaktan ön yükleme ayarlayıcısı

bulunur.
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Motor

Motor tipi 3-silindir, 4-zamanlı, Sıvı-soğutmalı, DOHC, 4-subap
Motor hacmi 847 cm³
Çap x Strok 78.0 mm x 59.1 mm
Sıkıştırma oranı 11.5 : 1
Maksimum güç 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Limitli güç versiyonu N/A
Maksimum tork 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt tüketimi 5.5l/100km
CO2 emission 127g/km
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon

Şasi

Şasi Diamond
Kaster Açısı 24º
Kaster mesafesi 100mm
Ön süspansiyon Telescopic forks
Arka süspansiyon Salınım kolu, (mafsallı)
Ön teker hareketi 137 mm
Arka teker hareketi 142 mm
Ön fren Hydraulic dual disc, Ø298 mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø245 mm
Ön lastik 120/70ZR17M/C (58W)
Arka lastik 180/55ZR17M/C (73W)
Track N/A

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,160 mm
Toplam genişlik 850 mm
Toplam yükseklik 1,375 mm / 1,430 mm
Sele yüksekliği 850 mm max 865 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,500 mm
Minimum yerden yükseklik 135 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 215 kg (side cases + brackets: +12kg)
Yakıt tankı kapasitesi 18L
Yağ tankı kapasitesi 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.

Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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