
Technické parametry
prémiového sportovně
cestovního motocyklu.
Tracer 900GT je navržen pro jezdce jako vy, kteří požadují

špičkový sportovně cestovní motocykl, který zaručuje co

nejpříjemnější jízdu.

Tento prémiový model s plně nastavitelným systémem

odpružení, příjemnou ergonomií, rychlořazením

a tempomatem vám zaručí ještě lepší jízdní výkony.

Sportovní srdce modelu Tracer 900GT v podobě motoru

CP3 o objemu 847 ccm s vysokým točivým momentem a

jeho duše cestovatele postavená na lehkém hliníkovém

rámu zaručují, že každá jízda bude něčím výjimečná.

Tento prestižní sportovně cestovní motocykl nabízí

ucelenou výbavu zahrnující celou řadu exkluzivních

vlastností modelů GT, jako jsou vidlice zlaté barvy,

plnobarevné přístroje TFT, vyhřívané rukojeti nebo boční

kufry. Během okamžiku tak můžete vyrazit na libovolně

dlouhou cestu.

Štíhlý a lehký hliníkový rám litý pod

tlakem metodou CF

Velkokapacitní 18litrová palivová nádrž

pro dlouhý dojezd

Maximální pohodlí, tempomat

a vyhřívané rukojeti

Rychlořazení pro plynulé řazení nahoru

Plnobarevný přístrojový panel

s displejem TFT

Standardně osazené barevně sladěné

boční kufry

Propracovaný design vysoké kvality

Kompaktní a lehký tříválcový motor

o objemu 847 ccm

Antihoppingová spojka (A&S), systémy

D-MODE, TCS, ABS

Hlavní stojan jako standardní vybavení

Pohodlná ergonomie a dobrá ochrana

proti větru

Vysoká úroveň pohodlí pro jezdce
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Originální odolné boční kufry ve
standardní výbavě

Tracer 900GT je špičkově vybavený

sportovně cestovní motocykl, který se

standardně dodává s rychle odnímatelnými

22litrovými barevně sladěnými originálními

pevnými bočními kufry. Takže až ráno

vstanete a budete chtít vyrazit,

Tracer 900GT bude připraven.

Tříválcový motor o objemu
847 ccm s vysokým točivým
momentem

Srdcem modelu Tracer 900GT je tříválcový

motor o objemu 847 ccm, který dodává

lineární točivý moment již od nízkých

otáček a poskytuje velký výkon při

vysokých otáčkách. Kompaktní, lehký

motor vybavený kovanými písty a válci

s posunutým uspořádáním je připraven

vrátit vašim zážitkům na dvou kolech

vášeň a emoce.

Dynamický, vysoce kvalitní
design kapotáže

Dynamický design kapotáže prémiového

sportovně cestovního motocyklu Tracer

900GT kombinuje agresivní sportovní

charakter s vynikající ochranou před větrem

a vlivy počasí a dodává mu prestižní vzhled.

Vysoce kvalitní panely kapotáže plynule

navazují na krásně tvarovanou palivovou

nádrž. Díky tomuto plně integrovanému

vzhledu vznikl jeden z nejžádanějších

motocyklů ve své třídě.

Jízdní komfort a ochrana proti
větru

Ať už na modelu Tracer 900GT vyrazíte na

úchvatnou jízdu do hor nebo se na něm

chystáte na dlouhou cestu, můžete se

spolehnout na vysokou úroveň pohodlí a

ochrany. Velký štít a kompaktní řídítka

zajišťují lepší ochranu horní části těla

před větrem. Ergonomicky tvarované

sedlo, stupačky a madla pro spolujezdce

jsou zárukou, že každá jízda bude nyní

ještě zábavnější.

Pokročilá elektronika
s rychlořazením (QSS)

Skvěle vybavený model GT se standardně

dodává s rychlořazením (QSS) pro plynulé

řazení vyšších převodových stupňů.

K dosažení požadovaného jízdního projevu

za různých podmínek můžete vybrat

některý ze tří jízdních režimů systému D-

MODE. Systém řízení trakce (TCS)

s možností přepínání 3 režimů vám

poskytne větší jistotu na kluzkém

povrchu, systém ABS zabraňuje

nežádoucímu zablokování kol při brzdění.

Plně  nastavitelný systém
odpružení

Prvotřídní technickou výbavu modelu GT

završuje špičková vidlice s oddělenou

funkčností tlumení a zlatou povrchovou

úpravou – o tlumení při stlačování se stará

pravá noha vidlice a tlumení při odskoku má

na starosti levá noha. Jednoduché

a pohodlné nastavování zadního odpružení

zajišťuje dálkově ovládaný seřizovač

předpětí zadního tlumiče.
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Motor

Typ motoru 3 válec;4taktní;kapalinou chlazený;DOHC;4ventilový
Zdvihový objem 847 cm³
Vrtání x zdvih 78.0 x 59.1
Kompresní poměr 11.5 : 1
Maximální výkon 84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maximální točivý moment 87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá;vícelamelová
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod Řetěz
Fuel consumption 5.5l/100km
CO2 emission 127g/km
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozek

Rám Diamond
Úhel sklonu 24º
Stopa 100mm
Systém předního odpružení Teleskopické vidlice
Systém zadního odpružení kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
Přední zdvih 137 mm
Zadní zdvih 142 mm
Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø298 mm
Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
Přední pneumatika 120/70ZR17M/C (58W)
Zadní pneumatika 180/55ZR17M/C (73W)

Rozměry

Celková délka 2,160 mm
Celková šířka 850 mm
Celková výška 1,375 mm max 1,430 mm
Výška sedla 850 mm max 865 mm
Rozvor kol 1,500 mm
Minimální světlá výška 135 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 215 kg (side cases + brackets: +12kg)
Kapacita palivové nádrže 18L
Kapacita olejové nádrže 3.4L
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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