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Dejte průchod svým
emocím
Nejprodávanější model Tracer 900 byl od základů
přepracován. Dostal zcela novou kapotáž s lepší
ergonomií, díky které je ještě atraktivnějším a schopnějším
představitelem kategorie sportovně cestovních
motocyklů.

Nyní jsme vytvořili prémiovou verzi tohoto
pozoruhodného a všestranného motocyklu, který je určen
jezdcům vyžadujícím skvělé parametry ve standardní
výbavě. Tracer 900GT, vybavený pevnými bočními kufry,
plně nastavitelným systémem odpružení a vyhřívanými
rukojeťmi, je připraven dopravit vás kamkoli jen budete
chtít.

Jeho prvotřídní vybavení zahrnuje plnobarevné přístroje
s technologií TFT vyvinuté podle supersportovního
motocyklu YZF-R1. Pro rychlejší řazení nahoru bez spojky
je provedení GT vybaveno rychlořazením. A díky
tempomatu budou i ty nejdelší cesty ještě zábavnější.

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

Vyspělá ergonomie a ochrana
proti větru

Nové sedlo pro větší pohodlí
jezdce i spolujezdce

Kompaktní a lehký tříválcový
motor o objemu 847 ccm

Štíhlý a lehký hliníkový rám litý
pod tlakem metodou CF

Antihoppingová spojka (A&S),
systémy D-MODE, TCS, ABS

Velkokapacitní 18litrová palivová
nádrž pro dlouhý dojezd

Hlavní stojan jako standardní
vybavení
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Prvotřídní jízda po
cestách života

Tracer 900 je jedním z našich nejúspěšnějších
sportovně cestovních motocyklů, protože
jezdci jako vy oceňují jeho schopnost poradit si
prakticky s jakoukoli situací.

Nový Tracer 900GT vybavený plně
nastavitelným systémem odpružení,
příjemnou ergonomií, rychlořazením
a tempomatem je připraven doprovázet vás na
vašich životních cestách. Díky motoru
s vysokým točivým momentem a lehkému
podvozku se každá jízda stane
nezapomenutelným zážitkem.

Špičkový Sport Tourer, který nabízí vytříbený
nový vzhled, vysokou kvalitu zpracování
a celou řadu speciálních barev, se dodává
s komplexní výbavou. Vyrazit na cesty tak
můžete během okamžiku.
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Originální odolné boční kufry součástí standardní

výbavy
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.

Kompaktní a lehký tříválcový motor o objemu 847 ccm
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.

Propracovaný design vysoké kvality
Kapotáž modelu Tracer 900GT byla od základu přepracována
a dodává tak plně vybavenému sportovně cestovnímu motocyklu
prestižnější vzhled. Nejnovější model GT disponuje propracovanějším
designem panelů kapotáže vysoké kvality s novou oblastí sání
vzduchu v přední části, která podtrhuje celkový vzhled motocyklu.

Vyspělá ergonomie a ochrana proti větru
Verze GT populárního sportovně cestovního motocyklu značky Yamaha
dostala celou řadu vylepšení, jejichž cílem bylo zajistit vám větší pohodlí
při jízdách na dlouhé vzdálenosti. Užší řídítka a větší štít zajišťují lepší
ochranu před větrem. Nové sedlo společně se zdokonalenými
stupačkami pro spolujezdce a upraveným tvarem madel jsou zárukou, že
dlouhé výlety budou nyní ještě zábavnější.

Vyspělá elektronika s rychlořazením ve standardní výbavě
Skvěle vybavený model GT se dodává s rychlořazením (QSS) pro
plynulé řazení vyšších převodových stupňů. K dosažení
požadovaného jízdního projevu za různých podmínek můžete vybrat
některý ze tří provozních režimů systému D-MODE. Systém kontroly
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 oddělenými funkcemi tlumení a zlatou povrchovou úpravou –
o tlumení při stlačování se stará pravé rameno vidlice a tlumení při
odskoku má na starosti levé rameno. Jednoduché a pohodlné
nastavování zadního odpružení zajišťuje dálkově ovládaný seřizovač
předpětí zadního tlumiče.
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Motor Tracer 900GT
Typ motoru 3 válec, 4taktní, kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 847 cm³

Vrtání x zdvih 78,0mm x 59,1mm

Kompresní poměr 11,5 : 1

Maximální výkon 84,6 kW  (115PS) @  10 000  rpm

Limited power version N/A

Maximální točivý moment 87,5 Nm  (8,9 kg-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 5,5 l/100km

CO2 emission 127 g/km

Podvozek Tracer 900GT
Rám Diamond

Přední zdvih 137 mm

Úhel sklonu 24º

Stopa 100 mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Zadní zdvih 142 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø 298 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 245 mm

Přední pneumatika 120/70ZR17M/C (58W)

Zadní pneumatika 180/55ZR17M/C (73W)

Rozměry Tracer 900GT
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 18 L

Kapacita olejové nádrže 3,4 L



 
Cena 
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Tracer 900GT 319 990,00 Kč
Nezávazná doporucená maloobchodní cena vc. 21% DPH. Chyby a zmeny vyhrazeny. Pro
konkrétní nabídku kontaktujte svého dealera.

Tracer 900GT je původní motocykl Yamaha vybavený balíčkem příslušenství Genuine Yamaha, který obsahuje kufry o objemu 20l v barvě motocyklu, prodávaný
autorizovanými dealery Yamaha.



Barvy 
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Midnight Black Nimbus Grey Phantom Blue

Kvalita značky Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství pro váš

výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně svých servisních

požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.

Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš sortiment výrobků

Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní řadu špičkových maziv, která jsou

mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak, aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.

Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního vybavení

navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také široký sortiment oblečení pro

volný čas. Více informací naleznete na adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o

Yamaha Tracer 900GT na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

organizační složka CZ

Obchodní 126

251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava


