Yamaha Tracer 900 / 85kW
Vaše cena bez DPH
213 967 Kč
Vaše cena vč. DPH
258 900 Kč

Hlavní parametry

Výbava Yamaha Tracer 900 / 85kW:
Akční cena: 258.900,- Kč vč. DPH!! ( ceníková cena 279.990,- Kč )
Bonus - v případě zakoupení motorky za inzerovanou cenu je možný jeho
dovoz na vámi zvolenou adresu v rámci celé ČR zdarma!!
Vzali jsme náš nejprodávanější sportovně cestovní motocykl. Všechny jeho
funkce a prvky jsme podrobili analýze, abychom zjistili, jak je vylepšit. Nový
design panelů kapotáže vysoké kvality mu dodává kultivovanější vzhled a
vylepšená ergonomie s větším nastavitelným štítem přináší pohodlnější jízdu.

Barva

Tech Black

Palivo

Benzín

Převodovka:

Manuální (6)

Objem motoru

847 ccm

Výška sedadla

845 mm

Hmotnost

210 kg

Výkon

85 kW (116 HP)

Najeto

-

Výbava:

Tracer 900

Posouzení stavu:

Nové

Servisní knížka:

Ano

Obj. číslo:

12520344

Termín dodání:

Ihned k dodání

Havarované:

Ne

Točivým momentem oplývající tříválcový motor vám na vyžádání rozproudí krev
v žilách. Pro mimořádnou hbitost spojenou se stabilitou při vysokých rychlostech
je hliníkový podvozek vybaven delší kyvnou vidlicí.
Díky tomuto motocyklu máte možnost uniknout každodennímu stereotypu. A
díky 18litrové nádrži je tento sportovně cestovní motocykl připraven dojet
skutečně daleko. Rozhodněte se pro Tracer 900. A dopřejte si více emocí.
Detaily:

Motocykl je k vidění na adrese
Motocentrum BARTH a.s.
Hůrka 1798 - výpadovka na Holice
530 12 Pardubice Dubina
Tel.: 778 716 198
Email: motocentrum@motocentrum-barth.cz

Vytříbenější design vysoké kvality
Vylepšená ergonomie a ochrana proti větru
Kompaktní a lehký tříválcový motor o objemu 847 ccm
Nová kyvná vidlice pro lepší jízdní vlastnosti při jízdě na dlouhé vzdálenosti
Nové sedlo pro větší pohodlí jezdce i spolujezdce
Nový větší štít nastavitelný jednou rukou
Nové stupačky spolujezdce pro větší pohodlí
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
Integrované úchyty pro boční kufry
Datum vytvoření: 21.1.2019

Kompletní výbavu naleznete na

