
Η σπορ μοτοσυκλέτα
ταξιδιού
Με αφετηρία μια συναρπαστική και ευέλικτη πλατφόρμα,

δημιουργήσαμε μια ευπροσάρμοστη μοτοσυκλέτα Sport

Tourer, την Tracer 700. Κρίνοντας από την προιστορία, θα

περιμένατε κάτι το ιδιαίτερα ξεχωριστό - και καλά κάνετε.

Το δυναμικό φέρινγκ με διπλό προβολέα και ρυθμιζόμενο

ανεμοθώρακα κάνει αμέσως αισθητό το σπορ χαρακτήρα της

Tracer 700. Αυτό το ελαφρύ πλαίσιο προσφέρει εξαιρετική

απόδοση στις στροφές, ενώ το μακρύ ψαλίδι αλουμινίου και οι

βελτιωμένες ρυθμίσεις ανάρτησης εξασφαλίζουν ευελιξία και

ευστάθεια.

Το ρεζερβουάρ 17 λίτρων προσφέρει μεγάλη αυτονομία, ενώ

ο ανεμοθώρακας στον άνω κορμό και η ειδικά διαμορφωμένη

διπλή σέλα με χειρολαβές εγγυώνται ότι η Tracer 700 θα

αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού σας.

Ευέλικτη και συναρπαστική σπορ

μοτοσυκλέτα ταξιδιού

Εξαιρετική σπορ απόδοση με ευελιξία

στην οδήγηση

Προσιτή και οικονομική μοτοσυκλέτα

μεσαίου κυβισμού

Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας και

ενσωματωμένα προστατευτικά για τις

αρθρώσεις των δαχτύλων

Ρεζερβουάρ 17 λίτρων με μεγάλη

αυτονομία

Εξαιρετική αναλογία ισχύος/βάρους

Δικύλινδρος κινητήρας 689 κ .εκ.

crossplane με άφθονη ροπή

Compact σωληνωτό πλαίσιο

Ελαφριοί τροχοί από χυτό αλουμίνιο με

10 ακτίνες

Ψηφιακά όργανα με μεγάλη οθόνη LED

Δύο δίσκοι εμπρός 282 mm με δαγκάνες

4 εμβόλων

Μεγάλη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ Yamaha
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Η σπορ μοτοσυκλέτα ταξιδιού
Δώστε μορφή στις αναμνήσεις του αύριο με τις αποφάσεις του σήμερα. Φανταστείτε ότι γράφετε την ιστορία

της ζωής σας - και αυτήν τη στιγμή γράφεται την επόμενη σελίδα.

Η Tracer 700 είναι ένα μια προσιτή και οικονομική μοτοσυκλέτα Sport Tourer σχεδιασμένη για να κάνει τις

καθημερινές σας διαδρομές μια νέα και συναρπαστική εμπειρία. Είτε θέλετε να κάνετε μια γρήγορη βόλτα

μετά τη δουλειά είτε ετοιμάζεστε για ένα μεγάλο ταξίδι, αυτή η ευέλικτη και συναρπαστική μοτοσυκλέτα θα σας

συνοδεύει σε κάθε μελλοντική σας εμπειρία.

Η Tracer 700 σάς δίνει την ευκαιρία να γράφετε μια νέα σελίδα στη ζωή σας καθημερινά. Και σάς βοηθά να

αλλάζετε τους κανόνες του παιχνιδιού όπως θέλετε – είτε είστε μόνοι σας είτε με φίλους.
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Εξαιρετική σπορ απόδοση με
ευέλικτο χειρισμό

Η Tracer 700 θα σας κάνει να ξεχάσετε

οποιεσδήποτε προκαταλήψεις μπορεί να

έχετε για την κατηγορία Sport Tourer, καθώς

αποτελεί ένα ευέλικτο και compact μοντέλο

με πλούσιο σπορ χαρακτήρα. Τώρα

μπορείτε να απολαμβάνετε συναρπαστικές

στροφές και εξαιρετική απόδοση με μια

μοτοσυκλέτα που μπορεί να ταξιδέψει εσάς

και έναν συνεπιβάτη σε μια ολόκληρη

ήπειρο.

Προαιρετικός εξοπλισμός
ταξιδιού

Η Yamaha έχει κατασκευάσει μια σειρά

γνήσιων αξεσουάρ για την Tracer 700

σχεδιασμένα για να μπορείτε να

εξατομικεύετε τη μοτοσυκλέτα σας ανάλογα

με τις προσωπικές ανάγκες και

δραστηριότητες ταξιδιού σας. Η σειρά

περιλαμβάνει έναν ψηλό ανεμοθώρακα για

εξαιρετική προστασία από τον άνεμο,

καθώς και μαλακές πλαϊνές βαλίτσες 20

λίτρων και μια θήκη 39 λίτρων.

Δικύλινδρος κινητήρας 689 κ.εκ.
crossplane με άφθονη ροπή

Ο δικύλινδρος κινητήρας με διάταξη εν σειρά

της Tracer 700 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη

"φιλοσοφία crossplane" της Yamaha. Ο

ειδικός στρόφαλος 270 μοιρών εξασφαλίζει

μεταβαλλόμενα διαστήματα ανάφλεξης

προσφέροντας μια ασυναγώνιστη αίσθηση

επιτάχυνσης και εξαιρετικής πρόσφυσης για

μια συναρπαστική διαδρομή. Επιπλέον, η

έντονη γραμμική ροπή εγγυάται εκπληκτικές

επιδόσεις.

Κατασκευασμένη για να
αντέχει σε όλες τις αποστάσεις

Χάρη στο compact φέρινγκ και το

ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, καθώς και στα

προστατευτικά για τις αρθρώσεις των

δαχτύλων, η Tracer 700 προσφέρει

εξαιρετική προστασία στο άνω κορμό, τόσο

από τον άνεμο όσο και από τις καιρικές

συνθήκες. Επίσης, η μονοκόμματη διθέσια

σέλα και οι χειρολαβές συνοδηγού

προσφέρουν επιπλέον άνεση. Και τέλος,

χάρη στο ρεζερβουάρ καυσίμου 17 λίτρων,

αυτή η ευέλικτη σπορ μοτοσυκλέτα ταξιδιού

μπορεί να καλύψει μεγάλες αποστάσεις

μεταξύ των στάσεων για ανεφοδιασμό

καυσίμου.

Compact και ελαφρύ
σωληνωτό πλαίσιο

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της

Tracer 700 είναι ο compact και ελαφρύς

σκελετός με κεντρικό κορμό που

χρησιμοποιεί τον κινητήρα crossplane ως

στοιχείο υπό μηχανική τάση. Αυτή η ισχυρή

και μίνιμαλ σχεδίαση είναι εξοπλισμένη με

ένα μακρύ ψαλίδι αλουμινίου για εξαιρετική

ευστάθεια, ευελιξία και απόδοση στις

στροφές.

Εξαιρετική αναλογία ισχύος/
βάρους

Χάρη στην ασυναγώνιστη απόδοση ισχύος

και την ισχυρή γραμμική απόδοση ροπής, η

Tracer 700 είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή

μοτοσυκλέτα, όχι μόνο όσον αφορά τα

ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

της απόδοσης. Η εκπληκτική ισχύς και ροπή

σε συνδυασμό με το χαμηλότερο βάρος στην

κατηγορία της, κάνουν τις προδιαγραφές της

Tracer 700 να μιλούν από μόνες τους.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
δικύλινδρο, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK,
τετραβάλβιδος

Κυβισμός 689cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 80.0 mm x 68.6 mm
Σχέση συμπίεσης 11.5 : 1
Μέγιστη ισχύς 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Limited power version 35.0kW 7,500 rpm
Μέγιστη ροπή 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km

Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός
Γωνία Κάστερ 24.8º
Ίχνος 90mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, ανάρτηση με μοχλικό
Διαδρομή εμπρός 130 mm
Διαδρομή πίσω 142 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø245 mm
Εμπρός ελαστικό 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Πίσω ελαστικό 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,138 mm
Συνολικό πλάτος 806 mm
Συνολικό ύψος 1,270 m m
Ύψος σέλας 835 mm
Μεταξόνιο 1,450 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 196 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 17.0L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3.0L

Tracer 700

www.yamaha-motor-

acc.com



Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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