
Sportovní a současně
cestovní motocykl
Vzali jsme úžasnou agilní platformu a postavili na jejím

základě všestranný sportovně cestovní motocykl

Tracer 700. Lze tudíž očekávat, že půjde o něco

mimořádného – a skutečně tomu tak je.

Sportovně založený model Tracer 700 s dynamickou

kapotáží ukrývající dvojitý světlomet a nastavitelným

štítem se jednoduše nedá přehlédnout. Lehký podvozek

je zárukou vzrušujících průjezdů zatáčkami – a dlouhá

hliníková kyvná vidlice ve spojení s přepracovaným

nastavením odpružení zajišťují hbitost a stabilitu.

17litrová nádrž umožňuje dlouhý dojezd, a díky ochraně

horní části těla před větrem a tvarovanému dvojsedlu

s madly je Tracer 700 připraven začít s vámi psát nový

příběh.

Impozantní všestranný motocykl

kategorie Sport Tourer

Vynikající sportovní výkony a hbité jízdní

vlastnosti

Přístupný a cenově dostupný stroj

s třední třídy

Nastavitelný čelní štít a integrované

chrániče kloubů

17litrová palivová nádrž pro dlouhý

dojezd

Vynikající poměr výkon/hmotnost

Dvouválcový motor s křížovým klikovým

hřídelem o objemu 689 ccm s velkým

točivým momentem

Kompaktní trubkový rám

Lehká desetipaprsková litá hliníková

kola

Digitální přístroje s LED displejem

Dvojité přední kotouče 282 mm

s čtyřpístkovými třmeny

Široká nabídka originálního

příslušenství Yamaha

Tracer 700



Sportovní a současně cestovní motocykl
Zítřejší vzpomínky vzniknou na základě rozhodnutí, která uděláte dnes. Tak si představte, že píšete

příběh svého života – a právě nyní je před vámi prázdná stránka.

Tracer 700 je přístupný a cenově dostupný sportovně cestovní motocykl, který byl postaven, abyste

s ním mohli každý den vyrazit na vzrušující projížďku. Možná máte namířeno po práci na rychlou

vyjížďku po okreskách – nebo se chystáte na dlouhou cestu. Tento impozantní všestranný motocykl

bude s vámi, když se tyto budoucí zážitky zapíší do vaší mysli.

Tracer 700 vám dává příležitost napsat každý den další stránku svého příběhu. A může vám pomoci žít

tak, jak budete chtít – ať už sami, nebo s přáteli.
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Technické parametry
exkluzivního sportovně
cestovního motocyklu

Podvozek se vyznačuje řadou exkluzivních

prvků, které modelu Tracer 700 zajišťují

špičkový výkon v celé řadě situací, ať už

jde o sportovní jízdu či běžné cestování.

Dlouhá hliníková kyvná vidlice přináší

rozvor 1 450 mm, přední a zadní systémy

odpružení používají speciální nastavení

pro kategorii Sport Tourer.

Volitelné vybavení na cesty

Společnost Yamaha vyvinula pro model

Tracer 700 celou řadu originálního

příslušenství, které vám umožní upravit si

motocykl podle svých individuálních potřeb

a způsobů cestování. Sortiment zahrnuje

vysoký štít, který nabízí lepší ochranu

před větrem, nebo 20litrové měkké boční

brašny a 39litrový horní box.

Dva světlomety a obrysová LED
světla

Aerodynamická kapotáž s dvojitým

světlometem obsahuje jasně svítící obrysová

LED světla a dodává modelu Tracer 700

energický a dynamický vzhled odrážející jeho

sportovní charakter. Přední směrová světla

jsou integrována do chráničů rukou,

multifunkční digitální přístrojový LCD panel

přehledně zobrazuje velké množství

informací.

Vynikající poměr
výkon/hmotnost

Tracer 700 je se svým úchvatným výkonem

a lineárním točivým momentem

dostupným od nízkých otáček opravdu

impozantním motocyklem – a to jak

z hlediska kvantity, tak kvality výkonu.

Technické parametry modelu Tracer 700,

zahrnující vysoký výkon a točivý moment

ve spojení s nejnižší hmotností ve své

třídě, mluví samy za sebe.

Kompaktní a lehký trubkový
rám

Jednou z klíčových vlastností modelu

Tracer 700 je jeho kompaktní a lehký

ocelový páteřový rám, který jako nosný

prvek využívá motor s křížovým klikovým

hřídelem. Tato pevná, minimalistická

konstrukce je opatřena dlouhou hliníkovou

kyvnou vidlicí zajišťující dobrou stabilitu,

hbitost a vzrušující průjezdy zatáčkami.

Stvořen pro cesty na dlouhé
vzdálenosti

Tracer 700 vám díky své kompaktní

kapotáži, nastavitelnému štítu a lehkým

chráničům rukou zajistí dobrou ochranu

horní části těla před větrem a ostatními

povětrnostními vlivy – jednodílné dvojsedlo

ve spojení s madlem pro spolujezdce pak

přispívá k vyššímu pohodlí. A díky 17litrové

palivové nádrži dokáže tento sportovně

cestovní motocykl překonávat dlouhé

vzdálenosti bez nutnosti častého

dočerpávání paliva.
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Motor

Typ motoru
2válcový, 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC,
4ventilový

Zdvihový objem 689cc
Vrtání x zdvih 80.0 mm x 68.6 mm
Kompresní poměr 11.5 : 1
Maximální výkon 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Limited power version 35.0kW 7,500 rpm
Maximální točivý moment 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 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 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km

Podvozek

Rám Diamond
Úhel sklonu 24.8º
Stopa 90mm
Systém předního odpružení Telescopic forks
Systém zadního odpružení kyvná vidlice, kloubové odpružení
Přední zdvih 130 mm
Zadní zdvih 142 mm
Přední brzda Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm
Přední pneumatika 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Zadní pneumatika 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Rozměry

Celková délka 2,138 mm
Celková šířka 806 mm
Celková výška 1,270 mm
Výška sedla 835 mm
Rozvor kol 1,450 mm
Minimální světlá výška 140 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 196 kg
Kapacita palivové nádrže 17.0L
Kapacita olejové nádrže 3.0L
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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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