
Športno-potovalno
motorno kolo
Začeli smo z razburljivo in okretno platformo, sedaj pa

smo ustvarili vsestransko športno-potovalno motorno

kolo Tracer 700. Na podlagi tega bi pričakovali, da bo

nekaj posebnega, in imate prav.

Prisotnost športnega motornega kolesa Tracer 700, ki

vključuje dinamičen oklep dvojne sprednje luči z

nastavljivim vizirjem, se občuti takoj. Ker ima lahko šasijo,

vas bo navdušila vožnja v zavojih, njegova dolga

aluminijasta nihajna roka in izboljšane nastavitve

vzmetenja pa zagotavljajo okretnost in stabilnost.

Motorno kolo Tracer 700 vam zagotavlja čisto nova

doživetja, saj ima zaščito zgornjega dela telesa pred

vetrom in lepo oblikovan dvojni sedež z držali, njegov 17-

litrski rezervoar pa omogoča vožnjo na dolge razdalje.

Vsestransko in vznemirljivo športno-

potovalno motorno kolo

Razburljiva športna zmogljivost z

okretnim upravljanjem

Cenovno dosegljiv in ugoden model

srednje težkega razreda

Nastavljiv vizir in vgrajeni ščitniki

členkov

17-litrski rezervoar goriva z dolgim

dometom

Izjemno razmerje moči in teže

689 cm3 agregat z glavno gredjo z

zamikom z dvema valjema z visokim

navorom

Kompaktna cevasta šasija

Lahka 10-kraka platišča iz litega

aluminija

Digitalna instrumentalna plošča s

popolnim LED-zaslonom

Dvojne, sprednje kolutne zavore (282

mm) s 4-batnimi zavornimi čeljustmi

Široka ponudba originalne Yamahine

dodatne opreme

Tracer 700



Športno-potovalno motorno kolo
Jutrišnje spomine oblikujejo odločitve, ki jih sprejmemo danes. Zamislite si, da pišete zgodbo svojega

življenja, in ravno zdaj je odprta naslednja stran.

Tracer 700 je cenovno dostopno in ugodno športno-potovalno motorno kolo, s katerim se lahko vsak

dan popeljete na vznemirljivo potovanje. Morda se po službi odpravljate na hitro razburljivo vožnjo po

stranski cesti ali pa se pripravljate na dolgo potovanje. To vsestransko in vznemirljivo motorno kolo vas

bo spremljalo, ko se bodo prihodnje izkušnje vtisnile v vašo podzavest.

Motorno kolo Tracer 700 vam daje priložnost, da za vsak dan napišete novo stran svoje zgodbe. In

lahko vam pomaga, da svojo zgodbo spremenite v karkoli želite, sami ali s prijatelji.
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Ekskluzivna speci kacija v
razredu športno-potovalnih
motornih koles

Šasija ima veliko izbiro ekskluzivnih

funkcij, da se Tracer 700 lahko izkaže na

najvišji ravni v najrazličnejših športnih in

potovalnih okoliščinah. Dolga aluminijasta

nihajna roka omogoča medosno razdaljo

1450 mm, sprednji in zadnji sistem

vzmetenja pa delujeta s posebnimi

nastavitvami športno-potovalnega kolesa.

Izbirna potovalna oprema

Yamaha je za Tracer 700 razvila

raznovrstno originalno dodatno opremo, ki

je zasnovana tako, da si lahko motorno

kolo prilagodite svojim osebnim potrebam

in potovalnim aktivnostim. Ponudba

vključuje visok vizir, ki omogoča večjo

zaščito pred vetrom, pa tudi 20-litrski

poltrdi stranski torbi in 39-litrski kovček.

Dvojne sprednje luči s
pozicijskimi LED-lučmi

Aerodinamičen oklep dvojne sprednje luči, ki

je opremljen s svetlimi pozicijskimi LED-

lučmi, daje motornemu kolesu Tracer 700

mogočen in dinamičen videz, ki odraža

njegov športni karakter. Sprednji smerniki

so vgrajeni v ščitnike členkov, na

večfunkcionalnih digitalnih LCD-

instrumentih pa se jasno prikažejo številne

informacije.

Izjemno razmerje moči in teže

Motorno kolo Tracer 700 s svojo opojno

močjo in izjemnim enakomernim navorom

resnično pusti velik vtis, tako v smislu

količine kot v smislu kakovosti delovanja.

Speci kacije motornega kolesa Tracer 700,

ki vključujejo izjemno konjsko moč ter

navor, in zaradi katerih ima najnižjo težo v

svojem razredu, govorijo same zase.

Kompaktna in lahka cevasta
šasija

Ena od glavnih funkcij na motornem kolesu

Tracer 700 je njegov kompakten in lahek

jeklen okvir, ki uporablja agregat z glavno

gredjo kot sestavni del okvirja. Ta močna

in minimalistična zasnova je opremljena z

dolgo aluminijasto nihajno roko, ki

omogoča dobro stabilnost za okretno ter

razburljivo vožnjo v zavojih.

Zasnovan za premagovanje
razdalj

Tracer 700 vam s svojim kompaktnim

oklepom in nastavljivim vizirjem, pa tudi

lahkimi ščitniki členkov, zagotavlja dobro

zaščito zgornjega dela telesa pred vetrom in

padavinami, hkrati pa enodelni dvojni sedež

ter držala za sopotnika poskrbijo za dodatno

udobje. Poleg tega to vsestransko športno-

potovalno motorno kolo s 17-litrskim

rezervoarjem za gorivo lahko prevozi dolge

razdalje med postanki za točenje goriva.
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Agregat

Tip agregata 2-valjni, 4-taktni, Tekočinsko hlajen, DOHC, 4-ventilski
Prostornina 689cc
Vrtina x gib 80.0 mm x 68.6 mm
Kompresijsko razmerje 11.5 : 1
Maksimalna moč 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Različica z omejeno močjo 35.0kW 7,500 rpm
Maksimalen navor 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm
Sistem podmazovanja Moker karter
Tip sklopke Mokra, več-ploščna
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos Konstantni, 6-prestav
Končni prenos Veriga
Poraba goriva 4.3l/100km
CO2 emisije 100g/km

Šasija

Okvir Diamant
Kot vilice 24.8º
Predtek 90mm
Sistem prednjega vzmetenja Telescopic forks
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka, link povezava
Hod prednjega vzmetenja 130 mm
Hod zadnjega vzmetenja 142 mm
Prednja zavora Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Zadnja zavora Hydraulic single disc, Ø245 mm
Prednja pnevmatika 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Zadnja pnevmatika 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimenzije

Skupna dolžina 2,138 mm
Skupna širina 806 mm
Skupna višina 1,270 mm
Višina sedeža 835 mm
Medosna razdalja 1,450 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 140 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 196 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 17.0L
Prostornina rezervoarja za olje 3.0L
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Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih

razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na

pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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