
Gotowy do sportu.
Wyposażony do jazdy
turystycznej.
Wystarczy odkręcić manetkę, aby zrozumieć, dlaczego

dwucylindrowy silnik o pojemności 689 cm3 napędzający

Yamahę Tracer 700GT jest jedną z najbardziej udanych

jednostek w tej klasie. Dzięki innowacyjnej technologii

crossplane  rmy Yamaha, ten mocny silnik dostarcza

ekscytujące przyspieszenie i znakomitą przyczepność.

W celu optymalnego wykorzystania sportowego

potencjału tego dynamicznego silnika konstruktorzy

Yamahy zaprojektowali zwartą rurową ramę nośną z

długim wahaczem, zapewniającą zwrotność i stabilność.

System zawieszenia o miękkich ustawieniach

charakterystycznych dla modelu Sport Tourer

gwarantuje wygodę i pewność jazdy.

Dzięki wysokiej szybie, komfortowemu siedzeniu i kufrom

bocznym w kolorze nadwozia model Tracer 700GT jest

odpowiednio wyposażony do jazdy turystycznej. Jest

zawsze gotowy, aby przemierzać nowe drogi Twojego

Wszechstronny, ekscytujący i

przystępny cenowo Sport Tourer

Regulowana wysoka szyba zapewnia

dodatkową ochronę.

Elegancka komfortowa kanapa

Turystyczne kufry boczne o

pojemności 20 litrów w kolorze

nadwozia

Ekscytujące sportowe osiągi i

niezwykła zwrotność

Pojemny, 17-litrowy zbiornik paliwa

Doskonały stosunek mocy do masy

Dwucylindrowy silnik o pojemności 689

cm3 z krzyżowym wałem korbowym

(crossplane)

Zwarta rurowa rama nośna

Lekkie, dziesięcioramienne obręcze kół

z aluminium

Cyfrowy zestaw wskaźników z dużym
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życia.

Regulowana wysoka
szyba/komfortowe siedzenie

Tracer 700GT jest wyposażony w

regulowaną wysoką szybę, zapewniającą

dodatkową ochronę przed wiatrem i

warunkami atmosferycznymi. Dzięki niej

każda podróż jest bardziej odprężająca i

przyjemniejsza. W celu zapewnienia

komfortu całodziennej jazdy dla kierowcy i

pasażera model GT jest wyposażony w

wyjątkowe komfortowe siedzenie,

podnoszące długodystansowy potencjał

tego motocykla Sport Tourer.

Kufry boczne o pojemności 20
litrów w kolorze nadwozia

Gdy przyjdzie czas, aby wyruszyć w podróż

Tracerem 700GT, kufry boczne o

pojemności 20 litrów zapewniają dużą

przestrzeń bagażową, umożliwiając

zabranie tego, co potrzeba zarówno do

pracy, weekendowy wyjazd czy w daleką

podróż. Te lekkie kufry w kolorze

nadwozia, wyposażone w szybko

odłączane mocowanie, są praktyczne,

eleganckie i wygodne.

Wszystko, czego potrzebujesz do
przemierzania długich tras

Wielką zaletą modelu Tracer 700GT jest

pojemny zbiornik paliwa o pojemności 17

litrów, umożliwiający pokonanie długich

odcinków bez tankowania. Osłony dłoni

chronią ręce przed wiatrem, a konstrukcja

zapewniająca ergonomiczną pozycję jazdy

wraz z regulowaną wysoką szybą,

komfortowym siedzeniem i kuframi

bocznymi o pojemności 20 litrów zapewniają

za każdym razem relaksującą podróż.

Ustawienia układu jezdnego
dostosowane do
charakterystyki modelu Sport
Tourer

Aby zapewnić gotowość modelu Tracer

700GT do jazdy na najwyższym poziomie,

zarówno w sytuacjach sportowych, jak i

turystycznych, układ jezdny charakteryzuje

się wyjątkowym zakresem specjalnych

funkcji. Długi, aluminiowy wahacz

zapewnia rozstaw osi 1450 mm,

gwarantując zwrotność i stabilność, a

przednie i tylne zawieszenie zostały

specjalnie dostosowane do

charakterystyki modelu Sport Tourer.

Dwucylindrowy silnik o
pojemności 689 cm3 i wysokim
momencie obrotowym

Dwucylindrowy, rzędowy silnik o

pojemności 689 cm3 napędzający modelu

Tracer 700GT został zaprojektowany w

oparciu o innowacyjną technologię

crossplane Yamahy. Specjalne ustawienie

wału korbowego pod kątem 270 stopni

zapewnia asymetryczny schemat zapłonu

w celu uzyskania mocnego przyspieszenia i

doskonałą trakcję w celu zapewnienia

ekscytującej jazdy, natomiast głęboki

liniowy moment obrotowy zapewnia

wyjątkowe osiągi.

Zwarta i lekka rurowa rama
nośna

Jedną z głównych cech modelu Tracer 700GT

jest kompaktowa i lekka stalowa rama

grzbietowa, wykorzystująca silnik jako

element konstrukcji nośnej. Ta wytrzymała i

minimalistyczna konstrukcja wyposażona

jest w długi aluminiowy wahacz,

zapewniający stabilność podczas ostrego

wchodzenia w zakręty.
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Silnik

Typ silnika
2-cylindrowy;4-suwowy;chłodzony cieczą;DOHC;4-
zaworowy

Pojemność 689cm3
Średnica x skok tłoka 80.0 mm x 68.6 mm
Stopień sprężania 11.5 : 1
Moc maksymalna 55.0kW (74.8 KM) @ 9,000 obr./min
Limited power version 35.0kW 7,500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 obr./min
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła Mokre;wielotarczowe
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu;6-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Spalanie 4.3l/100km
Emisja CO2 100g/km
Układ zasilania
Podwozie

Rama [Diamond]
Skok przedniego zawieszenia 130 mm
Kąt wyprzedzania główki ramy 24.8º
Wyprzedzenie 90mm
Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy
Układ tylnego zawieszenia Wahacz;Wahaczowe
Skok tylnego zawieszenia 142 mm
Hamulec przedni Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø282 mm
Hamulec tylny Hydrauliczny jednotarczowy, Ø245 mm
Opona przednia 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Opona tylna 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)
Uwaga
Track
Wymiary

Długość całkowita 2,138 mm
Szerokość całkowita 806 mm
Wysokość całkowita 1,270 mm
Wysokość siodełka 835 mm
Rozstaw kół 1,450 mm
Minimalny prześwit 140 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

196 kg

Pojemność zbiornika paliwa 17.0l
Pojemność zbiornika oleju 3.0l
Uwaga
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Tracer 700GT to oryginalny motocykl Yamahy rozbudowany o zestaw oryginalnych

akcesoriów, na które składają się wysoka szyba, komfortowe siedzenie i kufry boczne o

pojemności 20 litrów w kolorze nadwozia, dostępne w o cjalnej sieci dealerskiej Yamahy.

Podczas jazdy zawsze bądź ubrany w kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zamieszczone zdjęcia

przedstawiają profesjonalnych kierowców poruszających się po zamkniętych torach

wyścigowych. Model przedstawiony na zdjęciach może być wyposażony w oryginalne i/lub

nieoryginalne akcesoria  rmy Yamaha, które są przeznaczone wyłącznie do użytku na torze

wyścigowym. Wszystkie podane informacje mają charakter ogólny. Dane techniczne i

wygląd produktów marki Yamaha, akcesoriów marki Yamaha oraz akcesoriów innych marek

mogą ulec zmianie bez pisemnej informacji. Akcesoria  rm innych niż Yamaha zostały

zaprojektowane i wyprodukowane przez  rmy, które nie są powiązane z  rmą Yamaha.

Yamaha nie gwarantuje dostępności przedstawionych produktów i akcesoriów na rynkach

lokalnych. Lista dostępnych produktów i akcesoriów może być ograniczona w niektórych

krajach. Yamaha zastrzega możliwość zakończenia produkcji produktów i akcesoriów bez

pisemnej informacji. Ceny produktów oraz akcesoriów marki Yamaha mogą się różnić na

poszczególnych rynkach i w określonych warunkach. Specy kacja przedstawionych

produktów jest ściśle orientacyjna, nie stanowi części oferty handlowej i może być

mody kowana bez uprzedzenia. Niniejsza informacja nie stanowi podstawy do roszczeń.

Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamaha.
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