
Licencováno pro
nadšení
Nový Tracer 700 byl radikálně přepracován,

rekonstruován a vylepšen tak, aby vám nabídl lepší

výkon, větší pohodlí a dynamičtější styl v téměř každé

jízdní situaci.

Sportovní nová kapotáž s výkonnými duálními LED

projektorovými světlomety propůjčují modelu Tracer 700

mnohem odvážnější a agresivnější nový vzhled – a

nastavitelný displej zvyšuje pohodlí při jízdě na velké

vzdálenosti.

Špičková technologie klikového hřídele crossplane

společnosti Yamaha v oceňovaném motoru CP2 o objemu

689 ccm vytváří spoustu silného, lineárního točivého

momentu pro skutečně povzbuzující zážitek z jízdy – a

díky nastavitelnému vylepšenému odpružení, vylepšené

ergonomii a přepracovanému designu sedadla je tento

dobře vybavený sportovně cestovní motocykl připraven

na více vzrušení, větší pohodlí a více zábavy.

Nová poloviční kapotáž s agresivní

novou maskou

Dvojité LED projektorové světlomety a

obrysové svítilny

Citlivějš í krouticí moment motoru CP2

Nejlehčí ve své třídě

Vylepšené nastavitelné přední a zadní

odpružení

Aerodynamický štít s možností

nastavení jednou rukou

Příjemná jízdní pozice s pohodlnou

ergonomií

Tvarované dvojité sedlo pro pohodlí

jezdce a spolujezdce

Nezávislost na dlouhých cestách

LCD displej s negativním zobrazením
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Licencováno pro nadšení
Díky nové agresivní masce a mnohem stylovějšímu vzhledu je nový Tracer 700 vybaven tak, aby vám

vyplavil adrenalin do žil při každé jízdě. Po práci nebo o víkendu je tento dynamický sportovně cestovní

motocykl připraven vás nadchnout svým vynikajícím výkonem a lehkou obratností.

Motor CP2 s technologií klikového hřídele crossplane produkuje vlnu lineárního točivého momentu,

který je k dispozici v celém rozsahu otáček a poskytuje pozoruhodnou akceleraci na každém

rychlostním stupni – a kompaktní podvozek a nastavitelné odpružení jsou zkonstruovány tak, aby

rychle a přesně vykroužily všechny zatáčky.

Aerodynamická kapotáž nové generace s duálními LED světlomety a agresivními obrysovými pozičními

světly posiluje moderní design a svalnatý vzhled motocyklu – a díky ergonomii na dlouhé vzdálenosti,

širším řídítkům a nastavitelnému displeji je tento všestranný nový motocykl střední váhy vždy

připraven na váš další silniční výlet. Nový Tracer 700: Jsi na řadě.
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Nová poloviční kapotáž s
agresivní novou maskou

Díky agresivní nové masce a přepracované

kompaktní kapotáži má nový Tracer 700

odvážné tvary, které prostě nelze

ignorovat! Futuristická poloviční kapotáž

přecházející hladce do krytu nádrže, nabízí

dobrou ochranu proti větru a počasí a její

moderní design podtrhuje dynamický

charakter tohoto špičkového sportovně

cestovního motocyklu.

Dvojité LED projektorové
světlomety, obrysové svítilny a
blikače

Kompaktní dvojité LED projektorové

světlomety propůjčují novému modelu

Tracer 700 agresivní, moderní a dynamický

vzhled a promítají silný paprsek pro

vynikající přehled v noci. A pro dobrou

viditelnost za dne je tato nová generace

sportovně cestovního motocyklu vybavena

jasnými LED pozičními světly a

kompaktními LED blikači.

Citlivě jší krouticí moment motoru
CP2

Nic jiného v dané třídě vám nepřinese tak

dobrý pocit nebo zvuk jako pozoruhodný

motor CP2 o objemu 689 ccm od společnosti

Yamaha. Jeho špičkový design s  lozo í

crossplane má nerovnoměrnou sekvenci

zapalování, která poskytuje silný a lineární

točivý moment. Díky své řadě motorů,

převodovek a vylepšených výfuků poskytuje

tato mimořádně citlivá pohonná jednotka

kompatibilní s normou EU5 ještě

sportovnější a vzrušující jízdu.

Nejlehčí ve své třídě

Díky kompaktnímu, lehkému podvozku s

dlouhým hliníkovým kyvným ramenem a

rozvoru 1 460 mm se jedná o jeden z

nejobratnějších a nejúžasnějších

sportovně cestovních motocyklů. S

nejnižší hmotností ve své třídě v

kombinaci s úžasným točivým

charakterem motoru dosahuje Tracer 700

nejlepšího poměru výkonu k hmotnosti a

poskytuje skutečně vynikající zážitek z

jízdy.

Nastavitelné vylepšené přední
a zadní odpružení

Nový Tracer 700 je vybaven vylepšenými

systémy předního a zadního odpružení,

které vám umožňují dosáhnout

optimálního jízdního výkonu v různých

situacích. Vidlice s patronami 41 mm a

zadní tlumiče jsou vybaveny seřizovacími

prvky předpětí a odskoku, které usnadňují

nastavení motocyklu tak, aby vyhovovalo

různým zatížením, podmínkám na silnici a

jízdním stylům.

Aerodynamický štít s možností
nastavení jednou rukou

Stylový a sportovní nový aerodynamický štít

je navržen tak, aby poskytoval uvolněnější a

příjemnější jízdu omezením narážení větru

do horní části těla – a když potřebujete

upravit výšku štítu, lze to rychle a snadno

provést jednou rukou. Pro lepší ochranu před

větrem a počasím je nový Tracer 700 vybaven

přepracovanými chrániči rukou s

integrovanými LED blikači.
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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 54.00 kW @ 8,750 rpm
Limited power version 35.0 kW @ 7,500 rpm
Maximální točivý moment 67.0Nm (6.83kg-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
Karburátor Vstřikování paliva

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 2,140 mm
Celková šířka 840 mm
Celková výška 1,290 mm
Výška sedla 835mm
Rozvor kol 1,460 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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