
Licencja na dreszcz
emocji
Nowy Tracer 700 został radykalnie przeprojektowany,

przebudowany i udoskonalony, aby zaoferować Ci

większą wydajność, lepszy komfort i bardziej dynamiczny

styl jazdy w praktycznie każdej sytuacji.

Nowe sportowe nadwozie z potężnym podwójnym

re ektorem LED zapewnia modelowi Tracer 700 nowy,

znacznie śmielszy i agresywniejszy wygląd, a regulowana

szyba podnosi komfort podczas długich wypraw.

Opracowany w oparciu o wiodącą w branży technologię

crossplane Yamahy, wysoko ceniony dwucylindrowy

silnik 689 cm3 zapewnia mocny i liniowo oddawany

moment obrotowy, który daje pobudzające

doświadczenia podczas jazdy, a regulowane,

poprawione zawieszenie, lepsza ergonomia i zmieniona

konstrukcja kanapy sprawiają, że ten zaawansowany

sportowy tourer jest gotowy, aby zapewnić więcej

emocji, wygody i zabawy.

Nowoczesna półowiewka z nową,

agresywną czaszą

Podwójny re ektor i światła pozycyjne

LED

Dwucylindrowy silnik o krótkim czasie

reakcji i dużym momencie obrotowym

Najlżejszy w swojej klasie

Ulepszone regulowane przednie i tylne

zawieszenie

Aerodynamiczna szyba, regulowana

jedną ręką

Dostojniejsza pozycja podczas jazdy i

komfortowa ergonomia

Pro lowana podwójna kanapa zapewnia

komfort kierowcy i pasażerowi

Duża niezależność

Negatywowy wyświetlacz LCD
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Licencja na dreszcz emocji
Nowy Tracer 700, wyróżniający się agresywną sekcją przednią, został opracowany po to, by podnosić

poziom adrenaliny w trakcie jazdy. Czy to po pracy, czy w weekendy, dynamiczny, sportowy tourer o

wyjątkowej wydajności i lekkiej zwrotności tylko czeka, aby dostarczyć Ci niezapomniane emocje.

Dwucylindrowy silnik, wykonany w technologii crossplane, generuje liniowo przyrastający moment

obrotowy, który zapewni doskonałe przyspieszenie na każdym biegu. Kompaktowe podwozie i

regulowane zawieszenie zostały zbudowane tak, abyś mógł szybko i precyzyjnie pokonywać każdy

zakręt.

Aerodynamiczne nadwozie nowej generacji z podwójnym re ektorem LED i agresywnymi światłami

pozycyjnych wzmacniają nowoczesny design . Dzięki ergonomii sprawdzającej się szczególnie na

długich dystansach, szerszej kierownicy i regulowanej szybie, ten wszechstronny motocykl o średniej

pojemności jest zawsze gotowy do kolejnej wyprawy. Nowy Tracer 700: Teraz Twoja kolej.
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Nowoczesna półowiewka z
nową, agresywną czaszą

Nowa, agresywna czasza i

przeprojektowane kompaktowe nadwozie

sprawiają, że nowego Tracera 700 nie

można zignorować! Płynnie przechodząca

na pokrywę zbiornika, futurystyczna

półowiewka gwarantuje doskonałą

ochronę przed wiatrem i warunkami

pogodowymi, a jej nowoczesny design

podkreśla dynamiczny charakter

wiodącego w swojej klasie, sportowego

tourera.

Podwójny re ektor LED,
światła pozycyjne i migacze

Kompaktowy podwójny re ektor LED nie

tylko zapewnia potężne oświetlenie, by

doskonale widzieć w nocy, ale też nadaje

nowemu Tracerowi 700 agresywny,

nowoczesny i dynamiczny wygląd. A dla

dobrej widoczności w ciągu dnia, ten

sportowy tourer nowej generacji został

wyposażony w jasne światła pozycyjne

LED oraz kompaktowe migacze LED.

Dwucylindrowy silnik o krótkim
czasie reakcji i dużym momencie
obrotowym

Nic innego w tej klasie nie brzmi tak dobrze

ani nie zapewnia tak wspaniałych wrażeń,

jak doskonały dwucylindrowy silnik Yamahy

o pojemności 689 cm3. Wiodący w branży

projekt, oparty o technologię crossplane

wymusza asymetryczny schemat zapłonu,

który zapewnia mocny i liniowy moment

obrotowy. A dzięki ulepszeniu silnika,

skrzyni biegów i układu wydechowego,

zgodny z EU5 napęd o wyjątkowo krótkim

czasie reakcji gwarantuje jeszcze bardziej

sportową i emocjonującą jazdę.

Najlżejszy w swojej klasie

Dzięki kompaktowemu, lekkiemu

podwoziu z długim, aluminiowym

wahaczem zapewniającym rozstaw osi

1460 mm, Tracer 700 to jednej z

najbardziej zwrotnych i ekscytujących

motocykli sportowo-turystycznych.

Najniższa waga w klasie połączona z

silnikiem o wysokim momencie

obrotowym oraz świetny stosunek mocy

do masy, przekładają się na wyjątkowe

doznania z jazdy.

Ulepszone regulowane
przednie i tylne zawieszenie

Nowy Tracer 700 jest wyposażony w

ulepszony przedni i tylny układ

zawieszenia, który umożliwia osiągnięcie

optymalnej wydajności w różnych

sytuacjach podczas jazdy. Widelec typu

cartridge 41 mm i tylny amortyzator

zapewniają regulację napięcia wstępnego

i tłumienia odbicia, co ułatwia

dostosowanie ustawień motocykla do

różnych obiążeń, warunków drogowych i

stylów jazdy.

Aerodynamiczna szyba,
regulowana jedną ręką

Nowa, stylowa i sportowa, aerodynamiczna

szyba została zaprojektowana tak, aby

zapewnić bardziej relaksującą i

przyjemniejszą jazdę, chroniąc górne partie

ciała kierowcy przed wiatrem, a gdy trzeba

dostosować wysokość szyby, można to

zrobić szybko i łatwo jedną ręką. Aby zyskać

dodatkową ochronę przed wiatrem i

warunkami atmosferycznymi, nowy Tracer

700 został wyposażony w przeprojektowane

osłony dłoni ze zintegrowanymi migaczami

LED.
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Silnik

Typ silnika
2-cylindrowy, 4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-
zaworowy

Pojemność 689cc
Średnica x skok tłoka 80.0 mm x 68.6 mm
Stopień sprężania 11.5 : 1
Moc maksymalna 54.00 kW @ 8,750 rpm
Limited power version 35.0 kW @ 7,500 rpm
Maksymalny moment obrotowy 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
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 Wtrysk paliwa

Podwozie

Rama Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy 24.8º
Wyprzedzenie 90mm
Układ przedniego zawieszenia Telescopic forks
Układ tylnego zawieszenia Wahacz, Wahaczowe
Skok przedniego zawieszenia 130 mm
Skok tylnego zawieszenia 142 mm
Hamulec przedni Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Hamulec tylny Hydraulic single disc, Ø245 mm
Opona przednia 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Opona tylna 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Wymiary

Długość całkowita 2,140 mm
Szerokość całkowita 840 mm
Wysokość całkowita 1,290 mm
Wysokość siodełka 835mm
Rozstaw kół 1,460 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
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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