
Licențiat pentru
momente palpitante
Noul Tracer 700 a fost reproiectat în mod radical,

modi cat și ra nat pentru a oferi performanțe

îmbunătățite, confort sporit și un stil mai dinamic în

aproape toate situațiile de pilotaj.

Noua caroserie sportivă, cu faruri puternice cu

proiectoare duble cu LED, conferă modelului Tracer 700

un aspect mult mai îndrăzneț și mai agresiv, iar parbriz

reglabil îmbunătățește confortul pentru călătoriile pe

distanțe lungi.

Dispunând de tehnologia de top cu manetoane decalate

de la Yamaha, apreciatul motor de înaltă clasă CP2 de 689

cmc produce un cuplu puternic, liniar, pentru o

experiență de pilotare cu adevărat revigorantă, iar cu

suspensia reglabilă îmbunătățită, ergonomia superioară

și designul revizuit al șeii, acest model sport-touring cu

speci cații superioare este pregătit pentru mai multe

senzații tari, mai mult confort și mai multă distracție.

Un semi-carenaj nou, cu o față nouă

agresivă

Faruri proiectoare ș i lămpi de poziție

duble cu LED

Motor CP2 mai puternic, cu cuplu mai

sensibil

Cel mai ușor din clasa sa

Suspensie față ș i spate reglabilă

actualizată

Parbriz aerodinamic cu reglare cu o

singură mână

Poziție de pilotaj impunătoare cu

sistem ergonomic confortabil

Șa dublă conturată pentru confort

pentru pilot ș i pasager

Autonomie pe distanțe lungi

A șaj LCD negativ
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Licențiat pentru momente palpitante
Cu o față nouă agresivă și cu mult mai multă atitudine, noul Tracer 700 este echipat pentru a-ți

permite să pompezi adrenalină de  ecare dată când pilotezi. După muncă sau la sfârșit de

săptămână, acest model sport-touring dinamic este pregătit să te încânte cu performanțe

excepționale și agilitate ușoară.

Motorul CP2 cu tehnologie cu manetoane decalate produce un val de cuplu liniar prin gama de turații

pentru o accelerație remarcabilă în  ecare treaptă de viteză, iar șasiul compact și suspensia reglabilă

sunt construite pentru a tăia rapid și precis toate curbele.

CaroseriaCarenajul aerodinamic al generației următoare, cu faruri duble cu LED și lumini de poziție

oblice agresive, consolidează designul modern al motocicletei și, cu un aspect puternic și o

ergonomie pentru distanțe lungi, ghidonul mai larg și parbrizul reglabil, acest nou model versatil de

categorie mijlocie este întotdeauna pregătit pentru următoarea călătorie. Noul Tracer 700: Este

rândul tău.
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Un semi-carenaj nou, cu o față
nouă agresivă

Cu o față nouă agresivă și o caroserie

compactă reproiectată, noul Tracer 700

are un aspect îndrăzneț, care nu poate  

ignorat! Integrat perfect în capacul

rezervorului, semi-carenajul futurist oferă

su cientă protecție împotriva vântului și a

intemperiilor, iar designul său modern

evidențiază caracterul dinamic al acestui

model sport-turism de top.

Faruri proiectoare duble cu
LED, lămpi de poziție și
semnalizatoare

Pe lângă proiectarea unui fascicul puternic

pentru o vedere excelentă în timpul nopții,

farurile duble compacte cu LED conferă

noului Tracer 700 un aspect agresiv,

modern și dinamic. Iar pentru o vizibilitate

bună în timpul zilei, această nouă

generație de modele sport-turism este

echipată cu lămpi de poziție puternice cu

LED, precum și cu semnalizatoare

compacte cu LED.

Motor CP2 mai puternic, cu cuplu
mai sensibil

Niciun alt model din clasa sa nu se simte sau

nu sună la fel de bine ca remarcabilul motor

CP2 de 689 cmc de la Yamaha. Designul său

cu manetoane decalate, lider în domeniu,

oferă o succesiune de aprindere neuniformă,

care oferă un cuplu puternic și liniar. Și,

datorită gamei de actualizări pentru motor,

transmisie și evacuare, acest propulsor EU5

cu răspuns ultra-rapid oferă momente mai

sportive și mai palpitante.

Cel mai ușor din clasa sa

Dispunând de un șasiu compact și ușor, cu

un braț oscilant lung din aluminiu și

oferind un ampatament de 1.460 mm,

aceasta este una dintre cele mai agile și

incitante motociclete sport-touring. Cu

cea mai mică greutate din clasa sa,

combinată cu un motor cu cuplu mare,

modelul Tracer 700 atinge cel mai bun

raport putere/greutate pentru a oferi o

experiență de pilotaj cu adevărat

remarcabilă.

Suspensie față și spate
reglabilă actualizată

Noul Tracer 700 este echipat cu sisteme

de suspensie față și spate modernizate,

care îți permit să obții performanțe optime

de manevrare în diferite situații. Furcile

tip cartuș de 41 mm și amortizoarele

spate sunt prevăzute cu dispozitive de

reglare a amortizării cu preîncărcare și

revenire, care facilitează reglarea

motocicletei pentru a se potrivi diferitelor

sarcini, diferitelor condiții de drum și mai

multor stiluri de pilotaj.

Parbriz aerodinamic cu reglare
cu o singură mână

Noul parbriz aerodinamic elegant și sportiv

este conceput pentru a un pilotaj mai

relaxat și mai plăcut, reducând oscilațiile

produse de vânt în partea superioară a

carenajului, iar atunci când aveți nevoie să

reglați înălțimea parbrizului, aceasta se

poate face rapid și ușor, cu o singură mână.

Pentru protecție suplimentară împotriva

vântului și a intemperiilor, noul Tracer 700

este echipat cu protecții pentru mâini

reproiectate, cu semnalizatoare LED

integrate.
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Motor

Tip motor 2-cilindri, 4 timpi, Răcit cu lichid, DOHC, 4-supape
Capacitate cilindrică 689cc
Alezaj X Cursă 80.0 mm x 68.6 mm
Compresie 11.5 : 1
Putere maximă 54.00 kW @ 8,750 rpm
Varianta cu putere limitată 35.0 kW @ 7,500 rpm
Cuplu maxim 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Sistem de ungere Carter umed
Tip ambreiaj Umed, Disc multiplu
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Angrenaj constant, 6-viteze
Transmisie  nală Lanţ
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km
Carburator Injecţie de carburant

Şasiu

Cadru Diamant
Unghi rolă de direcţie 24.8º
Traseu 90mm
Sistem suspensie faţă Telescopic forks
Sistem suspensie spate Basculă, suspensie de legătură
Cursă faţă 130 mm
Cursă spate 142 mm
Frână faţă Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Frână spate Hydraulic single disc, Ø245 mm
Anvelopă faţă 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Anvelopă spate 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimensiuni

Lungime totală 2,140 mm
Lăţime totală 840 mm
Înălţime totală 1,290 mm
Înălţimea scaunelor 835mm
Baza roţilor 1,460 mm
Gardă minimă la sol 140 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 196 kg
Capacitate rezervor carburant 17.0L
Capacitate rezervor ulei 3.0L
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Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu

prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură

prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor

Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție

de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.
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