
S povolením vzrušovať
Nový model Tracer 700 prešiel radikálnym

prepracovaním dizajnu, konštrukcie a doladenia, aby vám

poskytoval vyšší výkon, väčšie pohodlie a dynamickejší

štýl jazdy takmer v každej jazdnej situácii.

Nová športová kapotáž s výkonnými dvojitými LED

re ektormi dáva modelu Tracer 700 nový oveľa

odvážnejší a agresívnejší vzhľad – a nastaviteľné čelné

sklo zvyšuje pohodlie pri jazde na veľké vzdialenosti.

Špičková technológia krížového uloženia kľukového

hriadeľa od spoločnosti Yamaha s uznávaným motorom

CP2 s objemom 689 cm3 vytvárajú nadbytok výkonu a

lineárneho krútiaceho momentu pre skutočne energický

zážitok z jazdy. Vďaka vylepšenému nastaviteľnému

odpruženiu, vylepšenej ergonómii a prepracovanému

dizajnu sedadla je tento špičkový športovo-cestný

motocykel s vynikajúcimi parametrami pripravený

poskytnúť vám viac vzrušenia, pohodlia a zábavy.

Nová polovica kapotáže s agresívnou

novou prednou časťou

Dvojité LED re ektory a obrysové

svetlá

Motor CP2 s lepšou odozvou a vysokým

krútiacim momentom

Najľahš í vo svojej triede

Inovované nastaviteľné odpruženie

predného a zadného kolesa

Aerodynamický štít nastaviteľný

jednou rukou

Príjemná poloha pri jazde s pohodlnou

ergonómiou

Tvarované dvojmiestne sedadlo na

zaistenie pohodlia jazdca a spolujazdca

Samostatnosť vďaka dlhému dojazdu

Negatívny LCD displej
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S povolením vzrušovať
Vďaka novej agresívnej prednej časti a oveľa výraznejšiemu charakteru prináša nový model Tracer 700

vybavenie, ktoré vám pri každej jazde zvýši dávku adrenalínu. Po práci alebo cez víkendy vás tento

dynamický športovo-cestný motocykel poteší vynikajúcim výkonom a svižnou ľahkosťou.

Motor CP2 s technológiou krížového kľukového hriadeľa vytvára vlnu lineárneho nárastu krútiaceho

momentu, ktorá prechádza celým rozsahom otáčok a prináša mimoriadnu akceleráciu na každom

prevodovom stupni. Kompaktný podvozok a nastaviteľné odpruženie sú navrhnuté tak, aby rýchlo a

presne zvládali všetky zákruty.

Aerodynamická kapotáž novej generácie s duálnymi LED svetlometmi a agresívnymi obrysovými

svetlami posilňuje moderný dizajn a výrazný vzhľad stroja. Vďaka svojej ergonómii, ktorá sa prejaví pri

jazde na veľké vzdialenosti, širším riadidlám a nastaviteľnej obrazovke je tento všestranný nový stroj

strednej hmotnostnej kategórie vždy pripravený vyraziť na ďalšiu cestu. Nový model Tracer 700: Si na

rade.
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Nová polovica kapotáže s
agresívnou novou prednou
časťou

Vďaka svojej agresívnej novej prednej

časti a prepracovanej kompaktnej

kapotáži predstavuje nový model Tracer

700 odvážne vyjadrenie, ktoré jednoducho

nemožno ignorovať! Futuristická polovica

kapotáže, ktorá plynule prechádza do

krytu nádrže, ponúka dostatok ochrany

pred vetrom a poveternostnými

podmienkami a jej moderný dizajn

podčiarkuje dynamický charakter tohto

špičkového športovo-cestného stroja.

Dvojité LED re ektory,
obrysové svetlá a smerovky

Kompaktné duálne LED re ektory

vyžarujú výrazný svetelný lúč na zaistenie

vynikajúceho prehľadu pri jazde v noci a

novému modelu Tracer 700 dodávajú aj

agresívny, moderný a dynamický vzhľad.

Na zaistenie dobrej viditeľnosti počas dňa

je táto nová generácia športovo-cestného

motocykla vybavená zreteľnými

obrysovými LED svetlami a kompaktnými

LED smerovkami.

Motor CP2 s lepšou odozvou a
vysokým krútiacim momentom

Nič iné v tejto triede neprináša taký pocit z

jazdy ani neznie tak dobre ako pozoruhodný

motor Yamaha CP2 s objemom 689 cm3.

Filozo a špičkovej konštrukcie s krížovým

uložením kľukového hriadeľa vytvára

nepravidelnú sekvenciu zapaľovania, ktorá

poskytuje vysoký výkon a lineárny krútiaci

moment. Vďaka celému radu vylepšení

motora, prevodovky a výfuku prináša táto

mimoriadne citlivá pohonná jednotka

kompatibilná s normou EU5 ešte

športovejšiu a vzrušujúcejšiu jazdu.

Najľahší vo svojej triede

Vďaka kompaktnému a ľahkému podvozku

s dlhým hliníkovým výkyvným ramenom a

rázvoru kolies na úrovni 1 460 mm ide o

jeden z najsvižnejších a najúžasnejších

športovo-cestných motocyklov. Vďaka

najnižšej hmotnosti v danej triede v

kombinácii so vzrušujúcim charakterom

motora s vysokým krútiacim momentom

dosahuje model Tracer 700 ten najlepší

pomer výkonu a hmotnosti, aby priniesol

naozaj vynikajúci zážitok z jazdy.

Nastaviteľné inovované
odpruženie predného
a zadného kolesa

Nový model Tracer 700 je vybavený

modernými systémami zavesenia predného

a zadného kolesa, ktoré vám umožňujú

dosiahnuť optimálny jazdný výkon v

rôznych situáciách. 41 mm kazetové vidlice

a zadné tlmiče sú vybavené nastavovacími

prvkami predbežného zaťaženia

a rozťahovania tlmiča, ktoré uľahčujú

nastavenie motocykla tak, aby vyhovovalo

rôznym zaťaženiam, podmienkam na ceste

a rôznym štýlom jazdy.

Aerodynamický štít nastaviteľný
jednou rukou

Štýlový a športový nový aerodynamický štít

je navrhnutý tak, aby umožňoval

uvoľnenejšiu a príjemnejšiu jazdu tým, že

obmedzuje nápor vetra na hornú časť tela –

a ak potrebujete upraviť výšku štítu, možno

to urobiť rýchlo a ľahko jednou rukou. Na

lepšiu ochranu pred vetrom a počasím je

nový model Tracer 700 vybavený

prepracovanými ochrannými krytmi rúk s

integrovanými LED smerovkami.
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Motor

Typ motora
2válcový, 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC,
4ventilový

Zdvihový objem 689cc
Vŕtanie x zdvih 80.0 mm x 68.6 mm
Kompresný pomer 11.5 : 1
Maximálny výkon 54.00 kW @ 8,750 rpm
Limited power version 35.0 kW @ 7,500 rpm
Maximálny krútiaci moment 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 4.3l/100km
CO2 emisie 100g/km
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozok

Rám Diamond
Predný zdvih 24.8º
Uhol sklonu 90mm
Systém zadného odpruženia Telescopic forks
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, kĺbové odpruženie
Predná zdvih 130 mm
Zadný zdvih 142 mm
Predná brzda Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø245 mm
Predná pneumatika 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Zadná pneumatika 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Rozmery

Celková dĺžka 2,140 mm
Celková šírka 840 mm
Celková výška 1,290 mm
Výška sedadla 835mm
Rázvor kolies 1,460 mm
Minimálna svetlá výška 140 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 196 kg
Kapacita palivové nádrže 17.0L
Kapacita olejové nádrže 3.0L
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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