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Začněte psát svůj příběh
Zítřejší vzpomínky vzniknou na základě rozhodnutí, která
uděláte dnes. Tak si představte, že píšete příběh svého
života – a právě nyní je před vámi prázdná stránka.

Tracer 700 je přístupný a cenově dostupný sportovně
cestovní motocykl, který byl postaven, abyste s ním mohli
každý den vyrazit na vzrušující projížďku. Možná máte
namířeno po práci na rychlou vyjížďku po okreskách –
nebo se chystáte na dlouhou cestu. Tento impozantní
všestranný motocykl bude s vámi, když se tyto budoucí
zážitky zapíší do vaší mysli.

Tracer 700 vám dává příležitost napsat každý den další
stránku svého příběhu. A může vám pomoci žít tak, jak
budete chtít – ať už sami, nebo s přáteli.

Impozantní všestranný motocykl
kategorie Sport Tourer

Vynikající sportovní výkony a hbité
jízdní vlastnosti

Přístupný a cenově dostupný stroj
střední třídy

Nastavitelný štít a integrované
chrániče rukou

17litrová palivová nádrž pro
dlouhý dojezd

Vynikající poměr výkon/hmotnost

Dvouválcový motor s křížovým
klikovým hřídelem o objemu
689 ccm s velkým točivým
momentem

Kompaktní trubkový rám

Lehká desetipaprsková litá
hliníková kola

Digitální přístroje s LED displejem

Dvojité přední kotouče 282 mm
s čtyřpístkovými třmeny

Široká nabídka originálního
příslušenství Yamaha
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Sportovní a současně
cestovní motocykl

Vzali jsme úžasnou agilní platformu a postavili
na jejím základě všestranný sportovně
cestovní motocykl Tracer 700. Lze tudíž
očekávat, že půjde o něco mimořádného –
a skutečně tomu tak je.

Sportovně založený model Tracer 700
s dynamickou kapotáží ukrývající dvojitý
světlomet a nastavitelným štítem se
jednoduše nedá přehlédnout. Lehký podvozek
je zárukou vzrušujících průjezdů zatáčkami –
a dlouhá hliníková kyvná vidlice ve spojení
s přepracovaným nastavením odpružení
zajišťují hbitost a stabilitu.

17litrová nádrž umožňuje dlouhý dojezd,
a díky ochraně horní části těla před větrem
a tvarovanému dvojsedlu s madly je Tracer 700
připraven začít s vámi psát nový příběh.
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Vynikající sportovní výkony a hbité jízdní vlastnosti
Zapomeňte na předsudky, které možná máte vůči třídě
sportovně cestovních motocyklů, protože Tracer 700 je
kompaktní hbitý stroj, u něhož byl kladen důraz na jeho
sportovní charakter. Nyní si můžete dopřát vzrušující projíždění
zatáček a výkon s motocyklem, na kterém přejedete i se
spolujezdcem celý kontinent.

Dvouválcový motor s křížovým klikovým hřídelem

o objemu 689 ccm s velkým točivým momentem
Řadový dvouválcový motor modelu Tracer 700 byl vyvinut na
základě „filozofie křížového klikového hřídele“ společnosti
Yamaha. Speciální 270stupňový klikový hřídel zajišťuje
nepravidelný interval zapalování, který přináší intenzivní pocit
zrychlení a dokonalou trakci pro vzrušující zážitek z jízdy. Vysoký
lineární točivý moment už od nízkých otáček pak zajišťuje
výjimečný výkon.

Technické parametry exkluzivního sportovně cestovního

motocyklu
Podvozek se vyznačuje řadou exkluzivních prvků, které modelu
Tracer 700 zajišťují špičkový výkon v celé řadě situací, ať už jde
o sportovní jízdu či běžné cestování. Dlouhá hliníková kyvná vidlice
přináší rozvor 1 450 mm, přední a zadní systémy odpružení používají
speciální nastavení pro kategorii Sport Tourer.

Stvořen pro cesty na dlouhé vzdálenosti
Tracer 700 vám díky své kompaktní kapotáži, nastavitelnému štítu
a lehkým chráničům rukou zajistí dobrou ochranu horní části těla před
větrem a ostatními povětrnostními vlivy – jednodílné dvojsedlo ve
spojení s madlem pro spolujezdce pak přispívá k vyššímu pohodlí. A díky
17litrové palivové nádrži dokáže tento sportovně cestovní motocykl
překonávat dlouhé vzdálenosti bez nutnosti častého dočerpávání paliva.

Kompaktní a lehký trubkový rám
Jednou z klíčových vlastností modelu Tracer 700 je jeho kompaktní
a lehký ocelový páteřový rám, který jako nosný prvek využívá motor
s křížovým klikovým hřídelem. Tato pevná, minimalistická konstrukce
je opatřena dlouhou hliníkovou kyvnou vidlicí zajišťující dobrou
stabilitu, hbitost a vzrušující průjezdy zatáčkami.

Vynikající poměr výkon/hmotnost
Tracer 700 je se svým úchvatným výkonem a lineárním točivým
momentem dostupným od nízkých otáček opravdu impozantním
motocyklem – a to jak z hlediska kvantity, tak kvality výkonu. Technické
parametry modelu Tracer 700, zahrnující vysoký výkon a točivý moment
ve spojení s nejnižší hmotností ve své třídě, mluví samy za sebe.
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Motor Tracer 700
Typ motoru 2válcový, 4taktní, kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 689cc

Vrtání x zdvih 80,0mm x 68,6mm

Kompresní poměr 11,5 : 1

Maximální výkon 55,0 kW  (74,8PS) @  9 000  rpm

Limited power version 35,0 kW   7 500  rpm

Maximální točivý moment 68,0 Nm  (6,93 kg-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 4,3 l/100km

CO2 emission 100 g/km

Podvozek Tracer 700
Rám Diamond

Přední zdvih 130 mm

Úhel sklonu 24,8º

Stopa 90 mm

Systém předního odpružení Teleskopické vidlice

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Zadní zdvih 142 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø 282 mm

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 245 mm

Přední pneumatika 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)

Zadní pneumatika 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Rozměry Tracer 700
Celková délka 2 138 mm

Celková šířka 806 mm

Celková výška 1 270 mm

Výška sedla 835 mm

Rozvor kol 1 450 mm

Minimální světlá výška 140 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 196 kg

Kapacita palivové nádrže 17,0 L

Kapacita olejové nádrže 3,0 L



 
Cena 
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Tracer 700 209 990,00 Kč
Nezávazná doporucená maloobchodní cena vc. 21% DPH. Chyby a zmeny vyhrazeny. Pro
konkrétní nabídku kontaktujte svého dealera.



Barvy 
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Phantom Blue Tech Black Radical Red

 

Katalyzátor Plnohodnotný
systém s titanovým
tlumičem výfuku

Boční brašny
Touring 20 l

Sada zámků pro
boční brašny a
horní box Touring

Kroužek
k přichycení brašny
na nádrž

Barevné panely
víka pro 39l horní
box City

For all Tracer 700 accessories go to the website, or check your local dealer

Kvalita značky Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a poradenství pro váš

výrobek Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně svých servisních

požadavků navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.

Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš sortiment výrobků

Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní řadu špičkových maziv, která jsou

mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak, aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.

Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního vybavení

navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také široký sortiment oblečení pro

volný čas. Více informací naleznete na adrese:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o

Yamaha Tracer 700 na Vašem mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

organizační složka CZ

Obchodní 126

251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava


