
 

2021 Sport Touring



 



 

LIFE
Cestování po silnicích života

Cesta je důležitější než cíl – a když řídíte 
motocykl Yamaha Sport Touring, najdete 
prostor pro život v přítomném okamžiku a do 
paměti si uložíte vzpomínky na cesty života.

Díky zcela přepracované kapotáži s agresivní 
novou tváří – a nabízející nejlepší poměr 
výkonu a hmotnosti ve své třídě – je TRACER 
7 nové generace originálním motocyklem 
na každý den, se kterým zažijete pocit 
opravdového vzrušení.  
 

Rychlý, sportovní a skvěle vypadající tříválec 
TRACER 9 s vysokým točivým momentem 
je jedním z nejzajímavějších sportovních 
motocyklů dneška – zatímco TRACER 9 GT 
s vysokou specifikací je vybaven zavazadly, 
vysokým štítem a hlavním stojanem, takže je 
ideální pro delší cesty.

Radikální tříkolový model NIKEN je 
zkonstruován tak, aby převzal kontrolu 
nad klikatými cestami a poskytoval novou 
úroveň sebedůvěry – a díky vyšší úrovni 

ochrany proti počasí vám celoroční NIKEN GT 
umožňuje užívat si řezání zatáček po celý rok.



 

Užívejte si revoluci



 

Převratný motocykl NIKEN se stane součástí 
vaší budoucnosti. A je připraven představit vám 
naprosto jiný aspekt jízdních vlastností.

Revoluční a všestranný tříkolový motocykl 
vybavený naší jedinečnou technologií 
vícekolového podvozku s náklonem (LMW) 
přináší naprosto odlišný vzhled a jízdní 
projev. Na silnicích plných serpentin je jako 
doma. NIKEN je vpředu vybavený dvěma koly 
umožňujícími náklon a nabízí tak pocit lepší 
přilnavosti a sebejistý průjezd zatáček.

Díky svému výraznému, futuristickému designu 
kapotáže působí NIKEN skutečně impozantně. 
Jeho tříválcový motor s vysokým točivým 
momentem o objemu 847 ccm ve spojení 
s lehkým hybridním rámem zaručují při jízdách 
na dlouhé vzdálenosti úchvatný sportovní výkon 
a pohodlné cestování. Užívejte si revoluci.
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Technologie vícekolového podvozku 
s náklonem (LMW, Leaning Multi Wheel)
Vyspělá konstrukce vícekolového podvozku 
s náklonem (LMW) motocyklu NIKEN přináší 
dokonalý pocit jistoty při průjezdu zatáček. 
Jedinečné konstrukční řešení značky Yamaha 
vycházející z Ackermannovy podmínky sestává 
z paralelních čtyřúhelníkových ramen a konzolově 
zavěšeného teleskopického odpružení. Nabízí 
vyšší pocit stability a záběru při zatáčení na celé 
řadě povrchů v různých podmínkách.

Tříválcový motor CP3 o objemu 847 ccm
Tříválec se zdvihovým objemem 847 ccm oplývající 
točivým momentem byl pro NIKEN vytvořen na 
základě mimořádně úspěšné konstrukce použité 
u modelů Yamaha MT-09 a Tracer 900. Bylo 
použito speciální nastavení vstřikování paliva 
k dosahování vysokých výkonů na silnicích plných 
zatáček a v náročných jízdních situacích. A rovněž 
speciální konstrukce klikového hřídele, která 
přináší skvělou odezvu při jízdě a plynulé rozjezdy.

Hybridní rám
K dosažení přirozeného pocitu při řízení 
a současně hbitosti sportovního motocyklu 
doprovázené sebejistými jízdními vlastnostmi 
v zatáčkách byl použit speciálně vyvinutý hybridní 
rám. Na hlavu řízení z ocelového odlitku navazuje 
pomocí ocelových trubek část s čepem kyvné 
vidlice z hliníkového odlitku. Celek pak poskytuje 
požadovanou míru pevnosti, tuhosti i pružnosti 
přesně tam, kde je třeba.

Výrazný futuristický design
Díky dvěma předním kolům umožňujícím náklon, 
dvoutrubkové přední vidlici upside down a široké 
konstrukci se NIKEN vyznačuje impozantním 
vzhledem, který odráží jeho revoluční jízdní 
projev. Robustní, atletický design zahrnuje 
kapotáž se dvěma futuristickými světlomety 
a integrovanou palivovou nádrž, které společně 
tvoří výraznou a jedinečnou siluetu.

Sportovní kapotáž se dvěma LED 
světlomety
Široká, dopředu skloněná přední kapotáž 
obsahuje dva LED světlomety podtrhující 
sportovní a sebejistý vzhled stroje NIKEN. 
Dvě obrysová světla zvýrazňují sebevědomý 
a odhodlaný výraz dvou předních kol. Zrcátka 
převzatá z modelu YZF-R1 mají integrované 
LED ukazatele směru, které dotváří výrazný 
a futuristický vzhled motocyklu.

Kompaktní přístrojový panel s LCD 
displejem
Jako jezdec si na motocyklu NIKEN vychutnáte 
jedinečný výhled. Široká přední kapotáž podtrhuje 
celkový pocit jistoty a stability. Futuristický vzhled 
dotváří kompaktní přístroje s bílým LCD displejem 
na černém pozadí, s vynikající čitelností během 
dne.

Vyspělá technologie elektronického 
řízení
Nejrevolučnější a nejfuturističtější sportovně 
cestovní motocykl je plně vybaven 
nejmodernějšími technologiemi elektronického 
řízení – například funkcí D-MODE se 3 režimy, 
systémem YCC-T, tempomatem a kontrolou trakce 
se dvěma úrovněmi intenzity zásahů a možností 
vypnutí. Pro zajištění plynulé odezvy je NIKEN 
vybaven asistenční antihoppingovou spojkou 
(A&S) a rychlořazením (QSS).

Velký úhel náklonu 45 stupňů
Technicky vyspělá přední část je vybavená 
dvěma 15palcovými koly se speciálně vyvinutými 
pneumatikami 120/70R15, které se vyznačují 
velkou mírou přilnavosti poskytující jistější pocit 
při brzdění a zatáčení. Společně s rozchodem 
410 mm umožňuje tato propracovaná konstrukce 
přední části vícekolového podvozku LMW náklon 
ve velkém úhlu až 45 stupňů, a dokáže vám tak 
nabídnout jedinečný projev v zatáčkách.



 

NIKEN

N
IK

E
N

Graphite



 

Stejné zatáčky v každé 
roční době



 

NIKEN nabízí intenzivní pocit přilnavosti přední 
části s vynikající ovladatelností a u každého 
jezdce navozuje pocit důvěry. A jeho schopnosti 
efektivně projíždět i ty nejnáročnější zatáčky 
uvěříte, jen když si ho vyzkoušíte.

Nyní Yamaha přenáší tuto troufalou neotřelou 
koncepci do nové oblasti. Tak vznikl model 
NIKEN GT. Tento špičkový sportovně cestovní 
motocykl se zvýšenou ochranou proti větru díky 
vyššímu štítu a s pohodlným sedlem, bočními 
kufry, vyhřívání rukojetí a dalšími prvky vám 
poskytují schopnost zvládnout i ty nejnáročnější 
silniční podmínky, a přitom zůstat v pohodlí 
v nepříznivém počasí.

Tato nová generace sportovně cestovního 
motocyklu se hodí na klikaté silnice, cesty na 
dlouhé vzdálenosti nebo víkendové výlety a 
vždy vám zaručí špičkové pohodlí s prvotřídním 
ovládáním a maximální zábavu v každém ročním 
období.

NIKEN GT je originální motocykl Yamaha doplněný originálním 
příslušenstvím Yamaha – polotuhými 25litrovými bočními kufry z ABS 
se vzpěrami, které osazují autorizovaní prodejci Yamaha.
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Sportovně cestovní motocykl s plnou 
výbavou vhodný do každého počasí
Cestovní technické parametry motocyklu NIKEN 
GT zahrnují vysoký štít, boční kufry a základnu 
zadního nosiče s rukojeťmi pro spolujezdce, 
k tomu vyhřívání rukojetí a pohodlné sedlo spolu 
s hlavním stojanem a další napájecí zásuvkou. 
Tento radikální sportovně cestovní motocykl 
se třemi koly je díky vysoké úrovni pohodlí a 
funkčnosti připraven na celoroční zábavu bez 
ohledu na počasí.

Hybridní rám
K dosažení hbitosti sportovního motocyklu 
spolu s cestovním komfortem doprovázenými 
sebejistými jízdními vlastnostmi v zatáčkách 
byl použit speciálně vyvinutý hybridní rám. 
Na hlavu řízení z ocelového odlitku navazuje 
pomocí ocelových trubek část s čepem kyvné 
vidlice z hliníkového odlitku. Celek pak poskytuje 
požadovanou míru pevnosti, tuhosti i pružnosti 
přesně tam, kde je třeba.

Velký úhel náklonu 45 stupňů
Technicky vyspělá přední část je vybavená 
dvěma 15palcovými koly se speciálně vyvinutými 
pneumatikami 120/70R15, které se vyznačují 
velkou mírou přilnavosti poskytující jistější 
pocit při brzdění a zatáčení – po celý rok. 
Společně s rozchodem 410 mm umožňuje 
tato propracovaná konstrukce přední části 
vícekolového podvozku LMW náklon ve velkém 
úhlu až 45 stupňů, a dokáže vám tak nabídnout 
výjimečný projev v zatáčkách.

Leaning multi wheel (LMW) technology
Vyspělá konstrukce vícekolového podvozku 
s náklonem (LMW) motocyklu NIKEN GT přináší 
dokonalý pocit jistoty při průjezdu zatáček, 
kterému se naprosto nic nevyrovná. Jedinečné 
konstrukční řešení značky Yamaha vycházející 
z Ackermannovy podmínky sestává z paralelních 
čtyřúhelníkových ramen a konzolově zavěšeného 
teleskopického odpružení. Nabízí vyšší pocit 
stability a záběru při zatáčení na celé řadě 
povrchů v různých podmínkách.

Tříválcový motor CP3 o objemu 847 ccm
Tříválec se zdvihovým objemem 847 ccm oplývající 
točivým momentem byl pro NIKEN GT vytvořen 
na základě mimořádně úspěšné konstrukce 
použité u modelů Yamaha MT-09 a Tracer 900. 
Bylo použito speciální nastavení vstřikování 
paliva k dosahování vysokých cestovních výkonů 
na silnicích plných zatáček a v náročných jízdních 
situacích. A rovněž nová konstrukce klikového 
hřídele, která přináší skvělou odezvu při jízdě 
a plynulé rozjezdy. 

Vyspělá technologie elektronického 
řízení
Tento pokročilý a ikonický sportovně cestovní 
motocykl na je plně vybaven nejmodernějšími 
technologiemi elektronického řízení – například 
funkcí D-MODE se 3 režimy, systémem YCC-T, 
tempomatem a kontrolou trakce se dvěma 
úrovněmi intenzity zásahů a možností vypnutí. 
Pro zajištění plynulé odezvy je NIKEN GT vybaven 
asistenční antihoppingovou spojkou (A&S) 
a rychlořazením (QSS).

Výrazný futuristický design
Díky dvěma předním kolům umožňujícím náklon, 
dvoutrubkové přední vidlici upside down a široké 
konstrukci se NIKEN GT vyznačuje impozantním 
novým vzhledem, který odráží jeho sportovně 
cestovní jízdní projev. Robustní, atletický design 
zahrnuje kapotáž se dvěma ikonickými světlomety 
a integrovanou palivovou nádrž, které společně 
tvoří výraznou a jedinečnou siluetu.

Sportovní kapotáž se dvěma LED 
světlomety
Široká, dopředu skloněná přední kapotáž 
obsahuje dva LED světlomety podtrhující 
sportovní a dynamický vzhled stroje NIKEN GT. 
Dvě obrysová světla zvýrazňují sebevědomý 
a odhodlaný výraz dvou předních kol. Zrcátka 
převzatá z modelu YZF-R1 navíc mají integrované 
LED ukazatele směru, které dotváří výrazný 
a futuristický vzhled motocyklu.

NIKEN GT je originální motocykl Yamaha doplněný originálním příslušenstvím Yamaha – polotuhými 25litrovými bočními kufry z ABS se vzpěrami, které osazují autorizovaní prodejci Yamaha.
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Víko nádrže motorového oleje 
Billet
2PP-FE0LC-00-00

50l horní box City
34B-F84A8-10-00

Kryt nádobky brzdové kapaliny 
Billet
B34-FBFLC-10-00

Háky pro zadní stojan Billet
2CR-F71A0-00-00

Směrová světla LED
YME-H0789-00-10

Zadní závodní stojan
2CR-FRRST-10-00

Zakázkové stupačky spolujezdce
1WS-F2743-00-00

Spojková páčka Billet
B67-F3912-00-00

Napínač řetězu
B67-FCHAD-00-00

Brašna Sport na nádrž
YME-FTBAG-SP-00

Brašna na zadní sedlo
YME-REARB-AG-00

Brašna na nádrž model City
YME-FTBAG-CT-01

Zakázkové stupačky řidiče
1WS-F2741-00-00

Koncovky řídítek Billet
B67-FHBED-00-00

Cívky kyvného ramene motocyklů
YMD-20025-60-00

Brašna Tour na nádrž
YME-FTBAG-TR-01

Zadní směrová LED světla Plus
YME-FLB2R-10-00

Upevňovací deska pro horní boxy 
City
BV1-F84X0-00-00

Designové sportovní sedlo 
BD5-247C0-00-00

Chrániče přední vidlice
BD5-251B0-00-00

Držák zařízení GPS
BD5-F34A0-00-00

Kryt řetězu 
BD5-FCHNC-00-00

39l horní box City
52S-F84A8-00-00

Brzdová páčka Billet
1RC-F3922-10-00

NIKEN GT Příslušenství



 

Představte si nový 
zítřek



 

Představujeme nový dynamický TRACER 9 od Yamahy. Lehčí, rychlejší 
a všestrannější než kdykoli předtím – a s elegantní novou aerodynamickou kapotáží 
s vylepšenou ergonomií – tato prémiová nová generace sportovně cestovních 
motocyklů vás i vašeho spolujezdce zaveze až k vašim snům.

Tento nejprodávanější sportovně cestovní motocykl v Evropě byl kompletně 
přepracován a získal tříválcový motor se zvětšeným objemem 890 ccm, který 
vytváří ještě silnější točivý moment pro opojnou akceleraci. Ať už se vydáte 
zdolávat klikaté horské silnice nebo překonávat velké vzdálenosti na dálnicích, 
nový lehký podvozek zajistí vašemu motocyklu agilitu sportovního stroje spolu se 
stabilitou cestovního – když jedete sami i ve dvou.

Nová 6osá inerciální měřicí jednotka (IMU) řídí elektronické systémy podpory jízdy 
sledující náklon, které vám poskytnou přesnou kontrolu za různých povrchových 
a povětrnostních podmínek, zatímco dvojitá TFT přístrojová deska a celkové 
LED osvětlení podtrhují prémiovou specifikaci tohoto všestranného sportovně 
cestovního motocyklu. Díky plné kapacitě 3 zavazadel a dojezdem více než 350 km 
je TRACER 9 jako stvořený, aby probudil vaše emoce a přenesl vás do nového 
světa.

TRACER 9 v číslech
Motor CP3 o objemu 889 ccm a s vysokým točivým 
momentem dosahuje 93 Nm při 7 000 ot./min, 
s maximálním výkonem 119 k při 10 000 ot./
min. Hmotnost s provozními kapalinami 213 kg, 
nosnost 193 kg, kapacita palivové nádrže 18 litrů, 
dojezd 350 km+.

Plná kapacita tří zavazadel
Pro větší všestrannost a pohodlí vám TRACER 9 
nabízí možnost připevnění celkem tří pevných 
zavazadlových kufrů, které vám a vašemu 
spolujezdci umožní vzít si na každou cestu veškeré 
potřebné vybavení. Tento dynamický sportovně 
cestovní motocykl má o 7 % větší kapacitu 
nákladu a uveze až 193 kg.

Lehký rám z hliníku litého pod tlakem 
metodou CF
Nová generace modelu TRACER 9 je vybavena 
přepracovaným rámem Deltabox z hliníku litého 
pod tlakem metodou CF, který poskytuje vyšší 
úroveň tuhosti a zajišťuje agilitu sportovního 
motocyklu spolu s jistotou stability. Přepracovaná 
hliníková kyvná vidlice je o 64 mm delší a zajišťuje 
tak vynikající stabilitu při vysokých rychlostech, 
aniž by byla narušena svižná ovladatelnost 
motocyklu.

Motor CP3 EU5 o objemu 890 ccm
Nový kapalinou chlazený motor CP3 o objemu 
890 ccm, který vyvíjí vyšší úrovně lineárního 
točivého momentu při nižších otáčkách, dosahuje 
pozoruhodného zrychlení a vzrušující rychlosti při 
výjezdu ze zatáček, což z tohoto motocyklu činí 
nejsportovnější TRACER 9 vůbec. Optimalizované 
převodové poměry a vytříbená antihoppingová 
spojka (A&S) zajišťují mimořádně plynulý výkon – 
a nádherný chraplavý zvuk nového dvojitého 
výfuku a přepracovaného systému sání zvyšuje 
vzrušení z každé jízdy.

Redline
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Zesílí zážitek z jízdy



 

Sportovně cestovní motocykl nikdy nevypadal 
tak dobře. TRACER 9 GT má exkluzivní 
specifikaci, která zahrnuje elektronické 
poloaktivní odpružení, jež neustále upravuje 
sílu tlumení vpředu a vzadu pro co nejplynulejší 
a nejbezpečnější jízdu bez ohledu na zatížení 
nebo rychlost, a poskytuje tak nejvyšší úroveň 
dynamického cestovního pohodlí.

Součástí standardního vybavení jsou pevné 
boční kufry, které pojmou integrální helmu 
a mají barevně sladěné panely. Pokud 
potřebujete více místa, můžete si navíc připevnit 
horní kufr – a plně plovoucí systém nosiče 
zavazadel poskytuje přirozený pocit z jízdy i při 
maximálním zatížení.

Pro jistou a bezpečnou jízdu v noci je TRACER 
9 GT vybaven LED světly pro přisvěcování 
do zatáček, které se při dalším naklánění 
více rozsvítí, a 10stupňovými nastavitelným 
vyhříváním rukojetí, jež udržují vaše ruce v teple 
bez ohledu na počasí. A pro dokonalou sportovní 
všestrannost je tento špičkově výkonný 
motocykl vybaven systémem QSS pro lepší 
a rychlejší řazení nahoru a dolů.

TRACER 9 GT
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Poloaktivní odpružení KYB
Plně nastavitelné elektronické odpružení vpředu 
a vzadu je řízeno šestiosou IMU a ECU, které 
aktivují hydraulickou jednotku (HU) a řídicí 
jednotku odpružení (SCU). Nastavení tlumení 
se okamžitě upravuje pomocí elektromagnetu 
pro hladkou a bezpečnou jízdu – bez ohledu na 
zatížení nebo jízdní podmínky. Režim se nastavuje 
prostřednictvím rozhraní TFT.

LED světla pro přisvěcování do zatáček
LED světla pro přisvěcování do zatáček nové 
generace zvýrazňují vrchol každé zatáčky, aby 
vás provedla i tou nejtemnější nocí. S rostoucím 
úhlem náklonu se automaticky zvyšuje jas 
a zajišťuje jasné zorné pole, které umožňuje 
sportovnější jízdu dlouho do noci. Systém pracuje, 
když je motocykl nakloněn na více než 7° a jeho 
rychlost je nejméně 5 km/h.

Systém rychlořazení (QSS) nahoru a dolů
TRACER 9 GT je vybaven systémem rychlořazení 
(QSS) pro rychlejší a plynulejší řazení bez spojky. 
Senzor na táhle řazení detekuje pohyb a ECU 
na okamžik přeruší přenos hnacího točivého 
momentu na motoru CP3 o objemu 890 ccm, aby 
zajistila plynulé řazení v zatáčkách, které udržuje 
rovnováhu a stabilitu podvozku a také zajišťuje 
pohodovější jízdu.

Pevné boční kufry
Součástí standardní výbavy jsou nové pevné boční 
kufry s barevně sladěnými panely. Každý kufr 
pojme integrální helmu – a pro přirozený pocit 
z jízdy jsou kufry připevněny k plně plovoucímu 
nosnému systému. Můžete si navíc připevnit také 
horní kufr a zvýšit celkovou nosnost až o 7 % na 
193 kg.

Vyhřívané rukojeti
Plně integrované 10stupňové vyhřívání rukojetí 
se snadno ovládá rolovacím kolečkem na řídítkách 
a je monitorováno přístrojovou deskou TFT. 
Speciálně tvarované rukojeti mají tenčí gumu, 
která umožňuje efektivní přenos tepla a udržuje 
při jízdě ruce zahřáté bez ohledu na počasí.

Lehký rám z hliníku litého pod tlakem 
metodou CF
Nová generace modelu TRACER 9 GT je vybavena 
přepracovaným rámem Deltabox z hliníku litého 
pod tlakem metodou CF, který poskytuje vyšší 
úroveň tuhosti a zajišťuje agilitu sportovního 
motocyklu spolu s jistotou stability. Přepracovaná 
hliníková kyvná vidlice je o 64 mm delší a zajišťuje 
tak vynikající stabilitu při vysokých rychlostech, 
aniž by byla narušena svižná ovladatelnost 
motocyklu.

Motor CP3 EU5 o objemu 890 ccm
Nový kapalinou chlazený motor CP3 o objemu 
890 ccm, který vyvíjí vyšší úrovně lineárního 
točivého momentu při nižších otáčkách, dosahuje 
pozoruhodného zrychlení a vzrušující rychlosti při 
výjezdu ze zatáček, což z tohoto motocyklu činí 
nejsportovnější TRACER vůbec. Optimalizované 
převodové poměry a vytříbená antihoppingová 
spojka (A&S) zajišťují mimořádně plynulý výkon – 
a nádherný chraplavý zvuk nového dvojitého 
výfuku a přepracovaného systému sání zvyšuje 
vzrušení z každé jízdy.

Speciální barvy a grafika
Tracer 9 GT je nabízen v exkluzivních barvách 
a grafice Yamaha Icon Performance, které tomuto 
stroji dodávají prémiovou povrchovou úpravu 
připomínající R1M a důmyslnou sportovní vizáž. 
K dispozici také v barvách Redline a Tech Kamo.
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Icon Performance 

Redline



 

Jsi na řadě



 

Díky agresivní masce a zatraceně stylovému vzhledu vám TRACER 7 vlije 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, splňující normu EU5, 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 se dvěma LED světlomety a agresivními 
obrysovými světly posiluje moderní design a svalnatý vzhled motocyklu – a díky 
ergonomii na dlouhé vzdálenosti, širokým řídítkům a nastavitelnému displeji je 
tento všestranný motocykl střední váhy vždy připraven na váš další silniční výlet. 
TRACER 7: Jsi na řadě.

Agresivně designovaná polokapotáž
Díky agresivní masce a kompaktní kapotáži má 
TRACER 7 odvážné tvary, které prostě nelze 
ignorovat! Futuristická 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.

Nejlehčí ve své třídě
Díky kompaktnímu, lehkému podvozku s dlouhou 
hliníkovou kyvnou vidlicí 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 7 
nejlepšího poměru výkonu k hmotnosti a 
poskytuje skutečně vynikající zážitek z jízdy.

Dva LED projektorové světlomety, 
obrysová světla a směrová světla
Dva kompaktní LED projektorové světlomety 
propůjčují modelu TRACER 7 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 
obrysovými světly a kompaktními LED směrovými 
světly.

Skvělý točivý moment motoru CP2
Nic jiného v dané třídě vám nepřinese tak 
dobrý pocit a zvuk jako pozoruhodný motor 
CP2 o objemu 689 ccm od společnosti Yamaha. 
Jeho špičkový design s filozofií 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.

Icon Grey

Redline Tech Kamo
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TRACER 7 GT je čistokrevný sportovně-cestovní motocykl, který nabídne skvělý 
požitek z jízdy na dlouhé vzdálenosti. Tento nejlehčí sportovně-cestovní motocykl 
ve své kategorii je vybavený bočními kufry o objemu 20 litrů, vysokým štítem 
a pohodlným sedlem, vám poskytne dokonalou kombinaci vzrušujícího výkonu, 
snadné ovladatelnosti a vynikajících cestovních schopností.

TRACER 7 GT je poháněn vynikajícím motorem CP2 o objemu 698ccm CP2 EU5 
s vysokým točivým momentem a klikovým hřídelem crossplane od společnosti 
Yamaha (jedním z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších motorů všech dob) a je určen 
pro jezdce, kteří si chtějí užít stejně jako vy vzrušení ze sportovního motocyklu 
v kombinaci s dlouhým dojezdem, flexibilitou ve městě a velkou měrou komfortu.

Dvojité LED světlomety a kapotáž nové generace zajišťují motocyklu TRACER 7 
GT dynamický a agresivní vzhled, který ho odlišuje od ostatních motocyklů v této 
kategorii. Díky nejlepšímu poměru výkonu a hmotnosti ve své třídě, agilnímu 
podvozku a velkému jízdnímu komfortu je tento motocykl skvělým způsobem, jak 
vyrazit na město a objevovat nové životní cesty.

Skvělý točivý moment motoru CP2
Nic jiného v dané třídě vám nepřinese tak 
dobrý pocit a zvuk jako pozoruhodný motor 
CP2 o objemu 689 ccm od společnosti Yamaha, 
který splňuje normu EU5. Jeho špičkový design 
s filozofií crossplane má nerovnoměrnou sekvenci 
zapalování, která poskytuje silný a lineární 
točivý moment. Tento mimořádně citlivý motor 
vyhovující normě EU5 je jedním z historicky 
nejúspěšnějších motorů značky Yamaha a nabízí 
nejsportovnější a nejzábavnější jízdu ve své třídě.

Pohodlné sedlo
Speciálně navržené pohodlné sedlo je vybaveno 
kvalitním povrchem ze dvou materiálů 
s kontrastním prošíváním a pěnové polstrování má 
různé zóny hustoty, které při cestování zajišťují 
maximální jízdní komfort pro jezdce i spolujezdce. 
Integrované logo TRACER vizuálně zlepšuje 
atraktivnost a vzbuzuje pocit luxusu.

Vyšší a širší cestovní štít
Motocykl TRACER 7 GT je vybaven vyšším 
a širším štítem pro lepší ochranu před větrem při 
jízdě na dlouhé vzdálenosti. Tento cestovní štít 
z nerozbitného polykarbonátu odolného proti 
poškrábání nabízí ve srovnání se standardním 
štítem účinné zvýšení výšky o 92 mm a rozšíření 
o 70 mm – díky tomu zajišťuje maximální jízdní 
komfort, snižuje hluk a zlepšuje ochranu proti 
větru a nepříznivému počasí.

20litrové boční kufry do města
Ať už jste na cestách nebo jen jedete do práce, 
boční kufry o objemu 20 litrů nabízejí ideální 
kapacitu, aniž by byly ohroženy kompaktní 
rozměry a dravý vzhled. A jejich štíhlý a odolný 
design dokonale doplňuje dynamický styl modelu 
TRACER 7 GT.

TRACER 7 GT je originálním motocyklem Yamaha TRACER 7 doplněným originálním příslušenstvím Yamaha, které zahrnuje lehké boční kufry, vysoký štít a komfortní sedlo. Tyto prvky jsou k dostání 
u autorizovaných prodejců Yamaha.

Tech Kamo

Redline Icon Grey
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Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Hliníková čepička ventilku 
s rýhovaným vzorem

Hliníková čepička ventilku se 
vzorem šroubovice

Vnitřní brašna – boční kufr City
1MC-INBAG-CC-00

Spojková páčka Billet
1RC-F3912-00-00

Brzdová páčka Billet
1RC-F3922-10-00

Víko nádrže oleje Billet
1WS-F1536-10-00

Sada pro rozšíření základny 
bočního stojanu
1WS-F7311-00-00

Sada cestovních stupaček pro 
jezdce Billet
2PP-FRFPG-00-00

Měkké boční brašny ABS
2PP-FS0SC-00-00

Sada zámku s jednotným klíčem 
pro horní boxy City (kompatibilita 
v závislosti na klíčích ke stroji)
59C-281C0-00-00

Sada zámků pro boční brašny a 
horní box Touring
5P5-28406-01-00

Zámek pro boční brašny a horní 
box Touring
5P5-28406-09-00

Barevné panely víka pro 50l horní 
box City
34B-F843F-0F-00

Barevné panely víka pro 39l horní 
box City
52S-F842M-00-00

39l horní box City
52S-F84A8-00-00

Výfukový systém Akrapovič 
TRACER 700
90798-33701-00

Hlavní stojan TRACER 700
B4T-F71A0-00-00

Štít Touring
B4T-F83J0-00-00

Nízké sedlo
B4T-F47C0-00-00

Pohodlné sedlo
B4T-F47C0-10-00

5V USB nabíječka zařízení
B4T-H6600-00-00

Boční brašny Touring 20 l – levá 
strana
BC6-F0753-1L-02

Chrániče motoru
B4C-211D0-00-00

Kryt chladiče
B4T-E24D0-00-00

TRACER 7 Příslušenství



 

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

 

Technické údaje
NIKEN NIKEN GT TRACER 9

Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC

Zdvihový objem 847 cm³ 847 cm³ 890 cm³

Vrtání x zdvih 78.0 x 59.1 mm 78.0 x 59.1 mm 78 × 62.1 mm

Kompresní poměr 11.5 : 1 11.5 : 1 11.5:1

Maximální výkon 84,6 kW (115 k) @ 10 000 ot./min 84,6 kW (115 k) @ 10 000 ot./min 87,5 kW (119 k) @ 10 000 ot./min

Maximální točivý moment 87,5 Nm (8,9 kgf+m) @ 8500 ot./min 87,5 Nm (8,9 kgf+m) @ 8500 ot./min 93,0 Nm (9,5 kgf+m) @ 8500 ot./min

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni

Typ spojky mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová

Systém zapalování TCI TCI TCI

Systém startování n/a TCI Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod řetěz řetěz řetěz

Spotřeba n/a 5.8 L/100 km 5.0 L/100km

CO2 n/a 135 g/km 116 g/km

Příprava směsi vstřikování paliva vstřikování paliva vstřikování paliva

Podvozek
Rám dDamond Diamond Diamond

Úhel sklonu 20º 20º 25° 00’

Stopa 74mm 74mm 108 mm

Systém předního odpružení podvozek USD podvozek USD teleskopická vidlice

Systém zadního odpružení kyvná vidlice kyvná vidlice kyvná vidlice

Přední zdvih 110 mm 110 mm 130 mm

Zadní zdvih 125 mm 125 mm 137 mm

Přední brzda dvojité hydraulické brzdy, Ø 298 mm dvojité hydraulické brzdy, Ø 298 mm hydraulická se dvěma kotouči Ø 298 mm

Zadní brzda hydraulická jednokotoučová, Ø 282 mm hydraulická jednokotoučová, Ø 282 mm hydraulická s jedním kotoučem Ø 245 mm

Přední pneumatika 120/70 R 15 120/70 R 15 120/70Z R17 M/C (58W) (bezdušová)

Zadní pneumatika 190/55 R 17 190/55 R 17 180/55Z R17 M/C (73W) (bezdušová)

Rozměry
Celková délka 2150 mm 2150 mm 2175 mm

Celková šířka 885 mm 885 mm 885 mm

Celková výška 1250 mm 1250 mm 1430 mm – 1470 mm

Výška sedla 820 mm 820 mm 810 mm – 825 mm

Rozvor kol 1510 mm 1510 mm 1500 mm

Minimální světlá výška 150 mm 150 mm 135 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 263 kg 267 kg 213 kg

Kapacita palivové nádrže 18 L 18 L 18 L

Kapacita olejové nádrže 3.4 L 3.4 L 3,5 L



  

TRACER 9 GT TRACER 7 TRACER 7 GT

Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, 3 válec, DOHC 2válcový, kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOHC n/a

Zdvihový objem 890 cm³ 689 cm³ n/a

Vrtání x zdvih 78 × 62.1 mm 80.0 x 68.6 mm n/a

Kompresní poměr 11.5:1 11.5 : 1 n/a

Maximální výkon 87,5 kW (119 k) při 10 000 ot./min 54,00 kW při 8 750 ot./min. n/a

Maximální točivý moment 93,0 Nm (9,5 kgm) při 7000 ot./min 68,0 Nm (6,93 kgm) @ 6500 ot./min n/a

Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni n/a

Typ spojky mokrá, vícelamelová mokrá, vícelamelová n/a

Systém zapalování TCI TCI n/a

Systém startování Elektrický Elektrický n/a

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní stálý záběr, 6rychlostní n/a

Koncový převod řetěz řetěz n/a

Spotřeba 5.0 L/100km 4.3 L/100km n/a

CO2 116 g/km 100g/km n/a

Příprava směsi vstřikování paliva vstřikování paliva n/a

Podvozek
Rám Diamond Diamond n/a

Úhel sklonu 25° 24.8º n/a

Stopa 108 mm 90 mm n/a

Systém předního odpružení teleskopická vidlice teleskopické vidlice n/a

Systém zadního odpružení kyvná vidlice kyvná vidlice, (kloubové odpružení) n/a

Přední zdvih 130 mm 130 mm n/a

Zadní zdvih 137 mm 142 mm n/a

Přední brzda hydraulická se dvěma kotouči Ø 298 mm hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø 282 mm n/a

Zadní brzda hydraulická s jedním kotoučem Ø 245 mm hydraulická jednokotoučová, Ø 245 mm n/a

Přední pneumatika 120/70Z R17 M/C (58W) (bezdušová) 120/70 R17 M/C 58W (bezdušová) n/a

Zadní pneumatika 180/55Z R17 M/C (73W) (bezdušová) 180/55 R17 M/C 73W (bezdušová) n/a

Rozměry
Celková délka 2175 mm 2140 mm n/a

Celková šířka 885 mm 806 mm n/a

Celková výška 1430 mm – 1470 mm 1290 mm n/a

Výška sedla 810 mm – 825 mm 835 mm n/a

Rozvor kol 1500 mm 1460 mm n/a

Minimální světlá výška 135 mm 140 mm n/a

Mokrá hmotnost včetně náplní 220 kg 196 kg n/a

Kapacita palivové nádrže 18 L 17.0 L n/a

Kapacita olejové nádrže 3,5 L 3.0 L n/a



 



 



Get it on

 

S bezplatnou aplikací 
MyGarage si můžete 
vytvořit svou vysněnou 
sbírku

Aplikace MyGarage je nejlepší způsob, jak 
vytvořit svoji vysněnou sbírku motocyklů 
Yamaha – a je zcela zdarma a dostupná pro 
systémy iOS i Android. Stáhněte si aplikaci a 
můžete si začít upravovat svůj vysněný stroj 
Yamaha.

V aplikaci MyGarage můžete přidávat nebo 
odebírat širokou škálu originálních volitelných 
prvků příslušenství a prohlížet si motocykl 
z libovolného úhlu.

Když máte svoje vysněné motocykly hotové, 
můžete je uložit a sdílet s přáteli. A když se 
nakonec rozhodnete, která verze je pro vás ta 
pravá, stačí ji jednoduše poslat prodejci, který 
ji dokáže proměnit v realitu.



 

MyRide: Vneste do své 
jízdy novou dimenzi!

Aplikace MyRide, vyvinutá výhradně 
společností Yamaha a dostupná zdarma 
pro systémy iOS i Android, umožňuje všem 
jezdcům obohatit jejich zážitky z jízdy bez 
ohledu na to, jakou značku motocyklu nebo 
skútru vlastní.

Díky aplikaci Yamaha MyRide mohou jezdci 
sledovat a analyzovat v reálném čase své jízdní 
výkony, jako je úhel náklonu, zrychlení nebo 
rychlost, až k nadmořské výšce a brzdné síle. A 
každá cesta bude ještě přínosnější.

Každou jízdu lze navíc sdílet s ostatními 
uživateli aplikace MyRide nebo na sociálních 
médiích a trasu lze také exportovat do 
souboru ve formátu GPX. Tímto způsobem 
mohou motocyklisté najít nové trasy a 
dobrodružství k prozkoumání a spojit se 
s komunitou nadšených motocyklistů po 
celém světě.



 



  



 

Cesta za dobrodružstvím 
začíná právě tady

Každý v sobě máme smysl pro dobrodružství a 
touhu zjistit, co čeká za obzorem. A právě díky 
této vrozené touze po objevování neexistuje 
žádná hranice, čeho lze dosáhnout a jak daleko 
se vydat.

S komplexní řadou produktů značky Yamaha 
si můžete užívat a sdílet pestrou škálu 
plnohodnotných zážitků na zemi, na vodě nebo 
na sněhu. Abychom vám pomohli odhalit, co 
rozbuší vaše srdce, společnost Yamaha založila 
specializovaný portál dobrodružných podniků, 
který vám nabídne přístup do nového světa 
plného úžasných, neočekávaných a radostných 
zážitků.

Destination Yamaha Motor je globální online 
platforma pro cestovatele, která každému, kdo 
hledá vzrušení, rozpumpuje adrenalin a umožní 
získat nové zážitky, jež vydrží napořád. Díky 
spolupráci s prověřenými partnery v oblasti 
cestovního ruchu nabízí projekt Destination 
Yamaha Motor možnost vyhledat online 
dokonalé dobrodružství pro jízdu na motocyklu, 
čtyřkolce, na lodi či sněžném skútru.

Platforma nabízí skutečně rozmanitý výběr 
cestovních zážitků. Získáte zde nové zkušenosti, 
které vám rozšíří horizonty a donutí vás 
překonávat sám sebe. Můžete se spolehnout, že 
platforma Destination Yamaha Motor prověřila a 
schválila opravdu každého poskytovatele, takže 
svou rezervaci můžete odeslat s naprostou 
důvěrou. Navštivte stránky https://destination-
yamaha-motor.eu/ a vneste s námi vzrušení do 
své budoucnosti.





 

Buďte chytří. Volte 
originál. 

Pro zajištění optimálního výkonu a 
dlouhodobé spolehlivosti stroje naše 
společnost doporučuje používat pouze 
originální díly Yamaha. Vysoce kvalitní 
náhradní díly naší společnosti splňují 
osvědčené bezpečnostní standardy, dokonale 
lícují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení. 
Zajišťují tak potřebný klid na duši.

Při využití servisních služeb autorizovaného 
prodejce společnosti Yamaha si můžete být 
jisti, že je veškerá údržba prováděna vysoce 
kvalifi kovanými techniky Yamaha s použitím 
originálních náhradních dílů a výrobků 
Yamalube.

Technici naší společnosti pravidelně absolvují 
školení v Technické akademii Yamaha, při 
nichž získávají odborné znalosti a detailní 
zkušenosti nutné k tomu, aby udrželi váš 
stroj ve stavu, v jakém opustil výrobní závod. 
Podrobnější informace si vyžádejte u místního 
prodejce Yamaha nebo navštivte web naší 
společnosti.



  

Tekutá složka motoru

Společnost Yamaha si uvědomuje, že naše 
produkty vyvolávají u zákazníků jedinečnou 
hrdost na vlastnictví. Jako projev uznání jejich 
věrnosti k naší značce jsme vyvinuli řadu 
produktů Yamalube pro mazání a údržbu.

Technici společnosti Yamaha považují olej 
za jednu z nejdůležitějších součástí motoru 
vašeho motocyklu Yamaha. Zvolte Yamalube a 
pocítíte skutečný rozdíl.

Když budete vždy používat produkty 
Yamalube, můžete se spolehnout, že váš 
motor má potenciál běžet na plný výkon a 
zaručíte mu životnost a spolehlivost, jakou od 
značky Yamaha očekáváte. Naše společnost 
vyrábí i široký sortiment výrobků pro údržbu, 
které zajistí, že váš stroj bude vždy v dokonalé 
kondici. Nejlepší výrobek Yamalube pro 
konkrétní stroj vám doporučí místní prodejce 
značky Yamaha nebo navštivte naše webové 
stránky.
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www.yamaha-motor.eu/cz/cs

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. Specifikace 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.

Sledujte nás:

Prodejce

Yamaha Motor Europe N.V. 
odštěpný závod Česká republika

Petrská 1168/29
110 00 Praha 1

Česká republika
info@yamaha-motor.cz


