Sport Touring 2021

LIFE
Cestovanie po cestách života
Cesta je dôležitejšia než cieľ a pri jazde na
motocykli Yamaha Sport Touring si určite
nájdete priestor na vychutnanie okamihov v
prítomnosti i pripomenutie trvalých zážitkov
z podujatia Roads of Life.
Motocykel TRACER 7 novej generácie
ponúka kapotáž s úplne novým dizajnom a
agresívnou novou tvárou i najlepší pomer
výkonu a hmotnosti vo svojej triede.
Skutočne sa hodí na každý deň v týždni a
vnesie do vášho života neobyčajné vzrušenie.

Rýchly, športový a skvelo vyzerajúci
trojvalcový TRACER 9 s vysokým krútiacim
momentom je jedným z najzaujímavejších
športových cestovných motocyklov
súčasnosti. Vysoko špecifikovaný model
TRACER 9 GT je naopak vybavený nosičom
batožiny, vysokým plexi štítom a hlavným
stojanom, vďaka čomu sa ideálne hodí na
dlhšie cesty.

Radikálny 3-kolesový model NIKEN je
skonštruovaný tak, aby prevzal velenie
nad zákrutami a poskytol novú úroveň
dôvery. A vďaka vyššej úrovni ochrany pred
poveternostnými podmienkami vám model
NIKEN GT vhodný do každého ročného
obdobia umožní vychutnať si jazdu zákrutami
po celý rok.

Zažite revolučnú jazdu.

NIKEN
Radikálny model NIKEN dokonale zapadne do
vášho zajtrajška. Je pripravený, aby vám otvoril
dvere do inej dimenzie ovládania riadenia.

Model NIKEN skutočne urobí dojem vďaka
odvážnemu futuristickému dizajnu. 3-valcový
motor s objemom 847 cm3 a mohutným
krútiacim momentom spolu s ľahkým hybridným
podvozkom zaručí vzrušujúci športový výkon
a pohodlie na dlhých výletoch. Zažite revolučnú
jazdu.

NIKEN

S jedinečnou technológiou nakláňania viacerých
kolies (LMW) je vzhľad, jazda a dojem z tohto
radikálneho a všestranného 3-kolesového
motocykla úplne novým zážitkom. Na kľukatých
cestách je doma. Vďaka dvojitému nakláňaniu
predných kolies zlepšuje stabilitu, takže na
modeli NIKEN môžete rezať zákruty úplne
suverénne.

Technológia viackolesového nakláňania
(LMW)

Odvážny a futuristický dizajn

Hybridný rám

3-valcový motor CP3 s objemom 847 cm3

Model NIKEN pôsobí vďaka nakláňaniu
dvoch predných kolies a dvojitým obráteným
vidliciam zavalito, impozantne a zároveň
radikálne, čím odráža svoj radikálny jazdný
charakter. Robustnému a športovému dizajnu
nechýba futuristický dvojitý kryt svetlometov
a integrovaná palivová nádrž, ktoré vytvárajú
odvážny a jedinečný profil.

Špeciálny hybridný rám zabezpečuje prirodzený
pocit z riadenia, svižnosť športového motocykla
a istotu v zákrutách. Hlava z liateho hliníka je
spojená s priestorom liatej hliníkovej kyvnej
vidlice oceľovými trúbkami, ktoré poskytujú
požadovanú úroveň sily, pevnosti a pružnosti.

3-valcový motor s objemom 847 cm3 a výdatným
krútiacim momentom modelu NIKEN bol
navrhnutý na základe úspešného dizajnu motorov
modelov Yamaha MT-09 a Tracer 900. Špeciálne
nastavenia vstrekovania paliva pomáhajú
dosiahnuť vysoký výkon na kľukatých cestách
a v zložitých jazdných situáciách, pričom špeciálny
dizajn kľuky zlepšuje jazdné vlastnosti a plynulosť
jazdy.

Športová kapotáž a dvojité LED
svetlomety

Hlboké sklopenie stroja pod
45-stupňovým uhlom

Zdokonalená technológia elektronického
ovládania

Kompaktný prístrojový panel s LCD
displejom

Široká, dole zahnutá predná kapotáž je
vybavená dvojitými LED svetlometmi, ktoré
podčiarkujú športový a suverénny charakter
modelu NIKEN. Dvojité svetlomety navyše
podporujú silný a stabilný vzhľad dvoch predných
kolies. Zrkadlá odvodené od modelu YZF-R1
sú vybavené integrovanými LED smerovkami,
vďaka ktorým motocykel vyzerá ešte odvážnejšie
a futuristickejšie.

Medzi najmodernejšie technológie patria
15-palcové kolesá so špeciálne vyvinutými
pneumatikami radu 120/70R15, ktoré zlepšujú
dosadnutie na vozovku, aby ste sa pri brzdení
a vyberaní zákrut cítili istejšie. Behúň so šírkou
410 mm umožňuje sofistikovanému dizajnu LMW
prednej časti dosiahnuť uhol sklopenia na úrovni
až 45 stupňov pre jedinečný zážitok z vyberania
zákrut.

Najrevolučnejší a najfuturistickejší športovocestný motocykel je plne vybavený najnovšími
technológiami elektronického ovládania vrátane
3-stupňového režimu D-MODE, systému YCC-T,
tempomatu a systému kontroly trakcie s dvoma
úrovňami nastavenia a vypínačom. Pre plynulú
jazdu je model NIKEN navyše vybavený aj klznou
spojkou A&S a systémom rýchleho radenia (QSS).

Pri jazde na modeli NIKEN si budete vychutnávať
jedinečný výhľad z pozície jazdca. Široká predná
kapota vám ešte pridá na istote z jazdy a stabilite
a futuristický vzhľad motocykla dopĺňajú
kompaktné nástroje, ako je LCD displej na čiernom
pozadí, ktorý zlepšuje viditeľnosť počas dňa.

Vďaka zdokonalenému systému viackolesového
nakláňania (LMW) modelu NIKEN bude jazda
zákrutami vzrušujúca a istejšia. Jedinečný
Ackermannov dizajn motocyklov Yamaha
s paralelnými štvorsmernými ramenami
a konzolovým teleskopickým systémom závesu
zlepšuje stabilitu a dosadnutie motocykla
na vozovku pri jazde zákrutami a na rôznych
povrchoch.

NIKEN

NIKEN

Graphite

Vyberajte zákruty
v každom ročnom
období.

NIKEN GT

Prostredníctvom modelu NIKEN GT objavuje
spoločnosť Yamaha s týmto odvážnym novým
konceptom nové svety. Tento špičkový
športovo-cestný motocykel ponúka vďaka
vyššiemu plexi štítu lepšiu ochranu pred vplyvmi
počasia, má pohodlné sedadlo, bočné kufre,
vyhrievané riadidlá a ďalšie skvelé funkcie –
vďaka tomuto motocyklu budete zvládať aj
najnáročnejšie cesty a budete sa cítiť pohodlne
aj v nepriaznivom počasí.
Vyberanie zákrut, dlhšie cesty alebo víkendové
výlety – táto nová generácia športovo-cestného
motocykla zaručuje špičkové pohodlie,
prvotriedne ovládanie a maximálny pôžitok
z jazdy v každom ročnom období.

NIKEN GT je originálny motocykel značky Yamaha doplnený
o originálne príslušenstvo Yamaha, ktoré zahŕňa polomäkké
25-litrové bočné kufre z materiálu ABS vrátane držiakov, ktoré
montujú predajcovia značky Yamaha.

NIKEN GT

Motocykel NIKEN prináša intenzívny pocit
zo stability prednej časti spolu s vynikajúcou
manévrovateľnosťou, čím dodáva istotu
každému jazdcovi. To, ako tento motocykel
dokáže efektívne zvládať aj tie najnáročnejšie
zákruty, musíte zažiť, inak tomu neuveríte.

Športovo-cestný motocykel s kompletnou
výbavou do každého počasia
Výbavu modelu NIKEN GT zahŕňajú vysoký
plexi štít, bočné kufre a nosič zadného kufra
s držadlami pre spolujazdca – to všetko spolu
s vyhrievanými rukovätami, pohodlným sedadlom,
hlavným stojanom a doplnkovou zásuvkou na
jednosmerný prúd. Tento radikálny 3-kolesový
športovo-cestný motocykel zaručujúci vysokú
mieru pohodlia a funkčnosti je stavaný tak, aby
po celý rok prinášal pôžitok z jazdy bez ohľadu na
počasie.

3-valcový motor CP3 s objemom 847 cm3
3-valcový motor s objemom 847 cm3 s výdatným
krútiacim momentom modelu NIKEN GT bol
navrhnutý na základe úspešného dizajnu motorov
modelov Yamaha MT-09 a Tracer 900. Špeciálne
nastavenia vstrekovania paliva pomáhajú
dosiahnuť vysoký výkon na kľukatých cestách
a v zložitých jazdných situáciách, pričom dizajn
kľuky zlepšuje jazdné vlastnosti a plynulosť jazdy.

LMW technológia nakláňania
S LMW technológiou modelu NIKEN GT bude
jazda zákrutami vzrušujúca a istejšia a najmä
bezkonkurenčne výnimočná. Jedinečný
Ackermannov dizajn motocyklov Yamaha
s paralelnými štvorsmernými ramenami
a konzolovým teleskopickým systémom závesu
zlepšuje stabilitu a dosadnutie motocykla
na vozovku pri jazde zákrutami a na rôznych
povrchoch.

Športová kapotáž a dvojité LED
svetlomety
Široká, dole zahnutá predná kapotáž je
vybavená dvojitými LED svetlometmi, ktoré
podčiarkujú športový a dynamický charakter
modelu NIKEN GT. Dvojité svetlomety navyše
podporujú silný a stabilný vzhľad dvoch predných
kolies. Zrkadlá odvodené od modelu YZF-R1
sú vybavené integrovanými LED smerovkami,
vďaka ktorým motocykel vyzerá ešte odvážnejšie
a futuristickejšie.

Hlboké sklopenie stroja pod
45-stupňovým uhlom
Medzi najmodernejšie technológie patria
15-palcové kolesá so špeciálne vyvinutými
pneumatikami radu 120/70R15, ktoré zlepšujú
dosadnutie na vozovku, aby ste sa pri brzdení
a vyberaní zákrut cítili istejšie počas celého
roka. Behúň so šírkou 410 mm umožňuje
sofistikovanému dizajnu LMW prednej časti
dosiahnuť uhol sklopenia na úrovni až 45 stupňov
pre výnimočný zážitok z vyberania zákrut.

Odvážny a futuristický dizajn
Model NIKEN GT pôsobí vďaka nakláňaniu dvoch
predných kolies a dvojitým obráteným vidliciam
zavalito, impozantne a zároveň radikálne, čím
odráža jazdný charakter športovo-cestného
motocykla. Robustnému a športovému dizajnu
nechýba ikonický dvojitý kryt svetlometov
a integrovaná palivová nádrž, ktoré vytvárajú
odvážny a jedinečný profil.

Hybridný rám
Špeciálny hybridný rám zabezpečuje svižnosť
športového motocykla, pohodlie na cestách
a istotu v zákrutách. Hlava z liateho hliníka je
spojená s priestorom liatej hliníkovej kyvnej
vidlice oceľovými trúbkami, ktoré poskytujú
požadovanú úroveň sily, pevnosti a pružnosti.

Zdokonalená technológia elektronického
ovládania
Tento pokrokový a ikonický športovo-cestný
motocykel je kompletne vybavený najnovšími
technológiami elektronického ovládania vrátane
3-stupňového režimu D-MODE, systému YCC-T,
tempomatu a systému kontroly trakcie s dvoma
úrovňami nastavenia a vypínačom. Pre plynulú
jazdu je model NIKEN GT navyše vybavený aj
klznou spojkou A&S a systémom rýchleho radenia
(QSS).

NIKEN GT je originálny motocykel značky Yamaha doplnený o originálne príslušenstvo Yamaha, ktoré zahŕňa polomäkké 25-litrové bočné kufre z materiálu ABS vrátane držiakov, ktoré montujú predajcovia značky Yamaha.

NIKEN GT

Nimbus Grey

NIKEN GT

Phantom Blue

Tech Black

NIKEN GT Doplnky

Frézovaný kryt nalievacieho otvoru
oleja

50L Vrchný kufor City
34B-F84A8-10-00

2PP-FE0LC-00-00

Frézovaný kryt nádržky na brzdovú
kvapalinu

Adaptéry na servisný stojan

LED smerovky

Zadný servisný stojan

2CR-F71A0-00-00

YME-H0789-00-10

2CR-FRRST-10-00

B34-FBFLC-10-00

Frézované stupačky spolujazdca

Frézovaná spojková páčka

Nastavovač reťaze

Frézované stupačky jazdca

Frézované koncovky riadidiel

Adaptéry na kyvnú vidlicu

1WS-F2743-00-00

B67-F3912-00-00

B67-FCHAD-00-00

1WS-F2741-00-00

B67-FHBED-00-00

YMD-20025-60-00

Tankvak Sport

Taška na zadné sedadlo

Tankvak City

Tankvak Tour

39 l vrchný kufor City

Frézovaná brzdová páčka

YME-FTBAG-SP-00

YME-REARB-AG-00

YME-FTBAG-CT-01

YME-FTBAG-TR-01

52S-F84A8-00-00

1RC-F3922-10-00

LED Smerovky Plus zadné

Montážna platňa pre vrchné kufre
City

Dizajnové športové sedadlo

Chrániče predných vidlíc

Držiak na GPS

Chránič reťaze

BD5-247C0-00-00

BD5-251B0-00-00

BD5-F34A0-00-00

BD5-FCHNC-00-00

YME-FLB2R-10-00

BV1-F84X0-00-00

Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Predstavte si nový
zajtrajšok

TRACER 9
Predstavujeme nový dynamický stroj TRACER 9 od spoločnosti Yamaha. Ľahší,
rýchlejší a všestrannejší než kedykoľvek predtým – a s elegantnou novou
aerodynamickou kapotážou s vylepšenou ergonómiou – táto prémiová nová
generácia športovo-cestovných motocyklov vás aj vášho spolujazdca zavezie, kam
si len predstavíte.

Tech Kamo

Nová 6-osová inerciálna meracia jednotka (IMU) riadi elektronické systémy
podpory sledujúce náklon, ktoré vám poskytnú presnú kontrolu na rôznych
povrchoch a pri rôznych poveternostných podmienkach, zatiaľ čo dvojica TFT
prístrojov a kompletné LED osvetlenie podčiarkujú prémiové parametre tohto
všestranného športovo-cestovného motocykla. Vďaka plnej kapacite na 3 batožiny
a dojazdu viac než 350 km je model TRACER 9 predurčený na to, aby vo vás vzbudil
emócie a odviezol vás do nového sveta.

TRACER 9 v číslach

Motor CP3 s objemom 890 cm3, EU5

Motor CP3 s objemom 889 cm3 a s vysokým
krútiacim momentom dosahuje 93 Nm pri 7 000
ot./min, s maximálnym výkonom 119 k pri 10 000
ot./min. Hmotnosť s prevádzkovými kvapalinami
213 kg, nosnosť 193 kg, kapacita palivovej nádrže
18 litrov, dojazd viac než 350 km.

Nový kvapalinou chladený motor CP3 s objemom
890 cm3, ktorý vyvinie vyššiu úroveň lineárneho
krútiaceho momentu pri nižších otáčkach,
dosahuje pozoruhodné zrýchlenie a vzrušujúce
rýchlosti pri výjazde zo zákrut, čo z tohto
motocykla robí ten najšportovejší model TRACER
9 v dejinách. Optimalizované prevodové pomery
a vyladená antihoppingová spojka zaisťujú
mimoriadne plynulú jazdu – a nádherne chrapľavý
zvuk nového dvojitého výfuku a prepracovaného
systému nasávania zvyšuje vzrušenie z každej
jazdy.

TRACER 9

Tento najpredávanejší športovo-cestovný motocykel v Európe prešiel kompletným
prepracovaním a získal trojvalcový motor s väčším objemom 890 cm3, ktorý vyvinie
ešte väčší krútiaci moment a opojné zrýchlenie. Nezáleží na tom, či sa vydáte
zdolávať kľukaté horské cesty alebo prekonávať veľké vzdialenosti na diaľniciach,
nové ľahké šasi zaistí vášmu motocyklu svižnosť športového stroja spolu so
stabilitou cestovného modelu pri jazde sólo alebo vo dvojici.

Redline

Ľahký rám z hliníka odlievaného pod
tlakom metódou CF
Nová generácia modelu TRACER 9 je vybavená
prepracovaným rámom Deltabox z hliníka
odlievaného pod tlakom metódou CF, ktorý
poskytuje vyššiu úroveň tuhosti a zaisťuje
svižnosť športového motocykla spolu s istotou
stability. Prepracovaná hliníková kyvná vidlica je
o 64 mm dlhšia a zaisťuje tak vynikajúcu stabilitu
vo vysokých rýchlostiach bez narušenia svižnej
ovládateľnosti motocykla.

Možnosť prepravy 3 plných kufrov
Pre väčšiu všestrannosť a pohodlie vám TRACER
9 ponúka možnosť upevnenia až troch pevných
kufrov, ktoré vám a vášmu spolujazdcovi umožnia
vziať si na každú cestu všetko potrebné vybavenie.
Tento dynamický športovo-cestovný motocykel
dokáže odviesť o 7 % väčší náklad s hmotnosťou
až 193 kg.

Zosilnie zážitok z jazdy

TRACER 9 GT

Súčasťou štandardného vybavenia sú pevné
bočné kufre, do ktorých sa vojde integrálna
prilba a majú farebne zladené panely. Ak
potrebujete viac miesta, môžete si navyše
upevniť horný kufor – a plne plávajúci systém
nosiča batožiny poskytuje prirodzený pocit z
jazdy aj pri maximálnom zaťažení.
Na istú a bezpečnú jazdu v noci je model TRACER
9 GT vybavený LED svetlami na nasvietenie
zákrut, ktoré sa pri výraznejšom náklone
intenzívnejšie rozsvietia, a 10-stupňovým
nastaviteľným vyhrievaním rukovätí, aby ste
mali ruky v teple bez ohľadu na počasie. A na
zaistenie dokonalej športovej všestrannosti
je tento motocykel so špičkovým výkonom
vybavený systémom QSS na lepšie a rýchlejšie
radenie vyšších a nižších prevodových stupňov.

TRACER 9 GT

Športovo-cestovný motocykel nikdy nevyzeral
tak dobre. TRACER 9 GT má exkluzívne
parametre, zahŕňajúce elektronické poloaktívne
odpruženie, ktoré neustále upravuje silu
tlmenia vpredu a vzadu s cieľom dosiahnuť
čo najplynulejšiu a najbezpečnejšiu jazdu bez
ohľadu na zaťaženie alebo rýchlosť, a poskytuje
tak najvyššiu úroveň dynamického komfortu na
cestách.

Poloaktívne odpruženie KYB

Pevné bočné kufre

Plne nastaviteľné elektronické odpruženie vpredu
a vzadu riadi 6-osová jednotka IMU a jednotka
ECU, ktoré aktivujú hydraulickú jednotku (HU) a
riadiacu jednotku odpruženia (SCU). Nastavenie
tlmenia sa okamžite upravuje pomocou
elektromagnetu na zaistenie plynulej a bezpečnej
jazdy bez ohľadu na zaťaženie alebo podmienky
jazdy. Režim sa nastavuje prostredníctvom
rozhrania TFT.

Súčasťou štandardného vybavenia sú nové pevné
bočné kufre s farebne zladenými panelmi. Do
každého z kufrov možno vložiť integrálnu prilbu a
na zaistenie prirodzeného pocitu z jazdy sa kufre
upevňujú k plne plávajúcemu nosnému systému.
Navyše môžete použiť aj doplnkový horný kufor a
zvýšiť celkovú nosnosť až o 7 % na 193 kg.

Systém rýchleho radenia (QSS) vyšších a
nižších prevodových stupňov

Vyhrievané rukoväte

Špeciálne farebné a grafické prevedenie

Motor CP3 s objemom 890 cm3, EU5

Plne integrované 10-úrovňové vyhrievanie
rukovätí sa ľahko ovláda otočným kolieskom na
riadidlách a jeho nastavenie sa zobrazuje na TFT
prístroji. Špeciálne tvarované rukoväti majú tenšiu
gumu, ktorá umožňuje efektívny prenos tepla
a udržuje pri jazde ruky zahriate bez ohľadu na
počasie.

Model Tracer 9 GT sa ponúka v exkluzívnych
farbách a grafickom prevedení Yamaha Icon
Performance, ktoré tomuto stroju dodáva
prémiovú povrchovú úpravu pripomínajúcu model
R1M a dômyselný športový vzhľad. K dispozícii je
aj v prevedení Redline a Tech Kamo.

Nový kvapalinou chladený motor CP3 s objemom
890 cm3, ktorý vyvinie vyššiu úroveň lineárneho
krútiaceho momentu pri nižších otáčkach,
dosahuje pozoruhodné zrýchlenie a vzrušujúce
rýchlosti pri výjazde zo zákrut, čo z tohto
motocykla robí ten najšportovejší model TRACER
v dejinách. Optimalizované prevodové pomery
a vyladená antihoppingová spojka zaisťujú
mimoriadne plynulú jazdu – a nádherne chrapľavý
zvuk nového dvojitého výfuku a prepracovaného
systému nasávania zvyšuje vzrušenie z každej
jazdy.

TRACER 9 GT je vybavený systémom rýchleho
radenia (QSS) na rýchlejšie a plynulejšie radenie
bez spojky. Senzor na radiacej tyči radenia
registruje pohyb a jednotka ECU na okamih
preruší prenos hnacieho krútiaceho momentu z
motora CP3 s objemom 890 cm3, aby zabezpečila
plynulé radenie v zákrutách, ktoré udržiava
rovnováhu a stabilitu šasi a súčasne zaisťuje
pohodovejšiu jazdu.

LED svetlá na jazdu v zákrutách
LED svetlá na nasvietenie zákrut novej generácie
zvýrazňujú vrchol každej zákruty a sprevádzajú
vás aj tou najtemnejšou nocou. So zväčšujúcim
sa uhlom náklonu sa automaticky zvyšuje jas a
zabezpečuje jasné zorné pole, ktoré umožňuje
športovejšiu jazdu dlho do noci. Systém je v
prevádzke, keď sa motocykel nakloní o viac než 7°
a má rýchlosť najmenej 5 km/h.

Ľahký rám z hliníka odlievaného pod
tlakom metódou CF
Nová generácia modelu TRACER 9 GT je
vybavená prepracovaným rámom Deltabox z
hliníka odlievaného pod tlakom metódou CF,
ktorý poskytuje vyššiu úroveň tuhosti a zaisťuje
svižnosť športového motocykla spolu s istotou
stability. Prepracovaná hliníková kyvná vidlica je
o 64 mm dlhšia a zaisťuje tak vynikajúcu stabilitu
vo vysokých rýchlostiach bez narušenia svižnej
ovládateľnosti motocykla.

TRACER 9 GT

Redline

TRACER 9 GT

Tech Kamo

Icon Performance

Ste na rade.

TRACER 7
Vďaka novej agresívnej prednej časti a výraznému charakteru prináša model
TRACER 7 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.

Redline

Tech Kamo

Motor CP2 s technológiou krížového kľukového hriadeľa vyhovujúci norme EU5
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.

TRACER 7

Aerodynamická kapotáž novej generácie s dvomi LED svetlometmi a agresívnymi
obrysovými svetlami posilňuje moderný dizajn a výrazný vzhľad stroja. Vďaka
svojej ergonómii, ktorá sa prejaví pri jazde na veľké vzdialenosti, širokým riadidlám
a nastaviteľnému štítu je tento všestranný stroj strednej hmotnostnej kategórie
vždy pripravený vyraziť na ďalšiu cestu. TRACER 7: Ste na rade.

Icon Grey

Polo kapotáž s agresívnym vzhľadom
Vďaka svojej agresívnej novej prednej časti
a kompaktnej kapotáži predstavuje model
TRACER 7 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.

Responzívny motor CP2 s vysokým
krútiacim momentom vyhovujúci norme
EU5
Nič iné v tejto triede neprináša taký pocit z jazdy
ani neznie tak dobre ako pozoruhodný motor
Yamaha CP2 s objemom 689 cm3. Filozofia
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.

Dvojité LED reflektory, obrysové svetlá a
smerovky
Kompaktné duálne LED reflektory vyžarujú
výrazný svetelný lúč na zaistenie vynikajúceho
prehľadu pri jazde v noci a modelu TRACER 7
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.

Najľahší vo svojej triede
Vďaka kompaktnému a ľahkému podvozku
s dlhou hliníkovou kyvou vidlicou a rázvoru 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 ponúka model
TRACER 7 ten najlepší pomer výkonu a hmotnosti
a prináša naozaj vynikajúci zážitok z jazdy.

TRACER 7 GT
TRACER 7 GT je čistokrvný športovo-cestovný motocykel, ktorý ponúkne skvelý
zážitok z jazdy na dlhé vzdialenosti. Tento najľahší športovo-cestovný motocykel
vybavený bočnými kuframi s objemom 20 litrov, vysokým plexi štítom a pohodlným
sedadlom, vám poskytne dokonalú kombináciu vzrušujúceho výkonu, jednoduchej
ovládateľnosti a vynikajúcich vlastností na cestách.

Redline

Icon Grey

Model TRACER 7 GT je určený pre jazdcov, ktorí rovnako ako vy túžia po vzrušení
zo športového motocykla v kombinácii s univerzálnym dlhým dojazdom, flexibilitou
v meste a štipkou vážnosti. Stroj poháňa vynikajúci motor CP2 s objemom 698cm3
CP2 EU5 s vysokým krútiacim momentom a s krížovým uložením kľukového
hriadeľa od spoločnosti Yamaha (jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších
motorov všetkých čias).
Dvojité LED svetlomety a kapotáž novej generácie zaisťujú motocyklu TRACER
7 GT dynamický a agresívny vzhľad, ktorý ho odlišuje od ostatných motocyklov v
danej kategórii. Vďaka najlepšiemu pomeru výkonu a hmotnosti v danej triede,
podvozku na svižnú jazdu a veľkému jazdnému komfortu predstavuje tento
motocykel praktický spôsob, ako prejsť mestom a objavovať nové životné cesty.
Tech Kamo

Responzívny motor CP2 s vysokým
krútiacim momentom spĺňajúci normu
EU5
Nič iné v tejto triede neprináša taký pocit z jazdy
ani neznie tak dobre ako pozoruhodný motor
Yamaha CP2 s objemom 689 cm3, ktorý spĺňa
normu EU5. Filozofia špičkovej konštrukcie s
krížovým uložením kľukového hriadeľa vytvára
nepravidelnú sekvenciu zapaľovania, ktorá
poskytuje vysoký výkon a lineárny krútiaci
moment. Tento mimoriadne citlivý motor
vyhovujúci norme EU5 je jedným z historicky
najúspešnejších motorov značky Yamaha a ponúka
tú najšportovejšiu a najzábavnejšiu jazdu v danej
triede.

20-litrové bočné kufre do mesta

Vyšší a širší cestovný plexi štít

Pohodlné sedadlo

Bez ohľadu na to, či ste na cestách, alebo
idete len do práce, bočné kufre s objemom 20
litrov ponúkajú ideálnu kapacitu bez narušenia
kompaktných rozmerov a agresívneho vzhľadu
stroja. A ich štíhly a odolný dizajn dokonale dopĺňa
dynamický štýl modelu TRACER 7 GT.

Motocykel TRACER 7 GT je vybavený vyšším a
širším plexi štítom na lepšiu ochranu pred vetrom
pri jazde na dlhé vzdialenosti. Tento cestovný
plexi štít z nerozbitného polykarbonátu odolného
voči poškriabaniu ponúka v porovnaní so
štandardným plexi štítom účinné zvýšenie výšky o
92 mm a rozšírenie o 70 mm – vďaka tomu zaisťuje
maximálne pohodlie pri jazde, znižuje hluk a
zvyšuje ochranu proti vetru a poveternostným
podmienkam.

Špeciálne navrhnuté pohodlné sedadlo je
vybavené kvalitným povrchom z dvoch materiálov
s kontrastným prešívaním a penové čalúnenie
ponúka zóny s rôznou hustotou, ktoré jazdcovi
aj spolujazdcovi pri jazde zaisťujú maximálny
komfort. Integrované logo TRACER vizuálne
zvyšuje atraktívnosť a vytvára dojem luxusu.

Model TRACER 7 GT je originálny motocykel Yamaha TRACER 7 doplnený o balík originálneho príslušenstva Yamaha, ktorý obsahuje ľahké bočné kufre, vysoký plexi štít a pohodlné sedadlo. Toto
príslušenstvo možno kúpiť od oficiálneho predajcu výrobkov značky Yamaha.

TRACER 7 GT

Inteligentná jazda v
zákrutách

TRACER 7 Doplnky

Hliníková čiapočka ventilu so
špirálovým vzorom

Hliníková čiapočka ventilu so
špirálovým vzorom

Súprava na rozšírenie základne
bočného stojana

Frézované stupačky pre jazdca
Touring

1WS-F7311-00-00

2PP-FRFPG-00-00

Sada zámku pre kufre City

Hlavný stojan pre model TRACER
700

Vnútorné tašky do bočných kufrov

Frézovaná spojková páčka

Frézovaná brzdová páčka

Kryt nalievacieho otvoru oleja

1MC-INBAG-CC-00

1RC-F3912-00-00

1RC-F3922-10-00

1WS-F1536-10-00

Mäkké ABS bočné kufre

Farebný kryt na 50L kufor City

Farebný kryt na 39L kufor City

39 l vrchný kufor City

2PP-FS0SC-00-00

34B-F843F-0F-00

52S-F842M-00-00

52S-F84A8-00-00

Sada 3 zámkov pre bočné a zadný
kufor

Zámok pre bočné alebo zadný
kufor

Výfukový systém Akrapović

Chrániče motora

Kryt chladiča

90798-33701-00

B4C-211D0-00-00

B4T-E24D0-00-00

5P5-28406-01-00

5P5-28406-09-00

Turistický plexi štít

Nízke sedadlo

Pohodlné sedadlo

Nabíjačka zariadení USB 5 V

B4T-F83J0-00-00

B4T-F47C0-00-00

B4T-F47C0-10-00

B4T-H6600-00-00

Bočný kufor Touring 20L - ľavá
strana

B4T-F71A0-00-00

Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

BC6-F0753-1L-02

Technické údaje
NIKEN

NIKEN GT

TRACER 9
Kvapalinou chladený, 3valec, 4taktný, 4 ventilový, DOHC

Motor
Kvapalinou chladený, 3valec, 4taktný, 4 ventilový, DOHC

Kvapalinou chladený, 3valec, 4taktný, 4 ventilový, DOHC

Zdvihový objem

Typ motora

847 cm3

847 cm3

890 cm3

Vŕtanie x zdvih

78.0 x 59.1

78.0 x 59.1

78 x 62,1 mm

Kompresný pomer

11.5 : 1

11.5 : 1

11.5:1

Maximálny výkon

84.6kW (115k) pri 10,000 ot./min

84.6kW (115k) pri 10,000 ot./min

87,5 kW (119 k) pri 10 000 ot./min

87.5Nm (8.9 kg-m) pri 8,500 ot./min

87.5Nm (8.9 kg-m) pri 8,500 ot./min

93,0 Nm (9,5 kg-m) pri 7 000 ot./min

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

mokrá, viaclamelová

mokrá, viaclamelová

mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania

TCI

TCI

TCI

Systém štartovania

Elektrický

Elektrický

Elektrický
stály záber, 6rýchlostná

Maximálny krútiaci moment
Systém mazania
Typ spojky

stály záber, 6rýchlostná

stály záber, 6rýchlostná

Koncový prevod

Prevodovka

Reťaz

Reťaz

Reťaz

Spotreba paliva

5.8L/100km

5.8L/100km

5.0 L/100km

CO2 emisie
Prívod paliva

135g/km

135g/km

116 g/km

Vstrekovanie paliva

Vstrekovanie paliva

Vstrekovanie paliva

Diamond

Podvozok
Rám

Diamond

Diamond

Predný zdvih

20º

20º

25° 00’

Uhol sklonu

74mm

74mm

108 mm

Systém zadného odpruženia

Dvojitá obrátená teleskopická vidlica

Dvojitá obrátená teleskopická vidlica

Teleskopická vidlica

Systém predného odpruženia

kyvná vidlica

kyvná vidlica

kyvná vidlica

Predná zdvih

110 mm

110 mm

130 mm

Zadný zdvih

125 mm

125 mm

137 mm

Predná brzda

Hydraulická s dvoma kotúčami, Ø298 mm

Hydraulická s dvoma kotúčami, Ø298 mm

Hydraulická, dvojkotúčová, Ø 298 mm

Zadná brzda

Hydraulická, jednokotúčová, Ø 245 mm

Hydraulická jednokotoučová, Ø282 mm

Hydraulická jednokotoučová, Ø282 mm

Predná pneumatika

120/70 R 15

120/70 R 15

120/70Z R17 M/C (58W) (bezdušová)

Zadná pneumatika

190/55 R 17

190/55 R 17

180/55Z R17 M/C (73W) (bezdušová)

Celková dĺžka

2,150 mm

2,150 mm

2 175 mm

Celková šírka

885 mm

885 mm

885 mm

Celková výška

1,250 mm

1,250 mm

1 430 mm – 1 470 mm

Rozmery

Výška sedadla

820 mm

820 mm

810 mm – 825 mm

Rázvor kolies

1,510 mm

1,510 mm

1 500 mm

150 mm

150 mm

135 mm

263 kg

267 kg

213 kg

Objem palivovej nádrže

18L

18L

18L

Objem olejovej nádrže

3.4L

3.4L

3,5L

Minimálna svetlá výška
Mokrá hmotnosť s náplňami

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

TRACER 9 GT

TRACER 7

TRACER 7 GT
Kvapalinou chladený, 2valec, 4taktný, 4 ventilový, DOHC

Motor
Kvapalinou chladený, 3valec, 4taktný, 4 ventilový, DOHC

Kvapalinou chladený, 2valec, 4taktný, 4 ventilový, DOHC

Zdvihový objem

Typ motora

890 cm3

689 cm3

689 cm3

Vŕtanie x zdvih

78 x 62,1 mm

80.0 x 68.6

80.0 x 68.6

Kompresný pomer

11.5:1

11.5 : 1

11.5 : 1

Maximálny výkon

87,5 kW (119 k) pri 10 000 ot./min

54,00 kW pri 8 750 ot./min.

54,00 kW pri 8 750 ot./min.

93,0 Nm (9,5 kg-m) pri 7 000 ot./min

68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm

68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

mokrá, viaclamelová

mokrá, viaclamelová

mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania

TCI

TCI

n/a

Systém štartovania

Elektrický

Elektrický

Elektrický
stály záber, 6rýchlostná

Maximálny krútiaci moment
Systém mazania
Typ spojky

stály záber, 6rýchlostná

stály záber, 6rýchlostná

Koncový prevod

Prevodovka

Reťaz

Reťaz

Reťaz

Spotreba paliva

5.0 L/100km

4.3l/100km

neuvádza sa

CO2 emisie

116 g/km

100g/km

neuvádza sa

Karburátor

Vstrekovanie paliva

Vstrekovanie paliva

Vstrekovanie paliva

Diamond

Podvozok
Rám

Diamond

Diamond

Predný zdvih

25° 00’

24.8º

24.8º

Uhol sklonu

108 mm

90mm

90mm

Systém zadného odpruženia

Teleskopická vidlica

Teleskopická vidlica

Teleskopická vidlica

Systém predného odpruženia

kyvná vidlica

kyvná vidlica

kyvná vidlica

Predná zdvih

130 mm

130 mm

130 mm

Zadný zdvih

137 mm

142 mm

142 mm

Predná brzda

Hydraulická, dvojkotúčová, Ø 298 mm

Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø282 mm

Hydraulická s dvojitým kotúčom, Ø282 mm

Zadná brzda

Hydraulická, jednokotúčová, Ø 245 mm

Hydraulická, jednokotúčová, Ø 245 mm

Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm

Predná pneumatika

120/70Z R17 M/C (58W) (bezdušová)

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

120/70 R17 M/C 58W (bezdušová)

Zadná pneumatika

180/55Z R17 M/C (73W) (bezdušová)

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

180/55Z R17 M/C (73W) (bezdušová)

Celková dĺžka

2 175 mm

2 140 mm

2 140 mm

Celková šírka

885 mm

806 mm

806 mm

Celková výška

1 430 mm – 1 470 mm

1 290 mm

1 290 mm

Výška sedadla

810 mm – 825 mm

840 mm

840 mm

Rázvor kolies

1 500 mm

1 460 mm

1 460 mm

Minimálna svetlá výška

135 mm

140 mm

140 mm

Mokrá hmotnosť s náplňami

220 kg

196 kg

neuvádza sa

Objem palivovej nádrže

18L

17.0L

neuvádza sa

Objem olejovej nádrže

3,5L

3.0L

neuvádza sa

Rozmery

Vytvorte si vysnívanú
kolekciu pomocou
bezplatnej aplikácie
MyGarage
Aplikácia MyGarage je najlepší spôsob, ako
si vytvoriť vysnívanú kolekciu motocyklov
Yamaha. Je úplne zadarmo a je dostupná pre
mobily so systémami iOS aj Android. Stiahnite
si aplikáciu a môžete začať vytvárať svoj
vlastný stroj Yamaha.
V aplikácii MyGarage môžete pridávať alebo
odoberať širokú škálu prvkov originálnej
voliteľnej výbavy a prezerať si motocykel
z ľubovoľného uhla.
Keď máte svoje vysnívané motocykle hotové,
môžete ich uložiť a zdieľať s priateľmi. Keď
sa nakoniec rozhodnete, ktorá verzia je pre
vás tá pravá, stačí ju jednoducho poslať
predajcovi Yamaha, ktorý ju dokáže premeniť
na skutočnosť.

Get it on

MyRide: Pozdvihnite svoju
jazdu na novú úroveň!
Aplikácia MyRide, vyvinutá výhradne
spoločnosťou Yamaha a dostupná zadarmo
pre mobily so systémami iOS aj Android,
umožňuje všetkým jazdcom obohatiť svoje
zážitky z jazdy bez ohľadu na to, akú značku
motocykla alebo skútra vlastnia.
S aplikáciou Yamaha MyRide môžu jazdci
v reálnom čase sledovať a analyzovať svoje
jazdecké zručnosti, ako je uhol náklonu,
zrýchlenie, rýchlosť, nadmorská výška či
brzdná sila. Každá jazda tak prinesie ešte viac
potešenia.
Každú jazdu je možné zdieľať s ostatnými
používateľmi aplikácie MyRide alebo na
sociálnych sieťach a trasu je možné exportovať
aj do súboru formátu GPX. Motocyklisti
takto môžu nájsť nové trasy a dobrodružstvá,
ktoré sa oplatí preskúmať, a tiež sa spojiť
s celosvetovou komunitou vášnivých
motocyklov.

Hľadanie dobrodružstva sa
začína práve tu
Každý z nás vo svojom vnútri túži po skutočnom
dobrodružstve. Spaľuje nás túžba zistiť, čo sa
nachádza za ďalším horizontom. A vďaka tejto
vrodenej túžbe objavovať môžete dosiahnuť
čokoľvek a vydať sa tak ďaleko, ako len chcete.
Komplexná ponuka výrobkov spoločnosti
Yamaha vám umožňuje vychutnať si celý rad
kvalitných zážitkov na súši, vode alebo snehu
a podeliť sa o ne. Spoločnosť Yamaha vytvorila
špecializovaný portál pre dobrodruhov, ktorý
vám umožní okamžitý prístup k vzrušujúcemu,
prekvapujúcemu a obohacujúcemu novému
svetu, aby ste zistili, čo vám skutočne rozbúcha
srdce.
Destination Yamaha Motor je globálna online
cestovná platforma, ktorá každému, kto túži
po vzrušení, dáva príležitosť zvýšiť si adrenalín
a získať nové spomienky, ktoré vydržia navždy.
V spolupráci s kľúčovými partnermi v oblasti
cestovného ruchu vám platforma Destination
Yamaha Motor umožňuje online vyhľadať to
najlepšie dobrodružstvo, či už ho zažijete na
motocykli, štvorkolke, lodi alebo snežnom skútri.
Vďaka skutočne rozmanitej ponuke výletov
môžete nájsť nový zážitok, ktorý rozšíri vaše
obzory a dostane vás z vašej komfortnej
zóny, pričom si môžete byť istí, že platforma
Destination Yamaha Motor preverila a schválila
každého dodávateľa, vďaka čomu môžete s
úplnou dôverou vykonať rezerváciu. Navštívte
ešte dnes adresu https://destination-yamahamotor.eu/ a už zajtra s nami získajte zaujímavý
nový zážitok.

Buďte šikovní. Buďte
inteligentní.
Na zaistenie optimálneho výkonu a dlhodobej
spoľahlivosti vášho modelu Yamaha
odporúčame vždy používať originálne diely
Yamaha. Naše vysokokvalitné náhradné diely
spĺňajú osvedčené bezpečnostné normy, sú
dokonale kompatibilné a mimoriadne odolné
voči opotrebovaniu, vďaka čomu môžete jazdiť
s pocitom úplnej istoty.
Ak pri servise využijete služby oﬁ ciálneho
predajcu značky Yamaha, môžete si byť istí,
že údržbu vykonajú profesionálni technici
spoločnosti Yamaha s využitím originálnych
dielov a produktov Yamalube.
Naši technici sú pravidelne školení v rámci
programu Yamaha Technical Academy, vďaka
čomu majú odborné vedomosti a komplexné
skúsenosti potrebné na udržiavanie vášho
stroja značky Yamaha v dokonalom stave.
Podrobnejšie informácie vám poskytne
miestny predajca značky Yamaha alebo ich
nájdete na našej webovej lokalite.

Kvapalná súčasť motora
V spoločnosti Yamaha máme radosť, že naši
zákazníci sa považujú za hrdých majiteľov
našich produktov. Ako odmenu za ich lojalitu
voči značke sme vyvinuli rad produktov na
mazanie a údržbu Yamalube.
Naši technici v spoločnosti Yamaha považujú
olej za kvapalinovú súčasť motora, ktorá je
najdôležitejšou súčasťou motora Yamaha. Ak
si vyberiete rad produktov Yamalube, zistíte
ten skutočný rozdiel.
Tým, že si vyberiete rad Yamalube a budete
ho neustále používať, si budete môcť byť istí,
že váš motor bude mať potenciál fungovať
na plné otáčky a bude poskytovať odolnosť a
spoľahlivosť, ktoré od každého produktu od
spoločnosti Yamaha očakávate. Vyrábame
aj rad produktov na starostlivosť o vzhľad,
ktoré udržia váš milovaný stroj v špičkovom
stave. Miestny predajca produktov Yamaha
vám poradí s výberom najlepšieho produktu
Yamalube pre váš stroj značky Yamaha. Taktiež
môžete navštíviť našu webovú lokalitu.

www.yamaha-motor.sk

Sledujte nás:

Yamaha Motor Europe N.V.
organizačná zložka SK
Mostová 2
811 02 Bratislava
Info_general@yamaha-motor.sk

Predajca

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. Špecifikácie 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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