
De sportieve Sport
Tourer
Op basis van een fascinerend en wendbaar platform

hebben we een veelzijdige Sport Tourer ontwikkeld: de

Tracer 700. Met deze achtergrond verwacht u iets

bijzonders - en dat krijgt u ook.

Met zijn dynamische kuip met dubbele koplampen

imponeert de Tracer 700 vanaf het eerste moment. Het

lichte chassis levert verbazingwekkende prestaties in

bochten, en de lange aluminium swingarm zorgt samen

met de verbeterde instelbaarheid van de ophanging voor

wendbaarheid en stabiliteit.

De 17 liter tank heeft een capaciteit voor lange

afstanden, en met de windbescherming voor het

bovenlichaam en de voorgevormde buddyseat met

solide handgrepen is de Tracer 700 klaar om uw verhaal

te schrijven.

Veelzijdige Sport Tourer

Sportieve prestaties en grote

wendbaarheid

Toegankelijke en betaalbare

middelzware motor

Verstelbaar windscherm en

handbeschermers met geïntegreerde

richtingaanwijzers

17 litertank, ideaal voor lange

afstanden

Uitstekende vermogen-

gewichtsverhouding

Sterke 689cc crossplane tweecilinder

Compact buizenframe

Lichtgewicht aluminium

tienspaaksvelgen

Digitaal LED instrumentenpaneel

Dubbele Ø 282 mm remschijven vóór

met vierzuigerremklauwen en

standaard ABS

Breed assortiment originele Yamaha-

accessoires
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De sportieve Sport Tourer
De herinneringen van morgen komen voort uit de beslissingen die we vandaag nemen. Stelt u eens

voor dat u uw levensverhaal aan het schrijven bent en dat de volgende pagina nu voor u ligt.

De Tracer 700 is een toegankelijke en betaalbare Sport Tourer. Misschien wilt u na uw werk snel

even stoom afblazen, of misschien bent u uw ultieme motorvakantie aan het voorbereiden. Met deze

veelzijdige en fascinerende motor ets aan uw zijde zal u ervaringen beleven die voor altijd bij u zullen

blijven.

De Tracer 700 biedt u de mogelijkheid om voor elke dag een nieuwe pagina te schrijven. Hij helpt u

bovendien om het verhaal dat u schrijft naar wens aan te passen – of u nu alleen op pad bent of met

vrienden.
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Exclusieve Sport Tourer
speci caties

Het chassis heeft een reeks exclusieve

eigenschappen, die ervoor zorgen dat de

Tracer 700 geschikt is om de beste

prestaties te leveren in allerlei sport- en

toersituaties. De lange aluminium

swingarm zorgt voor meer stabiliteit en

de voor- en achterwielophanging met

speci eke Sport Tourer instellingen zorgen

voor optimaal comfort en vertrouwen.

Optionele toeruitrusting

Yamaha heeft een assortiment originele

accessoires ontwikkeld voor de Tracer 700,

die zo ontworpen zijn dat u uw motor ets

kunt aanpassen aan uw persoonlijke

behoeften en toeractiviteiten. In deze

serie zijn onder meer de volgende

accessoires opgenomen: een hoger scherm

dat een betere bescherming biedt tegen

wind, zachte zijko ers van 20 liter en een

topko er van 39 liter.

Dubbele koplampen met LED
contourverlichting

De aerodynamische kuip met dubbele

koplampen, die uitgerust is met een heldere

LED contourverlichting, geeft de Tracer 700

een krachtige en dynamische look, die zijn

sportieve karakter weerspiegelt. En

aandacht voor details, zoals de in de

handbeschermingen geïntegreerde voorste

knipperlichten en het multifunctionele

digitale LCD instrumentenpaneel waarin

een grote variëteit aan informatie duidelijk

wordt weergegeven.

Uitstekende vermogen-
gewichtsverhouding

De opwindende vermogensafgifte en het

grote lineaire koppel maken van de Tracer

700 een indrukwekkende motor ets,

zowel wat betreft de kwantiteit als de

kwaliteit van de prestaties. Uitstekend

vermogen en koppel, laagste gewicht in

zijn klasse: de speci caties van de Tracer

700 spreken voor zich.

Compact en licht buizenframe

Een van de belangrijkste eigenschappen

van de Tracer 700 is zijn compacte en

lichte stalen ruggengraatframe waarbij

het crossplane motorblok als dragend

element dient. Dit stevige en

minimalistische ontwerp is voorzien van

een aluminium swingarm, voor een goede

stabiliteit, en wendbare en fascinerende

prestaties in bochten.

Gebouwd voor lange afstanden

Met zijn compacte kuip en zijn verstelbare

windscherm - en met de lichte

handbeschermingen - biedt de Tracer 700

een goede bescherming van het

bovenlichaam tegen weer en wind, terwijl

de getrapte en de solide handgrepen zorgen

voor extra comfort. Daarnaast is deze

veelzijdige Sport Tourer, mede dankzij de 17

liter brandstoftank, ideaal voor het a eggen

van lange afstanden.
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Motor

Motortype 2-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 689cc
Boring x slag 80.0 mm x 68.6 mm
Compressieverhouding 11.5 : 1
Max. vermogen 55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Beschikbaar met begrensd vermogen 35.0kW 7,500 rpm
Max. koppel 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm
Smeersysteem Wet sump
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Brandstofverbruik 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km

Chassis

Type chassis Diamantvormig
Balhoofdhoek 24.8º
Naloop 90mm
Wielophanging, voor Telescopic forks
Wielophanging, achter Achterbrug, Link-type veersysteem
Veerweg, voor 130 mm
Veerweg, achter 142 mm
Remmen, voor Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Remmen, achter Hydraulic single disc, Ø245 mm
Bandenmaat, voor 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Bandenmaat, achter 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Afmetingen

Totale lengte 2,138 mm
Totale breedte 806 mm
Totale hoogte 1,270 mm
Zithoogte 835 mm
Wielbasis 1,450 mm
Grondspeling 140 mm
Rijklaargewicht 196 kg
Inhoud brandstoftank 17.0L
Motorolie hoeveelheid 3.0L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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