
Redo för sport.
Utrustad för touring.
Vrid på gasen så förstår du varför Tracer 700GT:s

kraftfulla tvåcylindriga 689-kubiksmotor är en av de mest

populära kraftpaketen i klassen. Den här vridstarka

motorn ger nervkittlande acceleration och fantastisk

väghållning och har konstruerats enligt Yamahas

innovativa crossplane- loso .

För att optimera den sportiga potentialen hos den här

dynamiska motorn har Yamahas designers skapat ett

kompakt rörramschassi med en lång sving som ger

smidighet och stabilitet. För en bekväm och säker åktur

är fjädringssystemen mjuka, med inställningar anpassade

för en sporttourer.

Tracer 700GT är utrustad för touring, med sin exklusiva

höga ruta, komfortsadel och färgmatchade sidoväskor.

Och är alltid redo att ta med dig på nya vägar i livet.

Mångsidig, spännande och prisvärd

sporttourer

Justerbar, hög vindruta ger extra

skydd.

Snygg komfortsadel

Färgmatchade 20-liters

touringsidoväskor

Spännande sportprestanda med smidig

manövrering

17-liters bränsletank för lång räckvidd

Perfekt e ekt/viktförhållande

Vridstark, tvåcylindrig crossplane-

motor på 689 kubik

Kompakt rörramschassi

Lätta aluminiumhjul med tio ekrar

Digital instrumentpanel med LED-

display

Dubbla 282 mm skivor fram, med 4-

kolvsok
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Justerbar, hög
vindruta/komfortsadel

Tracer 700GT levereras med en justerbar,

hög vindruta som ger dig bättre skydd

mot väder och vind, så att varje resa blir

mer avkopplande och behaglig. För att

garantera att du och din passagerare

färdas i lyx hela dagen är GT-modellen

utrustad med en exklusiv komfortsadel

som betonar den här sporttourerns

genuina långfärdspotential.

Färgmatchade 20-liters
sidoväskor

När det är dags att ge sig av ger Tracer

700GT:s 20-liters sidoväskor gott om plats

för allt du behöver på resan – oavsett om

du åker till jobbet, på en weekend eller en

långfärd. De lätta, färgmatchade väskorna

med fästen som snabbt tas bort är både

praktiska och snygga och lätta att

använda.

Allt du kan önska dig på vägen

Tracer 700GT har en tank på 17 liter för

långfärd som ger dig möjlighet att köra

långa avstånd mellan tankningarna.

Handskydden som håller vinden borta från

dina händer, den ergonomiskt utformade

körställningen, tillsammans med den

justerbara vindrutan, komfortsadeln och 20-

litersväskorna ger en avkopplande åktur

varje gång.

Inställningar anpassade för en
sporttourer

För att säkerställa att Tracer 700GT är

redo att prestera på högsta nivå i alla

sport- och touringsammanhang har

chassit en mängd exklusiva egenskaper.

Den långa svingen i aluminium ger en

hjulbas på 1 450 mm för smidighet och

stabilitet och de främre och bakre

fjädringssystemen har inställningar

anpassade för en sporttourer.

Vridstark, tvåcylindrig motor
på 689 kubik

Tracer 700GT:s raka tvåcylindriga 689-

kubiksmotor har tagits fram enligt

Yamahas innovativa crossplane- loso .

Den speciella 270-graders vevaxeln ger en

ojämn tändföljd som skapar en stark

känsla av acceleration och ett suveränt

drag för en spännande tur – och den raka

vridmomentkurvan garanterar enastående

prestanda.

Kompakt och lätt rörramschassi

En av de främsta egenskaperna hos Tracer

700GT är dess kompakta och lätta

rörramschassi som utnyttjar crossplane-

motorn som en bärande del. Denna starka

och minimalistiska design har en lång sving i

aluminium som ger god stabilitet för

smidiga och spännande

kurvtagningsegenskaper.
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Motor

Motortyp 2-cylindrig;4-takts;vätskekylning;DOHC;4 ventiler
Slagvolym 689cc
Borrning och slag 80.0 mm x 68.6 mm
Kompression 11.5 : 1
Max e ekt 55.0kW (74.8hk) @ 9,000 rpm
Limited power version 35.0kW 7,500 rpm
Max vridmoment 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt;Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elstart
Transmissionssystem Konstant ingrepp;6-växlad
Sluttransmission Kedja
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km
Förgasare
Chassi

Ram Diamant
Fjädringsväg fram 130 mm
Castervinkel 24.8º
Försprång 90mm
Fjädringssystem fram Teleskopga el
Fjädringssystem bak Svingarm;(länkupphängning)
Fjädringsväg bak 142 mm
Frambroms Hydraulisk dubbel bromsskiva, Ø282 mm
Bakbroms Hydraulisk enkel bromsskiva, Ø245 mm
Framdäck 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Bakdäck 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)
Anmärkning
Track
Dimensioner

Totallängd 2,138 mm
Totalbredd 806 mm
Totalhöjd 1,270 mm
Sitthöjd 835 mm
Hjulbas 1,450 mm
Min. markfrigång 140 mm
Vikt (fulltankad) 196 kg
Bränsletanksvolym 17.0L
Oljetanksvolym 3.0L
Anmärkning

Tracer 700 GT



Tracer 700GT är en originalmotorcykel från Yamaha som utrustats med Yamahas

originaltillbehörspaket som omfattar en hög vindruta, komfortsadel och färgmatchade 20-

liters sidoväskor, som du kan köpa från en auktoriserad Yamaha-återförsäljare. Bär alltid

hjälm, ögonskydd och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilderna i den här broschyren visar

professionella förare som kör under kontrollerade förhållanden. Speci kationer och

utseende för de Yamaha-produkter som visas här kan komma att ändras utan föregående

meddelande och kan variera till följd av ändrade behov och förhållanden. För mer

information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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