
Създаден за силни
усещания.
TRACER 7 е така замислен и изработен, че да ви предложи

вълнуващо преживяване с високо ниво на комфорт и

динамичен стил във всяка ситуация.

Спортният корпус с мощни двойни LED прожекторни

фарове придава на TRACER 7 дързък и агресивен вид, а

регулируемата слюда подобрява комфорта при каране на

дълго разстояние.

Благодарение на водещата в индустрията технология на

Yamaha с кръстосан колянов вал, високо оцененият

двигател CP2 с обем 689 куб.см, съответстващ на Евро 5,

произвежда достатъчно голям линейно изменящ се

въртящ момент за истински освежаващо преживяване – а

с регулируемото окачване, ергономичността и

преработения дизайн на седалката този спортно-

туристически мотоциклет с високи спецификации е готов

за повече вълнение, повече комфорт и повече

забавления.

Двигател CP2, съответстващ на Евро 5,

с изобилие от въртящ момент

Най-лекият в класа

Регулируемо предно и задно

окачване

Контролираща позиция с удобна

ергодинамика

Полуспойлери с агресивна

физиономия

Дълги пътувания без презареждане

Аеродинамичен екран с възможност

за регулиране с една ръка

Двойни прожекторни LED фарове и

габарити

Контурна двойна седалка за удобство

на водача и пътника

Мултифункционален LCD дисплей
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Създаден за силни усещания.
С агресивна физиономия и много дръзко излъчване новият TRACER 7 е способен да повиши

адреналина ви, когато и да карате. Независимо дали след работа или през уикенда, този динамичен

спортно-туристически мотоциклет е готов да ви впечатли с изключително представяне и пъргавостта

на ниското тегло.

Двигателят CP2, съответстващ на Евро 5, с технологията на кръстосания колянов вал, създава вълна

от линейно изменящ се въртящ момент, която просто не спира да приижда в диапазона на оборотите

за забележително ускорение на всяка предавка – а с компактното шаси и регулируемото окачване

взимате бързо и прецизно всеки завой.

Аеродинамичният корпус от ново поколение с двойни LED фарове и агресивно скосени габарити

подсилва модерния дизайн на мотоциклета и внушителния външен вид, а с ергономичността на големи

разстояния, широките ръкохватки и регулируемата слюда този универсален мотоциклет със средно

тегло е готов за следващото ви пътешествие. TRACER 7: Ваш ред е.
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Полуспойлери с агресивна
физиономия

С агресивната си физиономия и

компактен корпус TRACER 7 смело

заявява себе си и просто не можете  да

го пренебрегнете! Плавно преливащите

в  капака на резервоара футуристични

полуспойлери предлагат достатъчно

защита от вятъра и метеорологичните

условия, а модерният дизайн

подчертава динамичния характер на

този водещ в  класа  си спортно-

туристически мотоциклет.

Отлично реагиращ двигател
CP2, съответстващ на Евро 5,
с голям въртящ  момент

Нищо друго в  този клас не създава

такова усещане, нито звучи така , както

забележителния двигател CP2 на

Yamaha с обем 689 куб .см. Водещият в

бранша дизайн с технологията на

кръстосания колянов вал създава

неравномерна поредност на запалване

в  цилиндрите, което води до голям и

линейно изменящ се въртящ момент. А

с множеството подобрения в  двигателя,

трансмисията и изпускателната

система този изключително добре

реагиращ двигател, съответстващ на

Евро 5, предоставя още по- спортно и

по-вълнуващо каране .

Двойни прожекторни LED
фарове, габарити и мигачи

Освен че прожектират мощен светлинен

лъч за отлично нощно виждане,

компактните двойни прожекторни LED

фарове придават на TRACER 7 агресивен,

модерен и динамичен вид. А за добра

видимост през деня този спортно-

туристически мотоциклет от ново

поколение е оборудван с ярки LED

габарити, както и с компактни LED мигачи.

Най-лекият в класа

С компактно, леко шаси с дълго

алуминиево люлеещо се рамо и

междуосие 1460 мм, този спортно-

туристически мотоциклет е от най-

пъргавите и вълнуващи спортни

туръри. С най-лекото тегло в  своя клас

и с двигател с голям въртящ момент

TRACER 7 постига най-доброто

съотношение мощност/маса за

наистина изключително представяне по

време на каране.

Регулируемо предно и задно
окачване

Регулируемото предно и задно окачване

на TRACER 7 ви позволява  да

постигнете оптимални характеристики

на управление в  разнообразни условия.

Вилките 41 мм с патрон с ниско триене

и задният амортисьор имат регулатори

за предварително натоварване  и за

амортизиране при обратен ход, които

улесняват регулирането  на

мотоциклета при различните видове

пътища, разнообразните състояния на

пътя и специфичните стилове на

каране.

Аеродинамична слюда с
възможност за регулиране с
една ръка

Стилната и спортна аеродинамична слюда

е създадена за релаксиращо и приятно

каране, като намалява вибрациите от

вятъра в  горната част на корпуса, а

когато трябва да настроите височината

на слюдата, можете  да го направите

бързо и лесно с една ръка. За отлична

защита от вятъра и метеорологичните

условия TRACER 7 е оборудван  с леки

предпазители за ръцете  с вградени LED

мигачи.
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Двигател

Тип на двигателя
2-цилиндъра, 4-тактов, с водно охлаждане, DOHC,
4-клапанов

Кубатура 689cc
Диаметър х ход 80.0 mm x 68.6 mm
Степен на сгъстяване 11.5 : 1
Максимална мощност 54.00 kW @ 8,750 rpm
Версия с ограничена мощност 35.0 kW @ 7,500 rpm
Максимален въртящ  момент 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km
Карбуратор Горивен инжекцион

Шаси

Рама Ромбовидна
Ъгъл на вертикално отклонение 24.8º
Следа 90mm
Система на предното очакване Telescopic forks
Система на задното очакване Плаващо рамо, шарнирно окачване
Преден ход 130 mm
Заден ход 142 mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø245 mm
Предна гума 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Задна гума 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Размери

Обща дължина 2,140 mm
Обща ширина 840 mm
Обща височина 1,290 mm
Височина на седалката 835mm
Колесна база 1,460 mm
Минимален просвет 140 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

196 kg

Капацитет на горивен резервоар 17.0L
Капацитет на маслен резервоар 3.0L
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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