TRACER 7

Lenyűgözésre
tervezve.
A dinamikus stílusú TRACER 7 minden vezetési helyzetben
izgalmas teljesítményre és magas szintű kényelemre lett
tervezve és kialakítva.
A TRACER 7 sportos felépítése és nagy teljesítményű,
projektoros, LED-es ikerfényszórója merész és agresszív
megjelenést kölcsönöz a motornak; az állítható szélvédő
pedig kényelmesebbé teszi a hosszabb túrákat.
A Yamaha keresztsíkú technológiáját alkalmazó, méltán
elismert 689 köbcentiméteres EU5-ös CP2 motor erős
lineáris nyomatékával biztosítja az utazás során a valóban
frissítő élményt; az állítható, felfüggesztésnek és a
kényelmes ergonómiának köszönhetően ez a kiváló
műszaki jellemzőkkel rendelkező sport túramotor még
több izgalmat, szórakozást és nagyobb kényelmet ígér.

Nagy nyomatékú, az EU5
követelményeinek megfelelő CP2
motor
Kategóriájában a legkönnyebb
Állítható első és hátsó felfüggesztés
Könnyű irányítást lehetővé tévő
üléshelyzet és kényelmet adó
ergonómia
Félmagas szélvédő és agresszív
orrkialakítás
Hosszú utakra tervezett hatótávolság
Egy kézzel állítható aerodinamikus
szélvédő
Projektoros, LED-es ikerfényszórók és
helyzetjelző lámpák
Kontúros kettős ülés a vezető és az
utas kényelmének szolgálatában
Többfunkciós LCD-kijelző

TRACER 7
Lenyűgözésre tervezve.
Az agresszív arcú és sok más személyiségjeggyel is rendelkező TRACER 7 felszereltsége minden
utazásnál megemeli az adrenalinszintet. A dinamikus sport túramotor készen áll rá, hogy lenyűgözzön
kiváló teljesítményével és könnyed mozgékonyságával akár munka után, akár a hétvégén.
Az EU5 előírásait teljesítő CP2 motor keresztsíkú technológiával állít elő lineáris nyomatékot, amely a
teljes fordulatszám-tartományban fennmarad, így gyelemre méltó gyorsulást biztosít minden
sebességfokozatban; a kompakt váz és az állítható felfüggesztés pedig arra született, hogy a motor
gyorsan és pontosan vegye a kanyarokat.
Az új generációs, aerodinamikus karosszéria LED-es ikerfényszórói és agresszív, ferde helyzetjelző
lámpái tovább erősítik a motor modern dizájnját és erőteljes szépségét; a hosszabb utazásokra
tervezett ergonómiának, a széles kormányrúdnak és az állítható szélvédőnek köszönhetően a
sokoldalú középsúlyú mindig kész a kiruccanásra. TRACER 7: Most Te jössz.

TRACER 7

Félmagas szélvédő és
agresszív orrkialakítás

Kiválóan reagáló, nyomatékban
gazdag EU5-ös CP2 motor

A merész megjelenésű TRACER 7 agresszív

Kategóriájában egyedülálló érzést és

Projektoros, LED-es
ikerfényszórók, helyzetjelző
lámpák és irányjelzők

orrkialakítása és a kompakt külsője
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A kompakt LED-projektoros ikerfényszóró
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szélvédő remekül véd a szél és időjárás

sorrendet biztosít, amely az erős és

biztosít az éjszakában. A jó nappali
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megfelelő motorral még sportosabb és
lenyűgözőbb a motorozás.

Kategóriájában a legkönnyebb
A hosszú, alumínium lengőkarral felszerelt

Állítható első és hátsó
felfüggesztés

kompakt, könnyű váz tengelytávja 1460
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és vezetési stílushoz is beállítható.

Egy kézzel állítható
aerodinamikus szélvédő
Az elegáns, sportos és áramvonalas szélvédő
rendeltetése a kikapcsolódást és örömöt
nyújtó, élvezetes motorozás biztosítása a
felsőtestet érő széllökések mérséklésével; a
szélvédő magassága gyorsan és egyszerűen,
egy kézzel állítható. A szél és időjárás elleni
kiváló védelem érdekében a TRACER 7
könnyű, beépített LED-es irányjelzőket
tartalmazó kormányrudat kapott.

TRACER 7
Motor

Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Maximális teljesítmény
Csökkentett teljesítményű változat
Maximális nyomaték
Kenési rendszer
Kuplung típusa
Gyújtás
Indítás
Váltó
Kihajtás
Fuel consumption
CO2 emission
Karburátor

2 hengeres;4 ütemű;Folyadékhűtéses;DOHC;4
szelepes
689cc
80.0 mm x 68.6 mm
11.5 : 1
54,00 kW 8,750-es fordulatszámon
35.0kW 7,500 rpm
68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 rpm
Nedves karter
Olajban futó;Többtárcsás
TCI
Elektromos
Állandó áttételű;6 sebességes
Láncos
4.3l/100km
100g/km
Üzemanyag-befecskendezés

Alváz
Váz
Villaszög
Utánfutás
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
Első rugóút
Hátsó rugóút
Első fék
Hátsó fék
Első gumi
Hátsó gumi

Gyémánt
24.8º
90mm
Teleszkópvillák
Lengőkaros;karos felfüggesztés
130 mm
142 mm
Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø282 mm
Hidraulikus tárcsafék, Ø245 mm
120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

2,140 mm
806 mm
1,290 mm
840 mm
1,460 mm
140 mm
196 kg
17.0L
3.0L

Motor típusa

TRACER 7
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy
biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken
pro motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett
Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott
követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj
Yamaha-márkakereskedődhöz.

