
Gebouwd voor
sensatie.
De TRACER 7 werd ontworpen en gebouwd om

opwindende prestaties, een hoog comfortniveau en een

dynamische stijl te bieden in zowat elke rijsituatie.

Het sportieve kuipwerk met krachtige dubbele LED-

verstralers geeft de TRACER 7 een gedurfde en

agressieve look. Het verstelbare windscherm verbetert

het comfort tijdens lange ritten.

Met de toonaangevende crossplane-technologie van

Yamaha produceert de veelgeprezen 689cc EU5 CP2-

motor een sterk en lineair koppel voor een

verkwikkende rijervaring. En dankzij de verstelbare

ophanging en de vlotte ergonomie biedt deze

hoogwaardige Sport Tourer nog meer spanning, meer

comfort en meer rijplezier.

Krachtige EU5-conforme CP2-motor

De lichtste in zijn klasse

Volledig instelbare voor- en

achtervering

Gebalanceerde rijpositie met

comfortabele ergonomie

Halve kuip met agressieve voorkant

Autonomie voor lange afstanden

Aerodynamisch windscherm, met één

hand verstelbaar

Dubbele LED-verstralers en

contourverlichting

Voorgevormd dubbel zadel voor

comfort van rijder en passagier

Multifunctioneel LCD-display
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Gebouwd voor sensatie.
Met zijn agressieve voorkant zorgt de Tracer 7 gegarandeerd voor een adrenalinestoot tijdens het

rijden. Na het werk of in het weekend geniet je van de uitstekende prestaties en de wendbaarheid

van deze dynamische Sport Tourer.

De EU5-conforme CP2-motor met crossplane-technologie produceert een lineair koppel over het

hele toerenbereik. Dit zorgt voor opmerkelijke acceleraties in elke versnelling. Het compacte chassis

en de verstelbare ophanging zijn gebouwd om snel en precies door elke bocht te snijden.

Het aerodynamische kuipwerk van de volgende generatie met dubbele LED-koplampen en de

agressieve, schuin geplaatste contourverlichting versterken het moderne design en de krachtige

look van deze motor. Door zijn uitstekende ergonomie voor lange afstanden, zijn breed stuur en zijn

instelbare windscherm is deze veelzijdige middenklasser de ideale partner voor je volgende roadtrip.

TRACER 7: het is aan jou.
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Halve kuip met agressieve
voorkant

Met zijn agressieve voorkant en zijn

compacte kuipwerk kan je gewoon niet

naast de TRACER 7 kijken! De

futuristische halve kuip vloeit naadloos

over in de brandstoftank en biedt ruim

bescherming tegen weer en wind. Zijn

moderne design onderstreept het

dynamische karakter van deze

toonaangevende Sport Tourer.

Responsieve, koppelrijke EU5
CP2-motor

Geen enkele motor in zijn klasse voelt of

klinkt zo goed als de opmerkelijke 689cc

CP2-motor van Yamaha. Het

toonaangevende crossplane-ontwerp

zorgt voor een onregelmatig

ontstekingsinterval dat een sterk en

lineair koppel produceert. Door de

updates van de motor, de transmissie en

de uitlaat biedt deze ultra-responsieve en

EU5-conforme motor een nog sportievere

en spannendere rijervaring.

Dubbele LED-verstralers,
contourverlichting en
richtingaanwijzers

De compacte dubbele LED-verstralers

zorgen voor een uitstekend nachtelijk zicht

en geven de TRACER 7 een agressieve,

moderne en dynamische look. En voor een

goed zicht overdag is deze Sport Tourer van

de nieuwe generatie uitgerust met heldere

LED-contourverlichting en compacte LED-

richtingaanwijzers.

De lichtste in zijn klasse

Door zijn lichte en compacte chassis met

een lange aluminium swingarm en een

wielbasis van 1.460 mm is dit een van de

meest wendbare en opwindende Sport

Tourers. Met het laagste gewicht in zijn

klasse en zijn opwindende, koppelrijke

motor biedt de TRACER 7 de beste

vermogen-gewichtsverhouding en een

werkelijk uitstekende rijervaring.

Instelbare voor- en
achterophanging

De TRACER 7 is uitgerust met een

verstelbare voor- en achterophanging die

zorgen voor optimale rijprestaties in

verschillende situaties. De 41 mm

cartridge-vorken en de

achterschokdemper zijn voorzien van

preload- en rebounddempers zodat je de

motor gemakkelijk kunt instellen voor

verschillende belastingen,

wegomstandigheden en rijstijlen.

Aerodynamisch windscherm, met
één hand verstelbaar

Het stijlvolle en sportieve aerodynamische

windscherm werd ontworpen voor een

comfortabele rijervaring door de

windbelasting van het bovenlichaam te

verminderen. Je kunt bovendien snel en

gemakkelijk met één hand de hoogte van

het windscherm aanpassen. Voor een

uitstekende bescherming tegen weer en

wind is de TRACER 7 uitgerust met lichte

handbeschermers met geïntegreerde LED-

richtingaanwijzers.
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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 54.00 kW @ 8,750 rpm
Beschikbaar met begrensd vermogen 35.0 kW @ 7,500 rpm
Max. koppel 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 24.8º
Spoor 90mm
Wielophanging voor Telescopic forks
Wielophanging achter Swingarm, draagarmophanging
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 2,140 mm
Totale breedte 840 mm
Totale hoogte 1,290 mm
Zithoogte 835mm
Wielbasis 1,460 mm
Grondspeling 140 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

196 kg

Inhoud brandstoftank 17.0L
Carterinhoud 3.0L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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