
Laat je in vervoering
brengen.
De TRACER 7 is ontworpen en ontwikkeld om je

opwindende prestaties te bieden met een hoog niveau

van comfort en dynamische stijl in vrijwel elke rijsituatie.

Het sportieve kuipwerk met krachtige dubbele LED-

projectorkoplampen geeft de TRACER 7 een stoere look

en het verstelbare scherm verhoogt het comfort op

lange afstanden.

Door de toonaangevende crossplane-technologie van

Yamaha levert de veelgeprezen 689 cc CP2-motor, die

voldoet aan de EU5-norm, veel krachtig lineair koppel

voor een echt prikkelende rijervaring. De verstelbare

wielophanging en de  jne ergonomie maken deze luxe

Sport Tourer klaar voor nog meer spanning, comfort en

plezier.

EU5-conform CP2-motorblok met veel

koppel

Lichtste in zijn klasse

Standaard volledig instelbare voor- en

achtervering

Imponerende zitpositie met

comfortabele ergonomie

Halve kuip met stoer uiterlijk

Grote actieradius

Aerodynamisch windscherm,

verstelbaar met één hand

Dubbele LED-projectorkoplampen en

contourverlichting

Voorgevormd duozadel met comfort

voor rijder en passagier

Multifunctioneel LCD-scherm
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Laat je in vervoering brengen.
Met een stoer uiterlijk en een stevige attitude is de TRACER 7 goed toegerust om tijdens elke rit je

adrenaline te laten stromen. Na het werk of in het weekend staat deze dynamische Sport Tourer

klaar om je versteld te laten staan met zijn uitstekende prestaties en lichtgewicht wendbaarheid.

Het EU5-conforme CP2-motorblok met crossplane-technologie produceert een onophoudelijke

golf aan lineair koppel in het hele toerentalbereik voor opmerkelijke acceleratie in elke versnelling.

Het compacte chassis en de instelbare vering zijn gebouwd om elke bocht snel en precies aan te

kunnen snijden.

De nieuwste generatie aerodynamische kuipwerk met dubbele LED-koplampen en de stoer

ogende, schuingeplaatste contourverlichting versterken het moderne ontwerp en het krachtige

uiterlijk van de motor ets. Dankzij de ergonomie voor lange ritten, een breed stuur en een

verstelbaar scherm, staat deze veelzijdige middelzware motor ets altijd klaar voor je volgende

roadtrip. TRACER 7: It’s Your Turn.
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Halve kuip met stoer uiterlijk

Met zijn stoere uiterlijk en compacte

kuipwerk maakt de TRACER 7 een indruk

waar je niet omheen kunt. De

futuristische halve kuip vloeit naadloos

over in de tankafdekking en biedt

voldoende bescherming tegen wind en

weer. Het moderne ontwerp onderstreept

het dynamische karakter van deze

toonaangevende Sport Tourer.

Snel reagerende EU5-conform
CP2-motorblok met veel koppel

Er is geen enkele andere motorblok in zijn

klasse dat zo goed voelt of klinkt als

Yamaha's opmerkelijke 689 cc CP2-motor.

Het toonaangevende ontwerp op basis

van de crossplane- loso e zorgt voor een

onregelmatig ontstekingsinterval dat

krachtig lineair koppel levert. En met

diverse updates van het motorblok,

transmissie en uitlaat biedt deze ultra-

responsieve aandrij ijn, die voldoet aan

EU5, een nog sportievere en spannendere

rijervaring.

Dubbele LED-
projectorkoplampen,
contourverlichting en
knipperlichten

De compacte dubbele LED-

projectorkoplampen leveren niet alleen een

krachtige lichtbundel voor uitstekend zicht

in het donker, ze geven de TRACER 7 ook

een stoere, moderne en dynamische look. En

voor goede zichtbaarheid overdag is deze

nieuwe generatie Sport Tourer uitgerust

met heldere LED-contourverlichting en

compacte LED-knipperlichten.

Lichtste in zijn klasse

Met een compact, lichtgewicht chassis

met een lange aluminium swingarm en

een wielbasis van 1.460 mm is dit één van

de meest wendbare en spannende Sport

Tourers. Met het laagste gewicht in zijn

klasse, in combinatie met zijn opwindende

motorkarakter met veel koppel, bereikt

de TRACER 7 de beste vermogen-

gewichtsverhouding voor een uitstekende

rijervaring.

Instelbare voor- en
achterwielophanging

De verstelbare veersystemen voor en

achter van de TRACER 7 bieden je

optimale wendbaarheid onder

verschillende omstandigheden. De

voorspanning en rebound-demping van de

41 mm cartridgevork en de

achterschokdemper kunnen worden

afgesteld, zodat de motor ets eenvoudig

kan worden aangepast aan verschillende

belastingen, wegomstandigheden en

rijstijlen.

Aerodynamisch windscherm,
verstelbaar met één hand

Het stijlvolle en sportieve aerodynamische

windscherm is ontworpen om elke rit

comfortabel en leuk te maken door het

beuken van de wind op het bovenlichaam te

verminderen. De hoogte van het windscherm

is eenvoudig met één hand aan te passen.

Voor uitstekende bescherming tegen wind

en weer is de TRACER 7 uitgerust met

lichtgewicht handbeschermers met

geïntegreerde LED-knipperlichten.
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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 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
Carburator Brandsto njectie

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 2,140 mm
Totale breedte 840 mm
Totale hoogte 1,290 mm
Zithoogte 835mm
Wielbasis 1,460 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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