
Licensed to thrill.
TRACER 7 har utformats och konstruerats för att ge dig

spännande prestanda med hög komfort och dynamisk

stil i nästan alla körsituationer.

Den sportiga nya kåpdesignen med kraftfulla dubbla

LED-strålkastare ger TRACER 7 ett djärvt och aggressivt

utseende, och den justerbara vindrutan gör långturerna

ännu behagligare.

Tack vare Yamahas branschledande crossplane-teknik

har den kritikerrosade, EU5-kompatibla CP2-motorn på

689cc gott om starkt linjärt vridmoment för en verkligt

rolig körupplevelse – och med den justerbara

förbättrade fjädringen och smidig ergonomi bjuder den

här förstklassiga sporttouring-motorcykeln på mer

spänning, mer komfort och mer nöje.

Vridstark EU5-kompatibel CP2-motor

Lättast i sin klass

Justerbar fjädring fram och bak

Körställning med pondus och bekväm

ergonomi

Halvkåpa med aggressivt utseende

Lång räckvidd och frihetskänsla

Aerodynamisk vindruta med smidig

enhandsjustering

Dubbla LED-strålkastare och

positionsljus

Konturerad dubbelsadel för förare och

passagerare

Multifunktionell LCD-display
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Licensed to thrill.
Med en tu  ny front och massor av attityd kommer TRACER 7 att få ditt adrenalin att pumpa. Efter

jobbet eller under helgen väntar den här dynamiska sporttourern på spännande äventyr och ger

enastående prestanda och smidighet.

Den EU5-kompatibla CP2-motorn med crossplaneteknik ger ett kraftfullt vridmoment som håller i sig

genom hela varvtalsregistret för otrolig acceleration på varje växel – och det kompakta chassit och

den justerbara fjädringen är byggd för att du ska kunna ta varenda kurva snabbt och kontrollerat.

Nästa generationens aerodynamiska kåpa med dubbla LED-strålkastare och aggressiva vinklade

positionsljus förstärker motorcykelns moderna design och kraftfulla utseende – och med ergonomi

för långa distanser, brett styre och justerbar vindruta är denna mångsidiga mellanklass-motorcykel

alltid redo för nästa tur. TRACER 7: It’s Your Turn.
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Halvkåpa med aggressivt
utseende

Med sitt aggressiva utseende och sin

kompakta kåpdesign går det inte att

missa nya TRACER 7! Den futuristiska

halvkåpan integreras smidigt ihop med

tankkåpan och ger gott om vind- och

väderskydd. Den moderna designen

framhäver den dynamiska stilen hos den

här klassledande sporttourern.

Responsiv EU5-kompatibel
CP2-motor med högt
vridmoment

Inget annat i klassen känns eller låter lika

bra som Yamahas otroliga CP2-motor på

689 kubik. Den branschledande

crossplane loso n med ojämn tändföljd

producerar ett starkt och linjärt

vridmoment. Och med ett  ertal

uppdateringar i motor, växellåda och

avgassystem kan det här extremt

responsiva EU5-kompatibla kraftpaketet

leverera en ännu sportigare och mer

spännande åktur.

Dubbla LED-strålkastare,
positionsljus och blinkers

De kompakta, dubbla LED-strålkastarna ger

inte bara nya TRACER 7 ett aggressivt,

modernt och dynamiskt utseende, de

skickar också ut en kraftfull ljusstråle vid

körning i mörker. Den här nya generationens

sporttourer är utrustad med LED-lampor

och kompakta LED-blinkers så att du syns

ordentligt även på dagen.

Lättast i sin klass

Med ett kompakt och lätt chassi med en

lång svingarm i aluminium och en hjulbas

på 1 460 mm är det inte många

sporttourers som är mer smidiga eller

spännande. Med den lägsta vikten i

klassen i kombination med den spännande

vridmomentsstarka motorn uppnår

TRACER 7 det bästa förhållandet mellan

kraft och vikt för att ge en verkligt

enastående körupplevelse.

Justerbar fjädring fram och bak

TRACER 7 är utrustad med justerbar

fjädring både bak och fram, så att du kan

uppnå optimala köregenskaper i alla

lägen. Framga eln på 41 mm och den

bakre stötdämparen har både

förspänning- och returdämpningsjustering

som gör det enkelt att ställa in fjädringen

för att passa olika laster, olika

vägförhållanden och en mängd olika

körstilar.

Aerodynamisk vindruta med
smidig enhandsjustering

Den snygga och sportiga aerodynamiska

vindrutan är konstruerad för att ge en

avslappnad och behaglig åktur genom att

minska vindtrycket mot överkroppen – och

när du behöver justera vindrutans höjd kan

det göras snabbt och enkelt med en hand.

TRACER 7 är utrustad med lätta handskydd

med integrerade LED-blinkers för utmärkt

skydd mot väder och vind.
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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 54.00 kW @ 8,750 rpm
E ektbegränsning 35.0 kW @ 7,500 rpm
Max vridmoment 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Bensinförbrukning 4.3l/100km
CO2 utsläpp 100g/km
Förgasare Bränsleinsprutning

Chassi

Ram Diamant
Castervinkel 24.8º
Försprång 90mm
Fjädringssystem fram Telescopic forks
Fjädringssystem bak Svingarm, länkupphängning
Fjädringsväg fram 130 mm
Fjädringsväg bak 142 mm
Frambroms Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø245 mm
Framdäck 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Bakdäck 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimensioner

Totallängd 2,140 mm
Totalbredd 840 mm
Totalhöjd 1,290 mm
Sitthöjd 835mm
Hjulbas 1,460 mm
Min. markfrigång 140 mm
Vikt (fulltankad) 196 kg
Bränsletanksvolym 17.0L
Oljetanksvolym 3.0L
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Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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