
Έτοιμη για όλα.
Μόλις δείτε την TRACER 7 GT, θα καταλάβετε ότι δεν πρόκειται

για κάτι συνηθισμένο. Όλα τα στοιχεία αυτής της δυναμικής

και ευέλικτης μοτοσυκλέτας έχουν σχεδιαστεί για να σας

προσφέρουν μια απαράμιλλη εμπειρία. Και μόλις αρχίσετε να

οδηγείτε, θα κατανοήσετε ότι αυτό το sport touring μοντέλο

επόμενης γενιάς έχει την ικανότητα να μετατρέψει την κάθε

διαδρομή σας σε μια συναρπαστική και αξέχαστη εμπειρία,

θυμίζοντάς σας την πρώτη φορά που οδηγήσατε

μοτοσυκλέτα.

Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η ικανότητά της να

προσφέρει μια sport εμπειρία οδήγησης, ενώ ταυτόχρονα

είναι μια αληθινή μοτοσυκλέτα touring για μεγάλες

αποστάσεις. Και είτε πηγαίνετε σε κοντινή είτε σε μακρινή

απόσταση, στην πόλη ή στον αυτοκινητόδρομο, το μοντέλο

αυτό έχει σχεδιαστεί για να σας ανεβάζει την αδρεναλίνη και

να σας κάνει να χαμογελάτε!

Τίποτα δεν συγκρίνεται με τον κινητήρα CP2 689 κ.εκ.

προδιαγραφών EU5 της TRACER 7 GT. Μόλις νιώσετε το κύμα

της γραμμικής ροπής και ζήσετε τη συναρπαστική

επιτάχυνση, δεν θα θέλετε να σταματήσετε. Το μικρών

διαστάσεων πλαίσιο προσφέρει εξαιρετική ευελιξία μαζί…

Κινητήρας CP2 άμεσης απόκρισης και

υψηλής ροπής με προδιαγραφές EU5

Η πιο ελαφριά στην κατηγορία, ιδανική

αναλογία ισχύος/βάρους

Πλαϊνές βαλίτσες 20 λίτρων

Ψηλότερος και φαρδύτερος

ανεμοθώρακας touring

Ειδικά σχεδιασμένη, άνετη σέλα υψηλής

ποιότητας

Ρυθμιζόμενη εμπρός και πίσω ανάρτηση

Ελαφρύ μικρό φέρινγκ με επιθετική όψη

Μεγάλη αυτονομία

Διπλοί προβολείς, φώτα θέσης και φλας

LED

Οθόνη LCD πολλαπλών  λειτουργιών
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Έτοιμη για όλα.
με ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες. Και με πλήρεις προδιαγραφές ταξιδιού και ρεζερβουάρ καυσίμου

μεγάλης αυτονομίας, αυτή η μοτοσυκλέτα είναι έτοιμη για όλα.

Η TRACER 7 GT αποτελεί μια αληθινή μοτοσυκλέτα sport touring που μπορεί να σας προσφέρει μια

συναρπαστική εμπειρία οδήγησης μεγάλων αποστάσεων. Με πλαϊνές βαλίτσες 20 λίτρων, ψηλό

ανεμοθώρακα και άνετη σέλα, η ελαφρύτερη στην κατηγορία της μοτοσυκλέτα sport touring, προσφέρει τον

τέλειο συνδυασμό ανάμεσα σε εκπληκτικές επιδόσεις, υψηλή ευελιξία και άριστες δυνατότητες ταξιδιού.

Τροφοδοτούμενη από τον εξαιρετικό υψηλής ροπής κινητήρα CP2 τύπου crossplane 698 κ.εκ. με

προδιαγραφές EU5, έναν από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς κινητήρες που έχει κατασκευάσει πότε

η Yamaha, η TRACER 7 GT απευθύνεται σε αναβάτες όπως εσείς, που αναζητούν την απόλαυση μιας sport

μοτοσυκλέτας σε συνδυασμό με υψηλή αυτονομία για ταξίδια αλλά και ευελιξία στην πόλη – και όλα αυτά με

άποψη.

Οι διπλοί προβολείς LED και η εξωτερική σχεδίαση νέας γενιάς χαρίζουν στην TRACER 7 GT μια δυναμική και

επιθετική εμφάνιση που την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες της κατηγορίας της. Με την

κορυφαία στην κατηγορία του αναλογία ισχύος/βάρους, σε συνδυασμό με το ευέλικτο πλαίσιο και το υψηλό

επίπεδο οδηγικής άνεσης, το μοντέλο αυτό σας προσφέρει έναν έξυπνο τρόπο για να ξεφύγετε από την πόλη

και να ανακαλύψετε νέους Δρόμους της Ζωής.
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Κινητήρας CP2 άμεσης
απόκρισης και υψηλής ροπής
με προδιαγραφές EU5

Κανένα άλλο μοντέλο στην κατηγορία αυτή

δεν έχει την αίσθηση και τον ήχο του

εκπληκτικού κινητήρα CP2 689 κ.εκ.

προδιαγραφών EU5 της Yamaha. Η

κορυφαία στο χώρο της μοτοσυκλέτας,

φιλοσοφία crossplane, παρέχει μια

ασύμμετρη αλληλουχία ανάφλεξης, που

εξασφαλίζει ισχυρή και γραμμική ροπή.

Ένας από τους πιο επιτυχημένους

κινητήρες που έχει κατασκευάσει ποτέ η

Yamaha, αυτός ο κινητήρας υψηλής

απόκρισης με προδιαγραφές EU5,

προσφέρει την πιο sport και

συναρπαστική εμπειρία οδήγησης στην

κατηγορία του.

Πλαϊνές βαλίτσες City 20
λίτρων

Είτε οδηγείτε στον αυτοκινητόδρομο είτε

στην πόλη, οι πλαϊνές βαλίτσες 20 λίτρων

προσφέρουν την ιδανική χωρητικότητα

φόρτωσης, χωρίς συμβιβασμούς στις μικρές

διαστάσεις και την καλαίσθητη, δυναμική

εμφάνιση της μοτοσυκλέτας. Ταυτόχρονα, η

λεπτή και στιβαρή σχεδίασή τους

ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το

επιθετικό στυλ της TRACER 7 GT.

Ψηλότερος και φαρδύτερος
ανεμοθώρακας touring

Η TRACER 7 GT είναι εξοπλισμένη με

ψηλότερο και φαρδύτερο ανεμοθώρακα

touring για βελτιωμένη προστασία από τον

άνεμο στις μεγάλες αποστάσεις.

Κατασκευασμένος από άθραυστο και

ανθεκτικό στις γρατσουνιές πολυανθρακικό

υλικό, αυτός ο ανεμοθώρακας touring έχει

αυξημένο ύψος κατά 92 χιλ. και πλάτος κατά

70 χιλ. σε σύγκριση με τον συνηθισμένο

ανεμοθώρακα, προσφέροντας βέλτιστη

οδηγική άνεση με μειωμένο θόρυβο, καθώς

και βελτιωμένη προστασία από τον άνεμο και

την κακοκαιρία.

Άνετη σέλα

Η ειδικά σχεδιασμένη άνετη σέλα διαθέτει

δέρμα δύο υλικών υψηλής ποιότητας με

ραφές σε χρωματική αντίθεση και είναι

κατασκευασμένη με διαφορετικές ζώνες

πυκνότητας αφρού, παρέχοντας τα

υψηλότερα επίπεδα οδηγικής άνεσης για

τον αναβάτη και το συνεπιβάτη στα μεγάλα

ταξίδια. Ταυτόχρονα, το ενσωματωμένο

λογότυπο TRACER ενισχύει την κορυφαία

εμφάνιση και αίσθηση.

Η πιο ελαφριά στην κατηγορία,
ιδανική αναλογία ισχύος/
βάρους

Χάρη στο μικρών διαστάσεων, ελαφρύ

πλαίσιο με μακρύ ψαλίδι αλουμινίου και το

μεταξόνιο των 1.460 χιλ., αποτελεί μια από

τις πιο ευέλικτες και συναρπαστικές sport

touring μοτοσυκλέτες. Με το χαμηλότερο

βάρος στην κατηγορία της σε συνδυασμό

με τον συναρπαστικό και πλούσιο σε ροπή

κινητήρα, η TRACER 7 GT επιτυγχάνει την

καλύτερη αναλογία ισχύος/βάρους για μια

πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης,

είτε οδηγείτε σε κοντινούς είτε μακρινούς

προορισμούς.

Ρυθμιζόμενη εμπρός και πίσω
ανάρτηση

Η TRACER 7 GT είναι εξοπλισμένη με

ρυθμιζόμενο σύστημα μπροστινής και πίσω

ανάρτησης, για άριστη οδική συμπεριφορά σε

όλες τις συνθήκες οδήγησης. Το πιρούνι των

41 χιλ. και το πίσω αμορτισέρ διαθέτουν

ρυθμιστές προφόρτισης και επαναφοράς,

που διευκολύνουν τη διαμόρφωση της

ανάρτησης της μοτοσυκλέτας σας ανάλογα με

το φορτίο, τις συνθήκες του οδοστρώματος και

το στυλ οδήγησης.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
δικύλινδρο, Υγρόψυκτος, Τετράχρονος, τετραβάλβιδος,
2EEK

Κυβισμός 689cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 80.0 mm x 68.6 mm
Σχέση συμπίεσης 11.5 : 1
Μέγιστη ισχύς 54.00 kW @ 8,750 rpm
Limited power version 35.0 kW @ 7,500 rpm
Μέγιστη ροπή 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Αλυσίδα
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km
Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Περιμετρικός
Γωνία Κάστερ 24.8º
Ίχνος 90mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Telescopic forks
Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, ανάρτηση με μοχλικό
Διαδρομή εμπρός 130 mm
Διαδρομή πίσω 142 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø245 mm
Εμπρός ελαστικό 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Πίσω ελαστικό 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,140 mm
Συνολικό πλάτος 840 mm
Συνολικό ύψος 1,290 mm
Ύψος σέλας 835mm
Μεταξόνιο 1,460 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 210kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 17.0L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 3.0L

Σχόλια
Speci cations are subject to change without notice, in
accordance with national regulations and legislation.
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Η TRACER 7 GT είναι μια αυθεντική μοτοσυκλέτα TRACER 7 της Yamaha, που συνοδεύεται από ένα πακέτο

Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha, όπως είναι οι ελαφριές πλαϊνές βαλίτσες, ο ψηλός ανεμοθώρακας και η άνετη σέλα,

που πωλούνται από το Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha.

Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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