
Mindenre készen.
Amint meglátod a TRACER 7 GT-t, a motorkerékpár

azonnal lenyűgöz majd. A dinamikus és sokoldalú

motorkerékpáron mindent úgy terveztünk, hogy olyan

vezetési élményt biztosítson, mint semelyik más

motorkerékpár. És amikor már úton vagy, tudni fogod,

hogy ez a következő generációs sport túramotor képes

minden utazást olyan izgalmassá és emlékezetessé

tenni, mint amikor először ültél motoron.

Ami igazán különlegessé teszi ezt a kerékpárt, az az, hogy

képes úgy teljesíteni, mint egy sportmotor, ugyanakkor

úgy mehetsz vele hosszabb utakra, akár egy

túramotorral. Akár a közelbe, akár messzire mész – akár

városban, akár határtalan utakon jársz – ez a gép arra

született, hogy adrenalinlöketet adjon neked, és heti 7

nap nagy mosolyt csaljon az arcodra!

Semmi sem hasonlítható a TRACER 7 GT EU5-ös 689 cm³-

es CP2 motorjához. Ha egyszer megérzed a lineáris

nyomatékhullámot, és megtapasztalod az izgalmas

gyorsulást, soha nem fogsz visszanézni. A kompakt váz

könnyed mozgékonyságot és nagy sebességnél is

stabilitást biztosít. A teljeskörű túrafelszereltséggel és a

nagy hatótávolságú üzemanyag-tartállyal mindenre

Kiválóan reagáló, nyomatékban gazdag

EU5-kompatibilis CP2 motor

Kategóriájában a legkönnyebb, a

legjobb teljesítmény-tömeg arány
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Magasabb és szélesebb túraszélvédő
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Állítható első és hátsó felfüggesztés
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Többfunkciós LCD-kijelző
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Mindenre készen.
A TRACER 7 GT egy igazi sport túramotor, amely szenzációs vezetési élményt kínál a hosszabb utakon.

20 literes oldaldobozokkal, magas szélvédővel és komfort üléssel felszerelve a kategóriában

legkönnyebb sport túramotor az izgalmas teljesítmény, a könnyed mozgékonyság és a kiváló túrázási

képességek tökéletes kombinációját nyújtja.

A Yamaha kiemelkedő, nyomatékban gazdag 698 cm³ CP2 crossplane EU5 motorja – a vállalat eddigi

egyik legsikeresebb és legkedveltebb alkotása – által meghajtott TRACER 7 GT olyan motorosoknak

való, mint Te, aki sportmotoros izgalmakra, sokoldalúságra a hosszabb utakon, valamint városi

rugalmasságra – illetve komoly viselkedésre vágyik.

A LED-es ikerfényszórók és a következő generációs karosszéria dinamikus és agresszív megjelenést

ad a TRACER 7 GT-nek, ami megkülönbözteti a kategória többi motorkerékpárjától. Kategóriájában a

legjobb teljesítmény-tömeg aránynak – valamint az agilis futóműnek és a magas szintű vezetési

kényelemnek – köszönhetően okos megoldás arra, hogy elmenekülj a városból, és felfedezd az élet

új útjait.
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Kiválóan reagáló, nyomatékban
gazdag EU5-kompatibilis CP2
motor

Kategóriájában egyedülálló érzést és

hangélményt biztosít a Yamaha lenyűgöző

689 cm³-es CP2 EU5 motorja. A

kategóriában etalonnak számító

keresztsíkú  lozó a megvalósítása

egyenetlen gyújtási sorrendet biztosít,

amely az erős és lineáris nyomaték alapja.

A Yamaha egyik legsikeresebb motorja, a

gyors reakcióidejű EU5-kompatibilis

hajtómű kategóriájában a legsportosabb

és legizgalmasabb motorozási élményt

nyújtja.

20 literes városi oldaldobozok

Akár nagyobb utazásra mész, akár ingázol,

a 20 literes oldaldoboz ideális kapacitást

kínál anélkül, hogy feláldozná a

motorkerékpár kompakt méreteit és

agresszív megjelenését. Karcsú és

robusztus kialakításuk tökéletesen

kiegészíti a TRACER 7 GT dinamikus

stílusát.

Magasabb és szélesebb
túraszélvédő

A TRACER 7 GT magasabb és szélesebb

túraszélvédővel rendelkezik, amely fokozott

szélvédelmet biztosít a hosszabb

utazásokon. A törhetetlen és karcálló

polikarbonáttal készült túraszélvédő 92

mm-rel magasabb és 70 mm-rel szélesebb a

szabványos szélvédőhöz képest – maximális

vezetési kényelmet biztosít csökkentett

zajjal, valamint fokozottan véd a széllel és

időjárással szemben.

Komfort ülés

A speciálisan kialakított komfort ülés

kiváló minőségű, kétféle anyagú bőrrel és

kontrasztos varrással készül – és

különböző habsűrűségi zónákkal

rendelkezik, amelyek a legmagasabb

szintű vezetési kényelmet biztosítják a

motoros és az utas számára túrázás során.

Emellett pedig a beépített TRACER

embléma erősíti a prémium megjelenést.

Kategóriájában a legkönnyebb,
a legjobb teljesítmény-tömeg
arány

A hosszú, alumínium lengőkarral felszerelt

kompakt, könnyű váz tengelytávja 1,460

mm – ez az egyik legmozgékonyabb és

legizgalmasabb sport túramotor. A legjobb

teljesítmény-tömeg aránnyal és

kategóriájában a legkisebb súllyal

büszkélkedő TRACER 7 GT lenyűgöző,

nyomatékban gazdag motorja valóban

kiemelkedő motorozási élményt nyújt,

akármilyen közel vagy messzire utazol.

Állítható első és hátsó
felfüggesztés

A TRACER 7 GT állítható első és hátsó

felfüggesztési rendszerrel rendelkezik,

amely optimális kezelhetőséget tesz

lehetővé különböző helyzetekben. A 41 mm-

es patronos típusú villák és a hátsó

lengéscsillapító rugó-előfeszítés és

kirugózáscsillapítási beállítás segítségével a

motor különböző terhelések, többféle úti

körülmény és vezetési stílus szerint állítható

be.
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Motor

Motor típusa
2 hengeres, Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes,
DOHC

Lökettérfogat 689cc
Furat x löket 80.0 mm x 68.6 mm
Kompresszióviszony 11.5 : 1
Maximális teljesítmény 54.00 kW @ 8,750 rpm
Csökkentett teljesítményű változat 35.0 kW @ 7,500 rpm
Maximális nyomaték 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Láncos
Fuel consumption 4.3l/100km
CO2 emission 100g/km
Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz Gyémánt
Villaszög 24.8º
Utánfutás 90mm
Első felfüggesztés Telescopic forks
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, karos felfüggesztés
Első rugóút 130 mm
Hátsó rugóút 142 mm
Első fék Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø245 mm
Első gumi 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Hátsó gumi 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Méretek

Teljes hossz 2,140 mm
Teljes szélesség 840 mm
Teljes magasság 1,290 mm
Ülésmagasság 835mm
Tengelytáv 1,460 mm
Minimális hasmagasság 140 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 210kg
Üzemanyagtank kapacitása 17.0L
Olajtank kapacitása 3.0L

Megjegyzés
Speci cations are subject to change without notice, in
accordance with national regulations and legislation.
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A TRACER 7 GT egy Yamaha TRACER 7 motorkerékpár eredeti Yamaha tartozékokkal kiegészítve, beleértve

a könnyű oldaldobozokat, a magas szélvédőt és a komfort ülést, melyek hivatalos Yamaha

márkakereskedésekben kerülnek értékesítésre.

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.
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