
Klaar voor alles.
Zodra je de TRACER 7 GT ziet, is het duidelijk dat dit een

motor ets met klasse is. Alles aan deze dynamische en

veelzijdige motor ets is ontworpen om je een

ongeëvenaarde rit te bieden. En als je eenmaal

onderweg bent, weet je dat deze nieuwe generatie

Sport Tourer elke rit net zo opwindend en

gedenkwaardig kan maken als de eerste keer dat je op

twee wielen reed.

Wat deze motor ets echt zo speciaal maakt, is zijn

vermogen om te presteren als een sportmotor, zonder in

te boeten op de mogelijkheden voor lange afstanden

van een toermotor. Of je nu een grote of kleine reis gaat

maken, in de stad of op de snelweg, deze machine is

gebouwd om je adrenaline te laten stromen en zeven

dagen per week een grote glimlach op je gezicht te

toveren!

Er gaat niets boven de EU5 689 cc CP2-motor van de

TRACER 7 GT. Zodra je de golf van lineair koppel voelt en

de opwindende acceleratie ervaart, zal je nooit meer

achterom kijken. Het compacte chassis zorgt voor

gemakkelijke wendbaarheid met stabiliteit bij hoge

snelheden. En met zijn complete touringspeci caties en

Snel reagerend EU5-conform CP2-

motorblok met veel koppel

Lichtste in zijn klasse, beste

vermogen-gewichtsverhouding

Zijko ers van 20 liter

Hoger en breder touringscherm in

vergelijking met het standaard model

Speciaal ontworpen, hoogwaardig

comfortzadel

Standaard volledig instelbare voor- en

achtervering

Lichtgewicht halve kuip met stoer

uiterlijk

Grote actieradius

Dubbele LED-projectorkoplampen,

contourverlichting en knipperlichten

Multifunctioneel LCD-scherm
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Klaar voor alles.
De TRACER 7 GT is een echte Sport Tourer die een sensationele rijervaring voor lange afstanden kan

bieden. Uitgerust met zijko ers van 20 liter, een hoog scherm en een comfortzadel biedt deze

lichtste Sport Tourer in zijn klasse de perfecte combinatie van opwindende prestaties, gemakkelijke

wendbaarheid en uitstekende mogelijkheden voor toertochten.

Aangedreven door Yamaha's uitstekende koppelrijke 698 cc CP2 crossplane EU5-motor - één van de

meest succesvolle en geliefde ontwerpen aller tijden - is de TRACER 7 GT bedoeld voor rijders zoals jij

die de opwinding van een sportmotor willen combineren met veelzijdigheid voor lange afstanden en

 exibiliteit in de stad – plus serieus wat karakter.

Dubbele LED-koplampen en kuipwerk van de volgende generatie geven de TRACER 7 GT een

dynamische en stoere uitstraling die hem onderscheidt van andere motor etsen in deze categorie.

Met de beste vermogen-gewichtsverhouding in zijn klasse, een wendbaar chassis en veel rijcomfort

is dit de slimme manier om de stad te ontvluchten en te kijken waar het leven je brengt.
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Snel reagerend EU5-conform
CP2-motorblok met veel koppel

Er is geen enkel ander motorblok in zijn

klasse dat zo goed voelt of klinkt als

Yamaha's opmerkelijke EU5-conforme

CP2-motor van 689 cc. Het

toonaangevende ontwerp op basis van de

crossplane- loso e zorgt voor een

onregelmatig ontstekingsinterval dat

krachtig lineair koppel levert. Deze

ultraresponsieve aandrij ijn, die voldoet

aan EU5, is één van Yamaha's meest

succesvolle motoren aller tijden en biedt

sportiefste en spannendste rijervaring in

zijn klasse.

City-zijko ers van 20 liter

Of je nu op reis gaat of naar je werk rijdt,

de zijko ers van 20 liter bieden de ideale

capaciteit zonder afbreuk te doen aan de

compacte afmetingen en het stoere

uiterlijk van de motor ets. En het slanke

en robuuste ontwerp van de zijko ers

vormt een perfecte aanvulling op de

dynamische stijl van de TRACER 7 GT.

Hoger en breder touringscherm
in vergelijking met het standaard
model

De TRACER 7 GT is uitgerust met een hoger

en breder touringscherm voor betere

windbescherming tijdens lange ritten. Dit

touringscherm dat gemaakt is van

onbreekbaar en krasbestendig

polycarbonaat, is 92 mm hoger en 70 mm

breder vergeleken met het

standaardscherm. Dit zorgt voor maximaal

rijcomfort met minder lawaai en verbeterde

bescherming tegen weer en wind.

Comfortzadel

Het speciaal ontworpen comfortzadel

bestaat uit twee materialen met

contrasterend stiksel en is gemaakt met

zones met verschillende schuimdichtheid

voor optimaal zitcomfort voor zowel

bestuurder als passagier tijdens lange

toertochten. Verder benadrukt het

geïntegreerde TRACER-logo de premium

look-and-feel.

Lichtste in zijn klasse, beste
vermogen-gewichtsverhouding

Met een compact, lichtgewicht chassis

met een lange aluminium swingarm en

een wielbasis van 1.460 mm is dit een 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 GT de beste vermogen-

gewichtsverhouding voor een uitstekende

rijervaring, waar je ook heengaat.

Instelbare voor- en
achterwielophanging

De Tracer 7 GT is uitgerust met verstelbare

veersystemen voor en achter, die je optimaal

rijgedrag bieden onder verschillende

omstandigheden. De 41 mm cartridge

vorken en de achterschokbreker zijn

voorzien van instelmechanismen voor de

voorbelasting en uitgaande demping,

waardoor het gemakkelijk is om je

motor ets af te stemmen op verschillende

ladingen, verschillende wegomstandigheden

en verschillende rijstijlen.
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Motor

Motortype 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC
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 210kg
Inhoud brandstoftank 17.0L
Motorolie hoeveelheid 3.0L

Opmerking
Speci cations are subject to change without notice, in
accordance with national regulations and legislation.
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De TRACER 7 GT is een originele Yamaha TRACER 7 die door een o ciële Yamaha-dealer wordt voorzien

van een origineel Yamaha-accessoirepakket, bestaande uit lichtgewicht zijko ers, een hoog

windscherm en een comfortzadel.

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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