
Gotowy na wszystko.
Jedno spojrzenie na Yamahę TRACER 7 GT wystarczy, by

mieć pewność, że to poważny motocykl. Wszystko w tym

dynamicznym i wszechstronnym jednośladzie zostało

zaprojektowane z myślą o najlepszych wrażeniach z

jazdy. A kiedy już ruszysz w trasę, poczujesz, że każda

podróż tym sportowo-turystyczny motocyklem będzie

równie niezapomniana jak Twoje pierwsze

doświadczenia z jednośladami.

Cechą naprawdę wyróżniającą ten motocykl są jego

prawdziwie sportowe osiągi przy jednoczesnym dalekim,

turystycznym zasięgu. Więc niezależnie od tego, czy

wybierasz się blisko czy daleko, TRACER 7 GT pozytywnie

podniesie u Ciebie poziom adrenaliny i doskonałe

samopoczucie.

Silnik CP2 o pojemności 689 cm3, spełniający normę Euro

5, nie ma sobie równych. Gdy tylko poczujesz liniowy

przyrost momentu obrotowego dający wspaniałe

przyspieszenie, nie będziesz oglądał się za siebie.

Kompaktowe nadwozie zapewnia zwrotność i stabilność

przy dużych prędkościach. A dzięki pełnej specy kacji

turystycznej i pojemnemu zbiornikowi paliwa z tym…

Szybko reagujący silnik CP2 o dużym

momencie obrotowym, zgodny z

normą Euro 5

Najlżejszy w klasie, najlepszy stosunek

mocy do masy

20-litrowe kufry boczne

Wyższa i szersza szyba turystyczna

Specjalna konstrukcja, wysokiej jakośc i

wygodne siedzenie

Regulowane zawieszenie przednie i

tylne

Lekka półowiewka z agresywną czaszą

Duża niezależność

Dwie lampy LED, światła pozycyjne i

kierunkowskazy

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
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Gotowy na wszystko.
motocyklem możesz być gotów na każdą przygodę.

TRACER 7 GT to rasowy motocykl sportowo-turystyczny zapewniający wspania łe wrażenia na

dalekich trasach. Ten najlżejszy w swojej klasie motocykl wyposażony w 20-litrowe kufry boczne,

wysoką szybę i komfortową kanapę idealne łączy ekscytujące osiągi, zwinność i funkcjonalność w

trasie.

TRACERA 7 GT napędza jeden z najbardziej udanych silników Yamahy - jednostka o pojemności 698

cm3, wykonana w technologii crossplane i spełniająca normę Euro 5, która zapewnia wysoki, liniowo

przyrastający moment obrotowy. Dzieki niemu TRACER 7 GT idealnie tra a w gusta kierowców takich

jak Ty, oferując sportowe emocje, daleki zasięg i wszechstronność oraz niepowtarzalny charakter.

Dwie lampy LED i nadwozie nowej generacji nadają TRACEROWI 7 GT dynamiczny i agresywny wygląd,

który wyróżnia go spośród innych motocykli tej klasy. Dzięki najlepszemu w swojej klasie stosunkowi

mocy do masy, a także ramie gwarantującej dużą zwrotność i wysokiemu komfortowi jazdy, ten

motocykl to najlepszy sposób na ucieczkę z miasta.
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Szybko reagujący silnik CP2 o
dużym momencie obrotowym,
zgodny z normą Euro 5

Nic innego w tej klasie nie brzmi tak

dobrze, ani nie zapewnia tak wspaniałych

wrażeń, jak doskonały dwucylindrowy

silnik Yamahy o pojemności 689 cm3,

spełniający normę Euro 5. Wiodący w

branży projekt, bazujący na technologii

crossplane, wymusza asymetryczny

schemat zapłonu, który zapewnia

imponujący, liniowo przyrastający moment

obrotowy. Ta niezwykle dynamiczna

jednostka napędowa zgodna z normą Euro

5 należy do najbardziej udanych silników

w historii Yamahy. Zapewnia ona pełną

emocji, sportową jazdę.

20-litrowe kufry boczne

Niezależnie od tego, czy wybierasz się w

daleką podróż, czy dojeżdżasz do pracy,

docenisz 20-litrowe boczne kufry, które

nie zakłócają dynamiki motocykla i nadają

mu bardziej agresywny wygląd. Ich smukła

i wytrzymała konstrukcja uzupełnia

dynamiczny styl TRACERA 7 GT.

Wyższa i szersza szyba
turystyczna

TRACER 7 GT ma wyższą i szerszą szybę

turystyczną, która lepiej chroni przed

wiatrem w trasie. Wykonana z nietłukącego

się i odpornego na zarysowania poliwęglanu

turystyczna szyba jest wyższa o 92 mm i

szersza o 70 mm od szyby wersji

standardowej, zapewniając maksymalny

komfort jazdy przy niższym poziomie hałasu i

lepszej osłonie przed wiatrem i deszczem.

Komfortowa kanapa

Specjalnie zaprojektowana komfortowa

kanapa jest wykonana z dwóch gatunków

wysokiej jakości skóry zszytej

kontrastującą kolorystycznie nicią. Pianka

o różnej gęstości zapewnia pełna wygodę

podróży kierowcy i pasażerowi.

Zintegrowane logo TRACER nadaje

motocyklowi niepowtarzalny wygląd i styl.

Najlżejszy w klasie, najlepszy
stosunek mocy do masy

Dzięki lekkiemu, kompaktowemu

podwoziu z długim, aluminiowym

wahaczem zapewniającym rozstaw osi

1460 mm TRACER 7 GT należy do

najbardziej zwrotnych i ekscytujących

sportowych tourerów. Dzięki najniższej

wadze w klasie, połączonej z silnikiem o

ekscytującym charakterze i imponującym

momencie obrotowym, TRACER 7 GT

oferuje najlepszy stosunek mocy do masy i

wyjątkowe doznania z jazdy.

Regulowane przednie i tylne
zawieszenie

TRACER 7 GT jest wyposażony w

regulowane przednie i tylne zawieszenie,

który umożliwia osiągnięcie optymalnej

wydajności w różnych warunkach jazdy.

Widelec z lagami o średnicy 41 mm i tylny

amortyzator posiadają regulację napięcia

wstępnego i tłumienia odbicia, ułatwiając

dostosowanie ustawień motocykla do

różnych obciążeń, warunków drogowych i

stylów jazdy.
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Silnik

Typ silnika
2-cylindrowy, Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 4-
zaworowy, DOHC

Pojemność 689cc
Średnica x skok tłoka 80.0 mm x 68.6 mm
Stopień sprężania 11.5 : 1
Moc maksymalna 54.00 kW @ 8,750 rpm
Limited power version 35.0 kW @ 7,500 rpm
Maksymalny moment obrotowy 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Układ smarowania Mokra miska olejowa
Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa
Napęd końcowy Łańcuch
Spalanie 4.3l/100km
Emisja CO2 100g/km
Układ zasilania Wtrysk paliwa

Podwozie

Rama Diamond
Kąt wyprzedzania główki ramy 24.8º
Wyprzedzenie 90mm
Układ przedniego zawieszenia Telescopic forks
Układ tylnego zawieszenia Wahacz, Wahaczowe
Skok przedniego zawieszenia 130 mm
Skok tylnego zawieszenia 142 mm
Hamulec przedni Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Hamulec tylny Hydraulic single disc, Ø245 mm
Opona przednia 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Opona tylna 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Wymiary

Długość całkowita 2,140 mm
Szerokość całkowita 840 mm
Wysokość całkowita 1,290 mm
Wysokość siodełka 835mm
Rozstaw kół 1,460 mm
Minimalny prześwit 140 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

210kg

Pojemność zbiornika paliwa 17.0L
Pojemność zbiornika oleju 3.0L

Uwaga
Speci cations are subject to change without notice, in
accordance with national regulations and legislation.
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TRACER 7 GT to oryginalny motocykl Yamaha TRACER 7 wzbogacony o zestaw akcesoriów, na które

składają się lekkie kufry boczne, wysoka szyba i komfortowa kanapa dostępne w o cjalnej sieci dystrybucji

Yamahy.

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę

bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej

broszurze przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj informacje mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być mody kowane w

zależności od wymogów oraz warunków. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych

dealerów Yamahy.
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