
Pronta para tudo.
Basta olhar para a TRACER 7 GT e é evidente que esta

moto não está para brincadeiras. Tudo nesta moto

versátil e dinâmica foi concebida para lhe proporcionar

uma condução como nenhuma outra. Quando estiver em

movimento, saberá que esta Sport Tourer de nova

geração consegue tornar cada viagem tão emocionante

e memorável como na primeira vez em que conduziu um

veículo de duas rodas.

O que realmente torna esta moto tão especial é a sua

capacidade de moto desportiva e, ao mesmo tempo, a

capacidade para viajans de longa distância capacidade

esssa genuína de uma moto de turismo. E qualquer que

seja o seu destino, perto ou longe, na cidade ou pela

estrada, esta máquina foi concebida para sentir a

adrenalina que lhe vai deixar um sorriso na cara durante

7 dias por semana!

Não há nada como o motor CP2 EU5 de 689 cc da TRACER

7 GT. Quando sentir a onda do binário linear e a

emocionante aceleração, não voltará a olhar para trás. O

quadro compacto oferece uma agilidade fácil com

estabilidade a alta velocidade. E com especi cações…

Motor CP2 reativo e de binário elevado

em conformidade com a norma EU5

A mais leve na sua classe, a melhor

relação peso-potência

Malas laterais de 20 litros

Para-brisas Touring mais alto e mais

largo

Banco confortável de alta qualidade

com design especial

Suspensão dianteira e traseira

reguláveis

Carenagem parcial leve com dianteira

agressiva

Grande autonomia

Dois faróis projetores LED, luzes de

presença e piscas

Ecrã LCD multifunções
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Pronta para tudo.
Touring muito completas e um depósito de combustível para grandes distâncias, esta é uma moto

pronta para tudo.

A TRACER 7 GT é uma verdadeira Sport Tourer que oferece uma sensacional experiência de longa

distância. Equipada com malas laterais de 20 litros, bem como um para-brisas alto e um banco

confortável, esta Sport Tourer mais leve da sua classe oferece-lhe a combinação perfeita de

performance emocionante, agilidade simpli cada e excelentes capacidades de turismo.

Equipada com o fantástico motor CP2 EU5 de planos cruzados de 698 cc e binário elevado da Yamaha,

um dos designs de maior sucesso e mais amados da empresa de todos os tempos, a TRACER 7 GT

destina-se aos condutores que procuram ao mesmo tempo o entusiasmo de uma moto desportiva, a

versatilidade do grande alcance e  exibilidade urbana, além de muita atitude.

O farol LED duplo e a carenagem de nova geração conferem à TRACER 7 GT um aspeto dinâmico e

agressivo que a distingue das outras motos na categoria. Com a melhor relação peso-potência do

segmento, bem como um quadro ágil e um elevado nível de conforto de condução, esta é a forma

inteligente de escapar à cidade e descobrir as novas estradas da vida.
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Motor CP2 reativo e de binário
elevado em conformidade com
a norma EU5

Nada nesta classe oferece a sensação tão

boa ou soa tão bem como o extraordinário

motor CP2 EU5 de 689 cc da Yamaha. Com

um design baseado no conceito de planos

cruzados líder na indústria, oferece uma

sequência de ignição desigual que fornece

um binário forte e linear. Um dos motores

de maior sucesso de sempre da Yamaha,

este grupo motopropulsor ultrarreativo e

em conformidade com a norma EU5

oferece a condução mais desportiva e mais

emocionante da sua classe.

Malas laterais City de 20 litros

Quer esteja nas suas viagens diárias ou

em viagens longas, as malas laterais de 20

litros oferecem a capacidade ideal sem

comprometer as dimensões compactas da

moto, e a aparência agressiva e apelativa.

Além disso, o design  no e robusto

complementa na perfeição o estilo

dinâmico da TRACER 7 GT.

Para-brisas Touring mais alto e
mais largo

A TRACER 7 GT está equipada com um para-

brisas Touring mais alto e mais largo para

melhorar a proteção contra o vento nas

viagens longas. Feita em policarbonato

inquebrável e resistente aos riscos, este

para-brisas Touring oferece um aumento de

altura real de 92 mm e um aumento de

largura de 70 mm, em comparação com o

para-brisas de série para proporcionar o

máximo conforto de condução com menos

ruído, bem como uma maior proteção contra

o vento e as intempéries.

Banco Comfort

O banco confortável com design especial

conta com um revestimento em dois

materiais de alta qualidade com costura a

contrastar e construído com diferentes

zonas de densidade de espuma que

oferecem os mais elevados níveis de

conforto ao condutor e ao passageiro em

viagens longas. E o logótipo TRACER

integrado contribui para a melhoria da

aparência e da sensação de qualidade.

A mais leve na sua classe, a
melhor relação peso-potência

Com um quadro leve e compacto com um

braço oscilante leve e compacto, e com

uma distância entre eixos de 1460 mm,

esta é uma das motos de turismo mais

ágeis e mais emocionantes. Com o menor

peso na classe, a par de um

comportamento do motor emocionante de

binário elevado, a TRACER 7 GT oferece a

melhor relação peso-potência para

proporcionar uma experiência de condução

realmente extraordinária, qualquer que

seja a distância da sua viagem.

Suspensão dianteira e traseira
reguláveis

A nova TRACER 7 GT está equipada com

sistemas reguláveis de suspensão dianteira

e traseira que permitem obter uma

performance de manobrabilidade ideal em

diferentes situações. As suspensões de

cartucho de 41 mm e o amortecedor traseiro

contam com pré-carga e amortecimento de

ressalto para facilitar a con guração da

moto para se adequar às diferentes cargas,

a diversas condições de estrada e a

diferentes estilos de condução.
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Motor

Tipo de motor
2 cilindros, Refrigeração líquida, 4 tempos, 4 válvulas,
DOHC

Cilindrada 689cc
Diâmetro x curso 80.0 mm x 68.6 mm
Taxa de compressão 11.5 : 1
Potência máxima 54.00 kW @ 8,750 rpm
Versão com potência limitada 35.0 kW @ 7,500 rpm
Binário máximo 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Sistema de lubri cação Cárter húmido
Tipo de embraiagem Húmida, Multidisco
Sistema de ignição TCI
Sistema de arranque Eléctrico
Sistema de transmissão Sincronizada, 6 velocidades
Transmissão  nal Corrente
Consumo de combustível 4.3l/100km
emissões CO2 100g/km
Alimentação Injeção de Combustível

Chassis

Quadro Diamante
Ângulo do avanço de roda 24.8º
Trail 90mm
Sistema de suspensão dianteira Telescopic forks
Sistema de suspensão traseira Braço oscilante, suspensão de ligação por braço
Curso dianteiro 130 mm
Curso traseiro 142 mm
Travão dianteiro Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Travão traseiro Hydraulic single disc, Ø245 mm
Pneu dianteiro 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Pneu traseiro 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimensões

Comprimento total 2,140 mm
Largura total 840 mm
Altura total 1,290 mm
Altura do assento 835mm
Distância entre eixos 1,460 mm
Distância mínima ao solo 140 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina) 210kg
Capacidade Dep. Combustível 17.0L
Capacidade Dep. Óleo 3.0L

Observação
Speci cations are subject to change without notice, in
accordance with national regulations and legislation.
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A TRACER 7 GT é uma moto TRACER 7 original da Yamaha que inclui um conjunto de acessórios genuínos

da Yamaha composto por malas laterais leves, para-brisas alto e banco confortável que é vendido pelos

concessionários o ciais da Yamaha.

Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma

condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas

podem retratar um piloto pro ssional em condições controladas ou num circuito fechado. As

informações são de caráter geral e todos os produtos e especi cações podem sofrer alterações sem

aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.

TRACER 7 GT


