
Redo för allt.
Så fort du ser TRACER 7 GT blir det uppenbart att det här

är en motorcykel som menar allvar. Allt med den här

dynamiska och mångsidiga motorcykeln är skapat för att

ge dig en upplevelse som inte liknar något annat. Och

när du är ute på vägarna vet du att den här moderna

Sport Touring-motorcykeln har förmågan att göra varje

åktur spännande och minnesvärd.

Det som verkligen gör den här motorcykeln så speciell är

dess förmåga att prestera som en sport-motorcykel

samtidigt som den erbjuder en touring-motorcykels

kapacitet på längre turer. Och vare sig du åker kort eller

långt – i staden eller på motorvägen – är den här

maskinen byggd för att ge enorm körglädje och sätta ett

stort leende på dina läppar 7 dagar i veckan!

Det  nns inget annat som kan jämföras med TRACER 7

GT:s EU5-kompatibla CP2-motor med 689cc. När du

känner vågen av kraft och vridmoment och den

spännande accelerationen kommer du aldrig att se

tillbaka. Det kompakta chassit ger smidiga

köregenskaper och stabilitet i hög fart. Och med sin GT

touring-speci kation och stora bränsletank anpassad för

långa resor är det här en…

Kraftfull EU5-kompatibel CP2-motor

med högt vridmoment

Lättast i klassen med bästa

förhållandet mellan kraft och vikt

20-liters sidoväskor

Högre och bredare touring-vindruta

Speciell design, bekväm komfortsadel

av hög kvalitet

Justerbar fjädring fram och bak

Lätt halvkåpa med aggressivt utseende

Lång räckvidd och frihetskänsla

Dubbla LED-strålkastare, positionsljus

och blinkers

Multifunktionell LCD-display
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Redo för allt.
motorcykel som är redo för allt.

TRACER 7 GT är en kapabel Sport Touring-motorcykel som kan erbjuda fantastiska

touringegenskaper. Den här Sport Touring-motorcykeln är lättast i sin klass och är utrustad med

sidoväskor på 20 liter samt en hög vindruta och en extra bekväm sadel. Den ger dig den perfekta

kombinationen av spännande prestanda, härliga köregenskaper och utmärkt touring-kapacitet.

TRACER 7 GT har enastående vridmoment, en EU5 kompatibel motor på 689cc och crossplane-teknik.

Det är en av Yamahas mest framgångsrika och älskade motorer någonsin – avsedd för förare som du,

som vill ha en kombination av mångsidighet vid långa turer och  exibilitet vid stadskörning - plus

massor av attityd.

Dubbla LED-strålkastare och en modern kåpa ger TRACER 7 GT en dynamisk och aggressiv look som

skiljer den från andra motorcyklar i samma kategori. Med bra förhållande mellan kraft och vikt, ett

smidigt chassi och hög körkomfort så är det här det smarta sättet att komma bort från vardagen och

upptäcka nya saker i livet.
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Kraftfull EU5-kompatibel CP2-
motor med högt vridmoment

Inget annat i klassen känns eller låter lika

bra som Yamahas otroliga EU5-

kompatibla CP2-motor på 689cc. Den

branschledande crossplane loso n med

ojämn tändföljd producerar ett starkt och

linjärt vridmoment. Denna EU5-

kompatibla kraftkälla levererar den

sportigaste och mest spännande känslan i

sin klass, och är en av Yamahas mest

framgångsrika motorer någonsin.

20-liters sidoväskor

Oavsett om du är ute på resa eller pendlar

erbjuder sidoväskorna på 20 liter den

perfekta kapaciteten utan att

kompromissa med motorcykelns kompakta

mått och aggressiva snygga utseende.

Och den slimmade och robusta designen

kompletterar TRACER 7 GT:s dynamiska

stil perfekt.

Högre och bredare touring-
vindruta

TRACER 7 GT är utrustad med en högre och

bredare touring-vindruta för bättre

vindskydd på långa turer. Den här touring-

vindrutan är tillverkad av okrossbar och

reptålig polykarbonat och erbjuder en

e ektiv höjdökning med 92 mm och

breddökning med 70 mm jämfört med

standardrutan – vilket ger maximal

körkomfort med minskad ljudnivå samt

förbättrat skydd mot väder och vind.

Bekväm sadel

Den specialdesignade komfortsadeln har

ett högkvalitativt överdrag i två olika

ytmaterial med kontrasterande sömmar –

och är konstruerad med zoner med

varierande skumdensitet för största

möjliga komfort för både förare och

passagerare. Den integrerade TRACER-

loggan förstärker premiumutseendet och -

känslan.

Lättast i klassen med bästa
förhållandet mellan kraft och
vikt

Med ett kompakt och lätt chassi med en

lång svingarm i aluminium och en hjulbas

på 1 460 mm är det inte många

sporttourers som är så smidiga men

samtidigt stabila. Med den lägsta vikten i

klassen i kombination med den spännande

vridmomentsstarka motorn uppnår

TRACER 7 GT det bästa förhållandet

mellan kraft och vikt för att ge en verkligt

enastående körupplevelse, hur lång eller

kort din resa än är.

Justerbar fjädring fram och bak

TRACER 7 GT är utrustad med justerbar

fjädring både bak och fram. Så att du kan

uppnå optimala köregenskaper i alla lägen.

Framga eln på 41 mm och den bakre

stötdämparen har förspännings- och

returdämpningsjustering som gör det enkelt

att ställa in motorcykeln för att passa olika

laster, olika vägförhållanden och körstilar.
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Motor

Motortyp 2-cylindrig, Vätskekylning, 4-takts, 4 ventiler, DOHC
Slagvolym 689cc
Borrning och slag 80.0 mm x 68.6 mm
Kompression 11.5 : 1
Max e ekt 54.00 kW @ 8,750 rpm
E ektbegränsning 35.0 kW @ 7,500 rpm
Max vridmoment 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Smörjningssystem Våtsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kedja
Bensinförbrukning 4.3l/100km
CO2 utsläpp 100g/km
Förgasare Bränsleinsprutning

Chassi

Ram Diamant
Castervinkel 24.8º
Försprång 90mm
Fjädringssystem fram Telescopic forks
Fjädringssystem bak Svingarm, länkupphängning
Fjädringsväg fram 130 mm
Fjädringsväg bak 142 mm
Frambroms Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø245 mm
Framdäck 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Bakdäck 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimensioner

Totallängd 2,140 mm
Totalbredd 840 mm
Totalhöjd 1,290 mm
Sitthöjd 835mm
Hjulbas 1,460 mm
Min. markfrigång 140 mm
Vikt (fulltankad) 210kg
Bränsletanksvolym 17.0L
Oljetanksvolym 3.0L

Anmärkning
Speci cations are subject to change without notice, in
accordance with national regulations and legislation.
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TRACER 7 GT är en version av TRACER 7 som extrautrustats med ett Yamaha originaltillbehörspaket som

består av en högre vindruta, komfortsadel och sidoväskor. GT versionen kan köpas av en auktoriserad

Yamaha-återförsäljare.

Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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