
Bygget til at begejstre.
TRACER 7 er designet og udviklet til at give dig

nervepirrende præstationer med et højt niveau af

komfort og dynamisk stil i stort set alle køresituationer.

Sporty bodywork med kraftfulde, dobbelte LED

projektorforlygter giver TRACER 7 et dristigt og

aggressivt udseende – og den justerbare vindskærm

øger komforten på lange ture.

Med Yamahas brancheførende crossplane-teknologi

leverer den meget roste 690cc CP2 EU5 motor masser af

stærkt, lineært moment, hvilket giver en virkelig

forfriskende køreoplevelse – og med dens justerbare

a jedring og bekvemme ergonomi er denne topklasse

sport tourer klar til mere spænding, mere komfort og

mere sjov.

35 kW A2-version er også tilgængelig

Halvkåbe med aggressiv front

Momentstærk EU5-kompatibel CP2

motor

Dobbelte LED projektorforlygter,

positionslygter og blinklygter

Den letteste i sin klasse

Justerbar for- og baga jedring

Aerodynamisk vindskærm med

enkelthåndsjustering

Fremragende kørestilling med

komfortabel ergonomi

Kurvet dobbeltsæde giver kører- og

passagerkomfort

Lang rækkevidde

Multi-funktionelt LCD display

TRACER 7



Bygget til at begejstre.
Med en aggressiv front og en hel del attitude er TRACER 7 udstyret til at få adrenalinen til at pumpe,

når du kører. Efter arbejde eller i weekenden er denne dynamiske Sport Tourer klar til at begejstre

dig med sine enestående præstationer og sin adræthed.

Den EU5 kompatible CP2 motor med crossplane-teknologi skaber en bølge af lineært moment, der

fortsætter hele vejen op igennem omdrejningsområdet, hvilket giver bemærkelsesværdig

acceleration i alle gear – og det kompakte chassis og den justerbare a jedring er bygget til at skære

hurtigt og præcist gennem alle sving.

Næste generations aerodynamisk bodywork med dobbelte LED forlygter og aggressive skråtstillede

positionslygter forstærker motorcyklens moderne design og kraftfulde udseende – og med sin

langdistance-ergonomi, det brede styr og den justerbare vindskærm er denne alsidige

mellemvægter altid klar til din næste tur. TRACER 7: Det er din tur.
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Halvkåbe med aggressiv front

Med dens aggressive front og kompakte

bodywork har TRACER 7 et markant

udseende der bare ikke kan ignoreres! Den

futuristiske halvkåbe, der integrerer med

tankcoveret, giver god beskyttelse mod

vind og vejr, og det moderne design

understreger denne klasseførende sport

tourers dynamiske karakter.

Responsiv momentstærk CP2
EU5 motor

Intet andet i klassen føles eller lyder lige

så godt som Yamahas

bemærkelsesværdige 690cc CP2 motor.

Det brancheførende crossplane-design

giver en ujævn tændingsrækkefølge, som

leverer et stærkt og lineært moment. Og

med dets motor-, transmissions- og

udstødningsopdateringer leverer denne

EU5 kompatible kraftværk en endnu mere

sporty og spændende køreoplevelse.

Dobbelte LED
projektorforlygter,
positionslygter og blinklygter

De kompakte, dobbelte LED

projektorforlygter giver TRACER 7 et

aggressivt, moderne og dynamisk udseende,

samtidig med at de projicerer en stærk

lysstråle, som giver fremragende nattesyn.

Og for at opnå god synlighed i dagtimerne

er denne nye generation sport tourer

udstyret med lysstærke LED positionslygter

samt kompakte LED blinklygter.

Den letteste i sin klasse

Med et kompakt letvægtschassis med en

lang bagsvinger af aluminium og en

akselafstand på 1460 mm er dette en af

de mest adrætte og spændende sport

tourers. Med den laveste vægt i klassen

kombineret med dens imponerende

momentstærke motor opnår TRACER 7 det

bedste vægt/e ekt forhold, hvilket giver

en virkelig enestående køreoplevelse.

Justerbar for- og
baghjulsa jedring

TRACER 7s justerbare a jedringssystemer

for- og bag giver dig mulighed for at opnå

optimale køreegenskaber i forskellige

situationer. Den 41 mm cartridge

forga el og bagdæmperen har mulighed

for justering af fjederforspænding og

returdæmpning, hvilket gør det nemt at

justere motorcyklen, så den passer til

forskellige belastninger, forskellige

vejforhold og en række kørestile.

Aerodynamisk vindskærm med
enkelthåndsjustering

Den stilfulde og sporty aerodynamiske

vindskærm er designet til at give en

afslappet og fornøjelig tur ved at reducere

vindturbulensen til overkroppen – og når du

har brug for at justere vindskærmens højde,

kan det gøres hurtigt og nemt med én hånd.

For fabelagtig beskyttelse mod vind og vejr

er TRACER 7 udstyret med lette

håndbeskyttere med integrerede LED

blinklygter.
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Motor

Motortype 2-cylindret, 4-takts, Væskekølet, DOHC, 4-ventilet
Slagvolumen 689cc
Boring x slaglængde 80,0 x 68,6 mm
Kompressionsforhold 11,5 : 1
Maks. e ekt 54,00 kW @ 8.750 rpm
E ekt begrænset version 35,0 kW @ 7.500 rpm
Maks. moment 67,0 Nm (6,83 kg-m) @ 6.500 rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Benzinforbrug 4,3 L/100 km
CO2 udledning 100 g/km
Karburator Elektronisk brændsto ndsprøjtning

Stel

Stel Diamant
Styrehjulsvinkel 24,8º
Efterløb 90 mm
A jedringssystem for Telescopic forks
A jedringssystem bag Svingga el, link-a jedring
Vandring for 130 mm
Vandring bag 142 mm
Forbremse Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Fordæk 120/70 R17 M/C (58W) Tubeless
Bagdæk 180/55 R17 M/C (73W) Tubeless

Dimensioner

Samlet længde 2.140 mm
Samlet bredde 840 mm
Samlet højde 1.290 mm
Sædehøjde 835 mm
Hjulafstand 1.460 mm
Min. frihøjde 140 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 196 kg
Tankkapacitet 17,0 L
Olietankkapacitet 3,0 L
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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