
Lupa innostua.
TRACER 7 on suunniteltu ja kehitetty tarjoamaan

jännittävää ja mukavaa suorituskykyä sekä dynaamista

tyyliä joka tilanteessa.

Muodoiltaan sporttinen kate ja kaksi tehokasta LED-

projektoriajovaloa - TRACER 7 on ilmeeltään entistä

rohkea ja aggressiivinen. Säädettävä tuulilasi lisää

ajomukavuutta matka-ajossa.

TRACER 7:n voimanlähteenä on kiitelty, kaksisylinterinen,

EU5-hyväksytty, 690-kuutioinen, crossplane-moottori.

Sen laajan ja tehokkaan vääntöalueen ansiosta ajo on

sujuvaa ja joutuisaa. Ajettavuutta tehostavat entisestään

myös uusi monisäätöinen jousitus, rento ergonomia ja

uudenmallinen istuin. TRACER 7 on ominaisuuksiltaan

huippulaadukas 700-luokan sport-tourer.

Saatavana myös 35 kW:n A2-versio

Aggressiivista ilmettä korostava

puolikate

Vahvasti vääntävä, EU5-hyväksytty, CP2-

moottori

LED-toimiset projektoriajovalot,

seisontavalot ja vilkut

Luokkansa kevyin

Säädettävä etu- ja takajousitus

Aerodynaamisen tuulilasin korkeuden

säätö yhdellä kädenliikkeellä.

Mukava ergonomia ja ryhdikkään rento

ajoasento.

Muodoiltaan entistä mukavampi istuin

lisää kuljettajan ja matkustajan

ajomukavuutta.

Hyvä toimintasäde

LCD-monitoiminäyttö
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Lupa innostua.
TRACER 7 on ilmeeltään ja asenteeltaan entistä aggressiivisempi. Sen kanssa arkisetkin työmatkat

ovat upeita ajoelämyksiä. Monipuolinen TRACER 7 säväyttää suorituskyvyllään ja ketteryydellään sekä

tutuilla mutkateillä että pitkillä ajomatkoilla uusiin maisemiin.

EU5-hyväksytyn kaksisylinterisen crossplane-moottorin väkivahva ja laaja vääntöalue varmistaa hyvän

kiihtyvyyden joka vaihteella. Kompakti runko ja säädettävä jousitus takaavat, että kaarreajo on nopeaa

ja tarkkaa niin maantiellä kuin kaupungissakin.

Entistä virtaviivaisempi kate ja muotoilu sekä kaksi LED-ajovaloa ja ilmeeltään aggressiiviset

seisontavalot korostavat modernia muotoilua ja olemusta. Leveä ohjaustanko ja uudenmallinen,

säädettävä tuulilasi kohentavat hyvää ergonomiaa entisestään etenkin matka-ajossa. TRACER 7:

Entistä monipuolisempi.
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Aggressiivista ilmettä
korostava puolikate

TRACER 7 erottuu edukseen virtaviivaisen

ja kompaktin muotoilun sekä urheilullisen

ilmeensä ansiosta. Futuristinen etukate ja

polttoainesäiliön kate muodostavat

saumattoman kokonaisuuden, joka

tehostaa tuuli- ja sadesuojaa sekä

korostaa TRACER 7:n dynaamista sport-

tourer luonnetta.

Nopeasti reagoiva ja vääntävä,
EU5-hyväksytty CP2-moottori

Yamahan kaksisylinterinen, 690-

kuutioinen, crossplane-moottori on

luokkansa ehdoton huipputuote.

Crossplane-teknologian tunnusomainen

epäkeskeinen sytytysjärjestys tuottaa

voimakkaan ja lineaarisen väännön.

Kierrosherkkä ja pirteä TRACER 7 -

moottori täyttää myös vaativat EU5-

vaatimukset.

LED-toimiset projektoriajovalot,
seisontavalot ja vilkut

Kompaktit ja tehokkaat LED-

projektorivalot takaavat erinomaisen

näkyvyyden pimeällä. Ne ovat myös

olennainen osa TRACER 7:n modernin

sporttista ja dynaamista ilmettä.

Ajoturvallisuutta lisäävät myös päiväsaikaan

näkyvyyttä tehostavat, kirkkaat ja

ilmeikkäät LED-seisontavalot sekä kirkkaat

LED-vilkut.

Luokkansa kevein

Kompaktin ja kevyen rungon sekä pitkän,

alumiinisen takahaarukan ja 1 460 mm:n

akselivälin ansiosta TRACER 7 on yksi

markkinoiden ketterimmistä Sport Touring

-moottoripyöristä. Vääntövahvan

moottorin ja vähäisen kokonaispainon

ansiosta TRACER 7:n teho/painosuhde on

luokkansa paras. Tämän myötä se tarjoaa

myös innostavan ajoelämyksen.

Säädettävä etu- ja takajousitus

TRACER 7 on varustettu säädettävällä

etu- ja takajousituksella, mikä varmistaa

jokaiselle kuljettajalle optimoitavan

ajettavuuden ja käytöksen. Tukevassa,

41 mm etuhaarukassa ja takajousituksen

iskunvaimentimessa on jousen

esijännityksen lisäksi paluuvaimennuksen

säädöt. Näin jousitus on

hienosäädettävissä kuljettajan ajotyylin ja

pyörän kuormituksen mukaisesti.

Aerodynaamisen tuulilasin
korkeuden säätö yhdellä
kädenliikkeellä.

Tyylikäs ja sporttisen aerodynaaminen, uusi

tuulilasi vähentää ajoviiman pyörteilyä

kuljettajan ympärillä, joten ajo on

rennompaa. Tuulilasin korkeuden säätö

hoituu helposti yhdellä kädellä. TRACER 7:n

kuljettajaa suojaavat viimalta ja sateelta

LED-vilkuilla varustetut kevyet kahvasuojat.
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Moottori

Moottorin tyyppi
2-sylinterinen, 4-tahtinen, Nestejäähdytetty, DOHC,
4-venttiilinen

Sylinterin tilavuus 689cc
Sylinterin mitat 80,0 x 68,6 mm
Puristussuhde 11,5 : 1
Maksimiteho 54,00 kW @ 8.750 rpm
Limited power version 35,0 kW @ 7.500 rpm
Maksimivääntö 67,0 Nm (6,83 kg-m) @ 6.500 rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi Märkä, Monilevy
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat, 6-vaihteinen
Voimansiirto Ketju
Polttoaineen kulutus 4,3 L/100 km
CO2 emission 100 g/km
Kaasutin Elektroninen suorasuihkutus

Alusta

Runko Timantin muotoinen
Caster-kulma 24,8º
Jättö 90 mm
Etujousitusjärjestelmä Telescopic forks
Takajousitusjärjestelmä Keinuhaarukka, linkkujousitus
Etujoustovara 130 mm
Takajoustovara 142 mm
Etujarru Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Takajarru Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Eturengas 120/70 R17 M/C (58W) Tubeless
Takarengas 180/55 R17 M/C (73W) Tubeless

Mitat

Kokonaispituus 2.140 mm
Kokonaisleveys 840 mm
Kokonaiskorkeus 1.290 mm
Istuimen korkeus 835 mm
Akseliväli 1.460 mm
Maavara 140 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 196 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 17,0 L
Öljysäiliön tilavuus 3,0 L
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Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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