
Klaar voor elk scenario.
Zodra je de TRACER 7 GT hebt gezien is het meteen

duidelijk dat met deze motor niet te spotten valt. Deze

dynamische en veelzijdige machine werd speciaal

ontworpen om jou een motor aan te bieden die je

ongeloo ijk veel rijplezier zal geven. Eens onderweg

weet je wat deze sportieve tourer van de volgende

generatie jou kan bieden om elke rit zo opwindend en

memorabel te maken als de eerste keer dat je je hart

verloor aan het motorrijden

Wat deze motor zo speciaal maakt, is dat hij presteert als

een sportmotor en het comfort biedt van een tourer

voor lange afstanden. Of je nu een korte rit maakt of een

langere, in de stad of op het platteland, deze machine is

gebouwd om jou een adrenalineboost te geven en elke

dag opnieuw een glimlach op jouw gezicht te toveren.

Er bestaat gewoon niets beter als de CP2-motor EU5 690

cc van de TRACER 7 GT. Zodra je het gevoel hebt gekend

van het lineaire koppel en de opwindende versnelling

aan den lijve hebt ondervonden, kijk je nooit nog

achterom. Het compacte chassis zorgt gemakkelijke

wendbaarheid en…

35 kW uitvoering voor A2-rijbewijs ook

verkrijgbaar

Responsieve, koppelrijke EU5-

conforme CP2-motor

Harde zijko ers

Hoger en breder touring windscherm

Speciaal ontworpen, hoogwaardig

sportzadel

Lichtste en beste vermogen-

gewichtsverhouding in deze klasse

Volledig instelbare voor- en

achtervering

Lichtgewicht halve kuip met stoer

uiterlijk

Autonomie voor lange afstanden

Dubbele LED-verstralers,

contourverlichting en

richtingaanwijzers

Multifunctioneel LCD-

instrumentenpaneel
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Klaar voor elk scenario.
een stabiele wegligging op hoge snelheid. En met de volledige touring-uitrusting en grote

brandstoftank is deze motor klaar voor wat je ook in petto hebt.

De TRACER 7 GT is een echte sport tourer en biedt een sensationele rij-ervaring over lange

afstanden. Uitgerust met zijko ers van 20 liter, een hoog windscherm en comfortzadel is deze

lichtste sport tourer in zijn klasse voor jou de perfecte combinatie voor opwindende prestaties, een

goede handling en uitstekende touringcapaciteiten.

Uitgerust met de Yamaha 690cc CP2 crossplane EU5-motor Yamaha met een uitstekend koppel - één

van de meest succesvolle en gewaardeerde ontwerpen ooit van het merk - is de TRACER 7 GT

gemaakt voor rijders zoals jij die op zoek zijn naar de opwinding van een sportmotor gecombineerd

met de nodige veelzijdigheid voor lange ritten en  exibiliteit voor het rijden in de stad, gekoppeld aan

een sterke persoonlijkheid.

Dual LED-koplampen en een carrosserie van de volgende generatie geven de TRACER 7 GT een

dynamische en stoere look die er meteen uit springt in vergelijking met andere motoren in deze

categorie. Met de best mogelijke vermogen/gewichtsverhouding, een wenbaar chassis en bijzonder

veel rijcomfort is dit een slimme manier om uit de stad te ontsnappen en nieuwe wegen te

ontdekken.
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Responsieve, koppelrijke EU5-
conforme CP2-motor

Geen enkele motor in zijn klasse voelt of

klinkt zo goed als de opmerkelijke EU5

690cc CP2-motor van Yamaha. Het

toonaangevende crossplane-ontwerp

zorgt voor een onregelmatig

ontstekingsinterval dat een sterk en

lineair koppel produceert. Een van de

meest succesvolle Yamaha-motoren aller

tijden. Deze ultra-responsieve en EU5-

conforme motor biedt jou een de

sportiefste en spannendste rijervaring in

zijn klasse.

Stadszijko ers van 20 liter

Of je nu op reis bent of op weg bent naar

het werk, de 20 liter zijko ers bieden je

de ideale inhoud zonder in te boeten aan

de compacte afmetingen en de stoere

look van de motor. En het slanke en

robuuste ontwerp vormen de perfecte

aanvulling van de dynamische stijl van de

TRACER 7 GT.

Hoger en breder touring
windscherm

De TRACER 7 GT is uitgerust met een hoger

en breder touringwindscherm voor een nog

betere bescherming tegen de wind bij lange

ritten. Het is gemaakt uit onbreekbaar en

krasbestendig polycarbonaat en biedt een

e ectieve hoogteverhoging van 92 mm en

een verbreding met 70 mm in vergelijking

met het standaard scherm voor een

maximaal rijcomfort, een lager

geluidsniveau en een betere bescherming

tegen wind en slechte

weersomstandigheden.

Comfortzadel

Het speciaal ontworpen comfortzadel is

gemaakt uit een dubbele huid van

topkwaliteit met contrasterende

stitching en samengesteld uit zones met

verschillende schuimdensiteit om rijder en

passagier het best mogelijke rijcomfort te

bieden tijdens het touren. Het

geïntegreerde TRACER-loge verhoogd de

look en feel nog meer.

Lichtste en beste vermogen-
gewichtsverhouding in deze
klasse

Door zijn lichte en compacte chassis met

een lange aluminium swingarm en een

wielbasis van 1460 mm is dit een van de

meest wendbare en opwindende Sport

Tourers. Met het laagste gewicht in zijn

klasse en zijn opwindende, koppelrijke

motor biedt de TRACER 7 GT de beste

vermogen-gewichtsverhouding en een

werkelijk uitstekende rijervaring, hoe kort

of hoe lang je rit ook is.

Instelbare voor- en
achterophanging

De TRACER 7 GT is uitgerust met een

verstelbaar veersysteem vooraan en

achteraan die zorgen voor optimale

rijprestaties in verschillende situaties. De

41 mm cartridge-vorken en de

achterschokdemper zijn voorzien van

preload- en rebounddempers zodat je de

motor gemakkelijk kunt instellen voor

verschillende belastingen,

wegomstandigheden en rijstijlen.
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Motor

Motortype 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC
Cilinderinhoud 689cc
Boring x slag 80,0 x 68,6 mm
Compressieverhouding 11,5 : 1
Max. vermogen 54,00 kW @ 8.750 rpm
Beschikbaar met begrensd vermogen 35,0 kW @ 7.500 rpm
Max. koppel 67,0 Nm (6,83 kg-m) @ 6.500 rpm
Smeersysteem Oliecarter
Type koppeling Nat, Meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Fuel consumption 4,3 L/100 km
CO2 emission 100 g/km
Carburator Elektronische brandsto njectie

Chassis

Frame Diamantvormig
Casterhoek 24,8º
Spoor 90 mm
Wielophanging voor Telescopic forks
Wielophanging achter Swingarm, draagarmophanging
Veerweg voor 130 mm
Veerweg achter 142 mm
Remmen voor Hydraulic dual disc, Ø 298 mm
Remmen achter Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Bandenmaat voor 120/70 R17 M/C (58W) Tubeless
Bandenmaat achter 180/55 R17 M/C (73W) Tubeless

Afmetingen

Totale lengte 2.140 mm
Totale breedte 840 mm
Totale hoogte 1.290 mm
Zithoogte 835 mm
Wielbasis 1.460 mm
Grondspeling 140 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

210 kg

Inhoud brandstoftank 17,0 L
Carterinhoud 3,0 L

Opmerking
Speci cations are subject to change without notice, in
accordance with national regulations and legislation.
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De TRACER 7 GT is een originele TRACER 7 van Yamaha, uitgebreid met originele accessoires: lichtgewicht

zijko ers, een hoog windscherm en een comfortzadel. Deze accessoires worden verkocht in het

o ciële Yamaha dealernet.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,

met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn

professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties

en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving

worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg uw Yamaha

dealer voor meer informatie.
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