
Pripravljen na vse.
Takoj ko boste zagledali motorno kolo TRACER 7 GT, vam

bo jasno, da z njim ni šale. Vse na tem dinamičnem in

vsestranskem motornem kolesu je zasnovano za vožnjo

brez primere. Med vožnjo pa boste dojeli, da lahko to

športno-potovalno motorno kolo naslednje generacije

vsako vožnjo naredi tako vznemirljivo in nepozabno,

kakršna je bila vaša prva vožnja z dvokolesnikom.

Ključna lastnost, zaradi katere je to motorno kolo tako

posebno, je njegova zmogljivost kot športno motorno

kolo, ki hkrati zagotavlja pristno zmožnost premagovanja

velikih razdalj kot potovalno motorno kolo. In ne glede na

to, ali boste z njim vozili kratke ali dolge razdalje – v mestu

in izven njega – je to motorno kolo ustvarjeno, da vam

dvigne adrenalin in vam vsak dan v tednu na obraz zvabi

širok nasmeh.

Nič se ne more primerjati s 689-kubičnim agregatom CP2,

skladnim s standardom EU5, vgrajenim v motorno kolo

TRACER 7 GT. Ko začutite val linearnega navora in doživite

vznemirljivo pospeševanje, se ne boste več ozirali nazaj.

Kompaktna šasija zagotavlja enostavno okretnost s

stabilnostjo pri visokih hitrostih. S popolnimi…

Odziven agregat CP2, skladen s

standardom EU5, z visokim navorom

Trda stranska kovčka

Viš ji in š irš i potovalni vizir

Posebna zasnova, visokokakovosten in

udoben sedež

Najlažji v razredu, najboljše razmerje

moči in teže

Nastavljivo prednje in zadnje vzmetenje

Lahek vetrni ščit z agresivnim

sprednjim delom

Avtonomija na dolge razdalje

Dvojni sprednji LED-žarometi,

pozicijske luči in smerniki

Večfunkcijski LCD-instrumenti
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Pripravljen na vse.
speci kacijami v razredu potovalnih motornih koles in rezervoarjem za gorivo za velike razdalje je to

motorno kolo, ki je pripravljeno na vse.

TRACER 7 GT je pravo športno-potovalno motorno kolo, ki ponuja senzacionalno izkušnjo vožnje na

velike razdalje. Opremljen je z 20-litrskima stranskima kovčkoma, visokim vizirjem in udobnim

sedežem, zato vam to najlažje športno-potovalno motorno kolo v razredu zagotavlja popolno

kombinacijo razburljive zmogljivosti, enostavne okretnosti in odličnih potovalnih zmogljivosti.

TRACER 7 GT z Yamahinim 698-kubičnim motorjem CP2, skladnim s standardom EU5, z glavno gredjo z

zamikom in visokim navorom – ki je ena najuspešnejših in najbolj priljubljenih zasnov podjetja vseh

časov – je namenjen voznikom, kot ste vi, z željo po motornem kolesu, ki združuje razburljiv užitek v

športni vožnji, vsestranskost na velikih razdaljah in prilagodljivost v mestu, poleg tega pa še izjemen

slog.

Dvojni LED-žarometi in oklep naslednje generacije dajejo motornemu kolesu TRACER 7 GT dinamičen

in agresiven videz, po katerem se razlikuje od drugih motornih koles v kategoriji. Z najboljšim

razmerjem moči in teže v razredu, okretno šasijo in izjemnim udobjem pri vožnji je to pameten način za

pobeg iz mesta in odkrivanje nekaterih novih življenjskih poti.
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Odziven agregat CP2, skladen s
standardom EU5, z visokim
navorom

Nobeno drugo motorno kolo v razredu ne

daje takega občutka ali ne zveni tako kot

Yamahin vrhunski 689-kubični agregat

CP2, skladen s standardom EU5. Zasnova s

tehnologijo glavne gredi z zamikom, ki je

vodilna v tej industriji, omogoča neenake

intervale vžiga, ki zagotavljajo močan in

linearen navor. Ta ultra odziven motor,

skladen s standardom EU5 in opremljen z

enim Yamahinih najuspešnejših agregatov

vseh časov, zagotavlja najbolj športno in

najbolj vznemirljivo vožnjo v razredu.

20-litrska stranska kovčka City

Ne glede na to, ali ste na potovanju ali na

vsakodnevni poti na delo, vam 20-litrska

stranska kovčka zagotavljata popolno

prostornino, ne da bi pri tem vplivala na

kompaktne dimenzije motornega kolesa in

njegov agresiven videz. Ker sta vitka in

robustna, odlično dopolnjujeta dinamični

slog motornega kolesa TRACER 7 GT.

Višji in širši potovalni vizir

TRACER 7 GT je opremljen z višjim in širšim

potovalnim vizirjem, kar zagotavlja

izboljšano zaščito pred vetrom na dolgih

vožnjah. Potovalni vizir, izdelan iz

nezlomljivega polikarbonata, ki je odporen

na praske, omogoča učinkovito povečanje

višine za 92 mm in povečanje širine za

70 mm v primerjavi s standardnim vizirjem,

kar zagotavlja maksimalno udobje vožnje z

zmanjšanim hrupom ter izboljšano zaščito

pred vetrom in vremenskimi vplivi.

Udoben sedež

Posebej zasnovan udoben sedež ima

visokokakovostno prevleko iz dveh

materialov s kontrastnimi šivi ter

vključuje območja z različnimi gostotami

pene, ki vozniku in sopotniku med

potovanji zagotavljajo najvišjo raven

udobja. Integrirani logotip TRACER pa

poudarja vrhunski videz in občutek.

Najlažji v razredu, najboljše
razmerje moči in teže

Model ima kompaktno lahko šasijo z dolgo

aluminijasto nihajno roko in okvirjem s

kratko medosno razdaljo dolžine 1460

mm, tako da je to eno najokretnejših in

najvznemirljivejših športno-potovalnih

koles. Z najnižjo težo v razredu v

kombinaciji z vznemirljivim agregatom z

visokim navorom model TRACER 7 GT

dosega najboljše razmerje moči in teže in

vam omogoča resnično vrhunsko vožnjo,

ne glede na to, kako daleč potujete.

Nastavljivo sprednje in zadnje
vzmetenje

TRACER 7 GT je opremljen z nastavljivimi

sistemi sprednjega in zadnjega vzmetenja,

kar vam omogoča, da dosežete optimalne

zmogljivosti pri upravljanju v različnih

situacijah. 41-mm vilice in zadnji blažilnik z

nastavljivo trdoto vzmeti ter povratnim

blaženjem vam omogočajo, da nastavite

svoje motorno kolo za različne obremenitve,

razmere na cestah in sloge vožnje.
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Agregat

Tip agregata 2-valjni;Tekočinsko hlajen;4-taktni;4-ventilski;DOHC
Prostornina 689cc
Vrtina x gib 80.0 mm x 68.6 mm
Kompresijsko razmerje 11.5 : 1
Maksimalna moč 54.00 kW @ 8,750 rpm
Različica z omejeno močjo 35.0 kW @ 7,500 rpm
Maksimalen navor 67.0Nm (6.83kg-m) @ 6,500 rpm
Sistem podmazovanja Moker karter
Tip sklopke Mokra;več-ploščna
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos Konstantni;6-prestav
Končni prenos Veriga
Poraba goriva 4.3l/100km
CO2 emisije 100g/km
Uplinjač Vbrizg goriva

Šasija

Okvir Diamant
Kot vilice 24.8º
Predtek 90mm
Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice
Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka;(link povezava)
Hod prednjega vzmetenja 130 mm
Hod zadnjega vzmetenja 142 mm
Prednja zavora Hidravlični dvojni disk, Ø282 mm
Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø245 mm
Prednja pnevmatika 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
Zadnja pnevmatika 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

Dimenzije

Skupna dolžina 2,140 mm
Skupna širina 840 mm
Skupna višina 1,290 mm
Višina sedeža 835mm
Medosna razdalja 1,460 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 140 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 210kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 17.0L
Prostornina rezervoarja za olje 3.0L
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Model TRACER 7 GT je originalno Yamahino motorno kolo TRACER 7, opremljeno s paketom originalne

Yamahine dodatne opreme, ki vključuje lahka stranska kovčka, visok vizir in udoben sedež, na voljo pri

uradnih Yamahinih trgovcih.

Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih

razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega

obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na

pooblaščenega Yamahinega prodajalca.
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