
Dovoljenje za
vznemirjenje.
TRACER 7 je bil zasnovan in izdelan tako, da ponuja

razburljivo zmogljivost z visoko stopnjo udobja in

dinamičnega sloga v vsaki vozni situaciji.

Športen oklep in zmogljivi dvojni sprednji LED-žarometi

dajejo modelu TRACER 7 drznejši in agresivnejši videz,

nastavljiv vizir pa poveča udobje pri dolgih vožnjah.

Ta visoko cenjeni 689-kubični agregat CP2, skladen s

standardom EU5, z Yamahino vrhunsko tehnologijo

glavne gredi z zamikom proizvaja dovolj močnega

linearnega navora za resnično poživljajočo vožnjo, s

prilagodljivim vzmetenjem in enostavno ergonomijo je to

športno-potovalno motorno kolo visokih speci kacij

pripravljeno na še več vznemirjenja, večje udobje in več

zabave.

Vetrni ščit z agresivnim sprednjim

delom

Agregat CP2, skladen s standardom

EU5, z velikim navorom

Dvojni sprednji LED-žarometi,

pozicijske luči in smerniki

Najlažji v razredu

Nastavljivo prednje in zadnje vzmetenje

Aerodinamični vizir z enoročno

nastavitvijo

Vožnja z večjim nadzorom in udobno

ergonomijo

Oblikovan dvojni sedež za udobje

voznika in potnika

Avtonomija na dolge razdalje

Večfunkcijski LCD-zaslon
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Dovoljenje za vznemirjenje.
Z agresivnim sprednjim delom in veliko več drznosti je model TRACER 7 opremljen, da poveča vaš

adrenalin pri vsaki vožnji. To športno-potovalno motorno kolo je pripravljeno, da vas navduši z izjemno

zmogljivostjo in lahkotno okretnostjo pri vožnji po službi ali med vikendom.

Agregat CP2, skladen s standardom EU5, s tehnologijo glavne gredi z zamikom proizvaja val linearnega

navora pri vseh vrtljajih, kar pomeni izjemne pospeške v vsaki prestavi, kompaktna šasija in

prilagodljivo vzmetenje pa sta ustvarjena za hitro in natančno polaganje vsakršnih ovinkov.

Naslednja generacija aerodinamičnega oklepa z dvojnimi LED-žarometi in agresivnimi dvojnimi

pozicijskimi lučmi krepi moderno obliko motornega kolesa in odločen videz, z ergonomijo, ki je

ustvarjena za dolge vožnje, širokim krmilom ter prilagodljivim vizirjem pa je ta raznoliki

srednjekategornik pripravljen na vaše naslednje potovanje. TRACER 7: Vi ste na vrsti.
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Vetrni ščit z agresivnim
sprednjim delom

Z agresivnim sprednjim delom in

kompaktnim oklepom model TRACER 7

jasno dokazuje, da ga ni mogoče prezreti.

Vetrni ščit, ki se gladko zliva v pokrov

rezervoarja za gorivo nudi zaščito pred

vetrom in vremenom, moderna oblika pa

poudarja dinamičen karakter tega

vrhunskega športno-potovalnega

motornega kolesa.

Odziven agregat CP2, skladen s
standardom EU5, z veliko
navora

Nobeno drugo motorno kolo v razredu ne

daje takega občutka ali ne zveni tako kot

Yamahin vrhunski 689-cm3 agregat CP2.

Oblika s tehnologijo glavne gredi z

zamikom, ki je vodilna v tej industriji,

omogoča neenake intervale vžiga, ki

zagotavljajo močan in linearen navor. Ta

visoko odzivni agregat, ki je skladen z

EU5, z naborom posodobitev motorja,

menjalnika in izpusta omogoča še bolj

športno ter vznemirljivo vožnjo.

Dvojni sprednji LED-žarometi,
pozicijske luči in smerniki

Kompaktni dvojni sprednji LED-žarometi

zagotavljajo zmogljiv snop za odlično

vidljivost v temi, modelu TRACER 7 pa dajejo

agresiven, moderen in dinamičen videz. Za

dobro vidljivost podnevi je to športno-

potovalno motorno kolo nove generacije

opremljeno s svetlimi pozicijskimi LED-lučmi

ter kompaktnimi LED-smerniki.

Najlažji v razredu

Model ima kompaktno lahko šasijo z dolgo

aluminijasto nihajno roko in okvirjem s

kratko medosno razdaljo dolžine 1.460

mm, tako da je to eno od najokretnejših in

vznemirljivih športno-potovalnih koles. Z

najnižjo težo v razredu v kombinaciji z

vznemirljivim agregatom z visokim

navorom model TRACER 7 dosega

najboljše razmerje moči in teže in vam

omogoča resnično vrhunsko vožnjo.

Nastavljivo sprednje in zadnje
vzmetenje

TRACER 7 je opremljen s prilagodljivimi

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

motorno kolo za različne obremenitve,

razmere na cestah in sloge vožnje.

Aerodinamični vizir z enoročno
nastavitvijo

Eleganten in športen aerodinamični vizir je

oblikovan za sproščujočo in prijetno vožnjo,

saj zmanjšuje sunke vetra na zgornjem delu

telesa, višino vizirja pa lahko enostavno in

hitro nastavite z eno roko. Za dodatno

zaščito pred vetrom in vremenskimi vplivi je

model TRACER 7 opremljen z lahkimi

ščitniki za roke z integriranimi LED-

smerniki.
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Agregat

Tip agregata 2-valjni;4-taktni;Tekočinsko hlajen;DOHC;4-ventilski
Prostornina 689ccm
Vrtina x gib 80.0 mm x 68.6 mm
Kompresijsko razmerje 11.5 : 1
Maksimalna moč 54,00 kW @ 8.750 vrt./min
Različica z omejeno močjo 35.0kW 7,500 obr/min
Maksimalen navor 68.0Nm (6.93kg-m) @ 6,500 obr/min
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 806 mm
Skupna višina 1.290 mm
Višina sedeža 835 mm
Medosna razdalja 1.460 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 140 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 196 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 17.0L
Prostornina rezervoarja za olje 3.0L
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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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