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LIFE
Ταξιδεύοντας στους δρόμους της ζωής

Το ταξίδι είναι πιο σημαντικό από τον προορισμό 
και όταν οδηγείς μια μοτοσυκλέτα Yamaha Sport 
Touring, μπορείς να βρεις χώρο για να ζήσεις
το σήμερα και να αποκτήσεις αξέχαστες εμπειρίες 
από τους δρόμους της ζωής.

Με πλήρως ανασχεδιασμένη εμφάνιση, επιθετική 
νέα παρουσία και προσφέροντας την καλύτερη 
στην κατηγορία αναλογία ισχύος / βάρους, η νέας 
γενιάς Tracer 7 είναι μια αυθεντική μοτοσυκλέτα 
καθημερινής χρήσης που έχει σχεδιαστεί
για να συναρπάζει.

Γρήγορη, σπορ και με εξαιρετική εμφάνιση,
η πλούσια σε ροπή 3-κύλινδρη Tracer 9 είναι μία από 
τις πιο συναρπαστικές sport touring μοτοσυκλέτες 
που υπάρχουν σήμερα, ενώ η αναβαθμισμένων 
προδιαγραφών Tracer 9 GT διαθέτει βαλίτσες, ψηλά 
τοποθετημένο ανεμοθώρακα και κεντρικό σταντ, τα 
οποία την καθιστούν ιδανική για μεγάλα ταξίδια.

Η πρωτοποριακή 3-τροχη NIKEΝ κατασκευάστηκε 
για να συναρπάζει στις στροφές και να προσφέρει 
ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην οδήγηση. 
Με ακόμη πιο υψηλά επίπεδα προστασίας από 

τις καιρικές συνθήκες, η NIKEΝ GT είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για όλες τις εποχές και σας επιτρέπει 
να απολαμβάνετε την οδήγηση, καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου.



 

Φανταστείτε
ένα νέο αύριο



 

Παρουσιάζουμε τη δυναμική νέα Yamaha TRACER 9. Ελαφρύτερη, ταχύτερη
και πιο ευέλικτη από ποτέ, καθώς και με κομψή νέα αεροδυναμική εξωτερική
σχεδίαση και βελτιωμένη εργονομία, αυτή η κορυφαία sport touring νέας
γενιάς σχεδιάστηκε για να μεταφέρει τον οδηγό και τον συνεπιβάτη,
πιο μακριά από όσο είχαν ποτέ φανταστεί.

Η Sport Touring με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη έχει ανασχεδιαστεί πλήρως, 
με μεγαλύτερου κυβισμού 3-κύλινδρο κινητήρα 890 κ.εκ., ο οποίος παρέχει ακόμα 
ισχυρότερη ροπή και συναρπαστική επιτάχυνση. Είτε πρόκειται για ορεινούς δρόμους 
με στροφές είτε για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων στον αυτοκινητόδρομο, το νέο 
ελαφρύ πλαίσιο συνδυάζει την ευελιξία μιας sport μοτοσυκλέτας με τη σταθερότητα 
μιας tourer, με έναν ή και δύο αναβάτες στη σέλα.

Η νέα αδρανειακή μονάδα (IMU) 6 αξόνων ρυθμίζει τα ηλεκτρονικά βοηθήματα για τον 
αναβάτη με ευαισθησία ως προς την κλίση, που παρέχουν ακριβή έλεγχο σε διάφορα 
εδάφη και καιρικές συνθήκες, ενώ τα διπλά όργανα TFT και ο πλήρης φωτισμός LED 
τονίζουν τις κορυφαίες προδιαγραφές αυτής της ευέλικτης sport tourer. Με δυνατότητα 
προσαρμογής 3 βαλιτσών και αυτονομία που ξεπερνά τα 350 χλμ. η Tracer 9 υπόσχεται 
να μιλήσει στην ψυχή σας και να σας οδηγήσει σε ένα νέο, συναρπαστικό κόσμο.

Η TRACER 9 σε αριθμούς
Ο κινητήρας CP3 υψηλής ροπής 889 κ.εκ. 
παράγει 93 Nm / 7.000 σ.α.λ., με τη μέγιστη 
ισχύ να φτάνει στα 119 PS / 10.000 σ.α.λ. 
Βάρος 213 κιλά με τη μοτοσυκλέτα πλήρη 
υγρών, δυνατότητα μεταφοράς φορτίου
193 κιλά, χωρητικότητα ρεζερβουάρ 
καυσίμου 18 λίτρων, αυτονομία 350 χλμ.+.

Δυνατότητα προσαρμογής 
τριών μεγάλων βαλιτσών
Για μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση, η TRACER 
9 παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης τριών 
σκληρών βαλιτσών, ώστε να είναι εφικτή η 
μεταφορά όλων των αποσκευών του οδηγού 
και του συνεπιβάτη, σε κάθε ταξίδι.
Με αύξηση κατά 7% της δυνατότητας 
μεταφοράς αποσκευών, αυτή η δυναμική
Sport Touring μοτοσυκλέτα μπορεί να 
μεταφέρει έως και 193 κιλά φορτίου.

Ελαφρύ πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο CF
Η TRACER 9 νέας γενιάς είναι εξοπλισμένη με 
ένα νέας σχεδίασης πλαίσιο Deltabox από χυτό 
αλουμίνιο CF, το οποίο προσφέρει υψηλότερα 
επίπεδα ακαμψίας και sport ευελιξία με 
σιγουριά και σταθερότητα. Το ανασχεδιασμένο 
ψαλίδι αλουμινίου είναι 64 χιλ. μακρύτερο και 
εξασφαλίζει εξαιρετική ευστάθεια στις υψηλές 
ταχύτητες, χωρίς να αλλιώνει τον ευέλικτο 
χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Κινητήρας CP3 EU5 890 κ.εκ.
Παράγοντας υψηλότερα επίπεδα γραμμικής 
ροπής σε χαμηλότερες σ.α.λ., ο νέος υγρόψυκτος 
κινητήρας CP3 μεγαλύτερου κυβισμού στα 
890 κ.εκ. παρέχει εκπληκτική επιτάχυνση και 
συναρπαστικές εξόδους από τις στροφές, 
καθιστώντας την μοτοσυκλέτα, την πιο 
δυναμική TRACER που κατασκευάστηκε ποτέ. 
Οι βελτιστοποιημένες σχέσεις μετάδοσης και ο 
αναβαθμισμένος συμπλέκτης A&S προσφέρουν 
εξαιρετικά ομαλή απόδοση. Ο εκπληκτικός ήχος 
που αναβλύζει από τη νέα διπλή εξάτμιση και το 
ανασχεδιασμένο σύστημα εισαγωγής, αυξάνουν 
τις συγκινήσεις σε κάθε διαδρομή.
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Μοναδική
εμπειρία οδήγησης



 

Ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη Sport Touring 
μοτοσυκλέτα. Με αποκλειστικές προδιαγραφές που 
περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό, ημι-ενεργό σύστημα 
ανάρτησης το οποίο ρυθμίζει συνεχώς την ισχύ 
απόσβεσης μπροστά και πίσω, για να προσφέρει 
την ομαλότερη και πιο ασφαλή οδήγηση, 
ανεξάρτητα από το φορτίο ή την ταχύτητα, 
η TRACER 9 GT προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα 
άνεσης και δυναμισμού στο ταξίδι.

Στον βασικό εξοπλισμό υπάρχουν σκληρές πλαϊνές 
βαλίτσες που μπορούν να φιλοξενήσουν ένα 
κράνος full-face και παρέχονται με πάνελ στα 
χρώματα της μοτοσυκλέτας. Είναι επίσης δυνατή, 
η προσαρμογή κεντρικής βαλίτσας για ακόμη 
μεγαλύτερη αύξηση της χωρητικότητας. Η πλευστή 
σχάρα παρέχει φυσική αίσθηση στην οδήγηση, 
ακόμα και όταν είναι πλήρως φορτωμένη.

Για σιγουριά κατά τη διάρκεια της νυκτερινής 
οδήγησης, η TRACER 9 GT διαθέτει φώτα στροφής 
LED, με ένταση που αυξάνεται όσο μεγαλώνει η 
κλίση της μοτοσυκλέτας, καθώς και θερμαινόμενα 
γκριπ 10 σταδίων που διατηρούν ζεστά τα χέρια, 
ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Και για 
απόλυτη sport ευελιξία, αυτή η μοτοσυκλέτα 
υψηλών επιδόσεων και προηγμένης τεχνολογίας 
διαθέτει σύστημα QSS, για ομαλότερα ανεβάσματα 
και κατεβάσματα ταχυτήτων.
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Ημι-ενεργή ανάρτηση KYB
Η πλήρως ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική ανάρτηση 
μπροστά και πίσω ελέγχεται από την μονάδα 
IMU 6 αξόνων και την ECU, που ενεργοποιούν 
την υδραυλική μονάδα (HU) και τη μονάδα 
ελέγχου ανάρτησης (SCU). Οι ρυθμίσεις 
απόσβεσης προσαρμόζονται ακαριαία μέσω 
μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, ώστε να 
επιτυγχάνεται ομαλή και ασφαλής οδήγηση, 
ανεξάρτητα από το φορτίο και τις συνθήκες 
οδήγησης. Η λειτουργία ρυθμίζεται μέσω
της οθόνης TFT.

Φώτα στροφής LED
Τα φώτα στροφής LED νέας γενιάς φωτίζουν 
την κορυφή κάθε στροφής, καθοδηγώντας 
τον αναβάτη, ακόμη και στις πιο σκοτεινές 
συνθήκες. Η φωτεινότητα αυξάνεται αυτόματα 
όσο μεγαλώνει η κλίση της μοτοσυκλέτας, 
προσφέροντας ένα καθαρό οπτικό πεδίο που 
επιτρέπει δυναμική sport οδήγηση τη νύχτα.
Το σύστημα λειτουργεί όταν η μοτοσυκλέτα
πάρει κλίση που ξεπερνά τις 7º και η ταχύτητά
της είναι τουλάχιστον 5 χλμ./ώρα.

Σύστημα γρήγορου ανεβάσματος 
και κατεβάσματος ταχυτήτων 
Quick Shift (QSS)
Η TRACER 9 GT διαθέτει σύστημα γρήγορης 
αλλαγής ταχυτήτων (QSS) για ανεβάσματα και 
κατεβάσματα, το οποίο παρέχει ταχύτερη και 
ομαλότερη αλλαγή ταχυτήτων χωρίς τη χρήση 
συμπλέκτη. Ένας αισθητήρας στον άξονα του 
μοχλού αλλαγής ταχυτήτων ανιχνεύει την κίνηση 
και η μονάδα ECU κόβει στιγμιαία τη ροπή 
του κινητήρα CP3 890 κ.εκ., για να προσφέρει 
απρόσκοπτη αλλαγή ταχυτήτων στις στροφές, 
διατηρώντας την ισορροπία και τη σταθερότητα του 
πλαισίου και εξασφαλίζοντας πιο ομαλή οδήγηση.

Σκληρές πλαϊνές βαλίτσες
Οι ολοκαίνουριες σκληρές πλαϊνές βαλίτσες 
συνοδεύονται από πάνελ στα χρώματα της 
μοτοσυκλέτας και διατίθενται στον βασικό 
εξοπλισμό.  Κάθε βαλίτσα μπορεί να φιλοξενήσει 
ένα κράνος full face. Για πιο φυσική αίσθηση στην 
οδήγηση, οι βαλίτσες προσαρμόζονται σε ένα 
πλήρως πλευστό σύστημα μεταφοράς. Μπορεί 
επίσης να τοποθετηθεί μια προαιρετική κεντρική 
βαλίτσα, αυξάνοντας τη συνολική χωρητικότητα 
μεταφοράς αποσκευών έως και κατά 7%,
στα 193 κιλά.

Θερμαινόμενα γκριπ
Τα πλήρως ενσωματωμένα θερμαινόμενα γκριπ 
10 σταδίων είναι πλήρως ελεγχόμενα από τον 
περιστρεφόμενο διακόπτη του τιμονιού και η 
λειτουργία τους εμφανίζεται στην οθόνη TFT. 
Τα ειδικά μορφοποιημένα γκριπ διαθέτουν 
λεπτότερο ελαστικό, το οποίο επιτρέπει 
αποτελεσματική μεταφορά της θερμότητας και 
προσφέρει απόλυτη άνεση κατά την οδήγηση, σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες.

Ελαφρύ πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο CF
Η TRACER 9 GT νέας γενιάς είναι εξοπλισμένη με 
ένα νέας σχεδίασης πλαίσιο Deltabox από χυτό 
αλουμίνιο CF, το οποίο προσφέρει υψηλότερα 
επίπεδα ακαμψίας, εξασφαλίζοντας την ευελιξία 
μιας sport μοτοσυκλέτας, σε συνδυασμό με 
σταθερότητα και αυτοπεποίθηση στην οδήγηση. 
Το ανασχεδιασμένο ψαλίδι αλουμινίου είναι 64 χιλ. 
μακρύτερο και εξασφαλίζει εξαιρετική ευστάθεια 
στις υψηλές ταχύτητες, χωρίς να αλλιώνει τον 
ευέλικτο χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Κινητήρας CP3 EU5 890 κ.εκ.
Παράγοντας υψηλότερα επίπεδα γραμμικής 
ροπής σε χαμηλότερες σ.α.λ., ο νέος υγρόψυκτος 
κινητήρας CP3 μεγαλύτερου κυβισμού 890 
κ.εκ. παρέχει εκπληκτική επιτάχυνση και 
συναρπαστικές εξόδους από τις στροφές, 
καθιστώντας την μοτοσυκλέτα, την πιο 
δυναμική TRACER που κατασκευάστηκε ποτέ. 
Οι βελτιστοποιημένες σχέσεις μετάδοσης και ο 
αναβαθμισμένος συμπλέκτης A&S προσφέρουν 
εξαιρετικά ομαλή απόδοση. Ο εκπληκτικός ήχος 
που αναβλύζει από τη νέα διπλή εξάτμιση και το 
ανασχεδιασμένο σύστημα εισαγωγής, αυξάνουν 
τις συγκινήσεις σε κάθε διαδρομή.

Αποκλειστικά χρώματα και γραφικά
Η Tracer 9 GT διατίθεται στον αποκλειστικό 
χρωματισμό και τα γραφικά Yamaha Icon 
Performance, τα οποία προσφέρουν ένα 
κορυφαίο φινίρισμα που θυμίζει την R1M, 
προσθέτοντας sport χαρακτήρα στην 
μοτοσυκλέτα. Διατίθεται επίσης σε χρωματισμούς 
Redline και Tech Kamo.
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Icon Performance 

Redline



 

Αδρεναλίνη
στα ύψη



 

Με επιθετική όψη και έντονη προσωπικότητα, η TRACER 7 είναι πλήρως 
εξοπλισμένη για να ανεβάσει την αδρεναλίνη σας στα ύψη, όπου κι αν την
οδηγήσετε. Το Σαββατοκύριακο ή μετά τη δουλειά, αυτή η δυναμική sport touring 
μοτοσυκλέτα είναι έτοιμη να σας συναρπάσει, με τις καταπληκτικές επιδόσεις και 
την μεγάλη ευελιξία της.

Ο κινητήρας CP2 τεχνολογίας crossplane και προδιαγραφών EU5 παράγει ένα 
συνεχές κύμα γραμμικής ροπής σε όλο φάσμα των στροφών, για εξαιρετική 
επιτάχυνση με κάθε ταχύτητα στο κιβώτιο, ενώ το μικρών διαστάσεων πλαίσιο 
και η ρυθμιζόμενη ανάρτηση παρέχουν ταχύτητα και ακρίβεια στις στροφές. 

Η αεροδυναμική εξωτερική σχεδίαση επόμενης γενιάς με τους διπλούς 
προβολείς LED και τα επιθετικά κεκλιμένα φώτα θέσης ενισχύει τη μοντέρνα 
σχεδίαση της μοτοσυκλέτας και την επιβλητική της όψη. Και με την εργονομία 
που έχει σχεδιαστεί για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, το φαρδύ τιμόνι και τον 
ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, αυτή η ευέλικτη μεσαίου βάρους μοτοσυκλέτα 
είναι πάντα έτοιμη για το επόμενο ταξίδι. TRACER 7: Είναι η σειρά σας.

Επιβλητικό φέρινγκ
Με την επιθετική όψη και την μικρών διαστάσεων 
εξωτερική σχεδίαση, η TRACER 7 κάνει έντονη 
την παρουσία της! Αποτελώντας προέκταση του 
καλύμματος του ρεζερβουάρ, το φουτουριστικό 
μικρό φέρινγκ προσφέρει εξαιρετική προστασία 
από τον αέρα και τις καιρικές συνθήκες, ενώ 
η μοντέρνα σχεδίασή του, τονίζει το δυναμικό 
χαρακτήρα αυτής της μοτοσυκλέτας, που 
κυριαρχεί στην κατηγορία sport touring.

Η ελαφρύτερη στην κατηγορία της
Χάρη στο μικρών διαστάσεων, ελαφρύ πλαίσιο 
με μακρύ ψαλίδι αλουμινίου και το μεταξόνιο 
των 1.460 χιλ., είναι μια από τις πιο ευέλικτες 
και συναρπαστικές sport touring μοτοσυκλέτες. 
Με το χαμηλότερο βάρος στην κατηγορία της 
σε συνδυασμό με το συναρπαστικό και πλούσιο 
σε ροπή κινητήρα, η TRACER 7 επιτυγχάνει 
την καλύτερη αναλογία ισχύος/βάρους για μια 
πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης.

Διπλοί προβολείς, 
φώτα θέσης και φλας LED
Εκτός από πανίσχυρη δέσμη φωτός για 
εξαιρετική ορατότητα τη νύχτα, οι μικρού 
μεγέθους διπλοί προβολείς LED προσφέρουν 
στην TRACER 7 μια επιθετική, μοντέρνα και 
δυναμική εμφάνιση. Και για άψογη ορατότητα 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτή η νέας γενιάς 
sport touring μοτοσυκλέτα είναι εξοπλισμένη 
με πολύ φωτεινά φώτα θέσης LED και μικρών 
διαστάσεων φλας LED.

Κινητήρας CP2 άμεσης απόκρισης 
και υψηλής ροπής με προδιαγραφές EU5
Καμία άλλη μοτοσυκλέτα στην κατηγορία δεν 
έχει την αίσθηση και τον ήχο του εκπληκτικού 
κινητήρα CP2 689 κ.εκ. της Yamaha. Η κορυφαία 
στον χώρο της μοτοσυκλέτας φιλοσοφία 
crossplane παρέχει μια ασύμμετρη αλληλουχία 
ανάφλεξης, η οποία εξασφαλίζει ισχυρή και 
γραμμική ροπή. Και με τη σειρά αναβαθμίσεων 
σε κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και εξάτμιση, 
αυτός ο κορυφαίας απόκρισης και προδιαγραφών 
EU5 κινητήρας παρέχει μια πρωτόγνωρη sport 
συναρπαστική οδήγηση.
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Η TRACER 7 GT είναι μια αυθεντική sport touring μοτοσυκλέτα που μπορεί
να σας προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης στα ταξίδια μεγάλων 
αποστάσεων. Με πλαϊνές βαλίτσες 20 λίτρων, ψηλό ανεμοθώρακα και άνετη 
σέλα, η ελαφρύτερη sport touring στην κατηγορία της, προσφέρει τον τέλειο 
συνδυασμό ανάμεσα σε εκπληκτικές επιδόσεις, υψηλή ευελιξία και άριστες 
δυνατότητες ταξιδιού.

Τροφοδοτούμενη από τον εξαιρετικό υψηλής ροπής κινητήρα CP2 crossplane 
698 κ.εκ. προδιαγραφών EU5, έναν από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς 
κινητήρες που έχει κατασκευάσει πότε η Yamaha, η TRACER 7 GT απευθύνεται
σε αναβάτες όπως εσείς, που αναζητούν την απόλαυση μιας sport μοτοσυκλέτας 
σε συνδυασμό με υψηλή αυτονομία για ταξίδια αλλά και ευελιξία στην πόλη.

Οι διπλοί προβολείς LED και η εξωτερική σχεδίαση νέας γενιάς χαρίζουν στην 
TRACER 7 GT μια δυναμική και επιθετική εμφάνιση που την κάνει να ξεχωρίζει
από τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες της κατηγορίας της. Με κορυφαία αναλογία 
ισχύος/βάρους, σε συνδυασμό με ευέλικτο πλαίσιο και υψηλό επίπεδο άνεσης, 
είναι ο έξυπνος τρόπος για να αποδράσεις από την πόλη και να ανακαλύψεις
νέους μοναδικούς προορισμούς.

Κινητήρας CP2 άμεσης απόκρισης 
και υψηλής ροπής με προδιαγραφές EU5
Καμία άλλη μοτοσυκλέτα στην κατηγορία δεν
έχει την αίσθηση και τον ήχο του εκπληκτικού
κινητήρα CP2 689 κ.εκ. της Yamaha. Η κορυφαία
στον χώρο της μοτοσυκλέτας φιλοσοφία
crossplane παρέχει μια ασύμμετρη αλληλουχία
ανάφλεξης, η οποία εξασφαλίζει ισχυρή και
γραμμική ροπή. Και με τη σειρά αναβαθμίσεων
σε κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και εξάτμιση,
αυτός ο κορυφαίας απόκρισης και προδιαγραφών
EU5 κινητήρας παρέχει μια πρωτόγνωρη sport
συναρπαστική οδήγηση.

Άνετη σέλα
Η ειδικά σχεδιασμένη άνετη σέλα διαθέτει δέρμα 
δύο υλικών υψηλής ποιότητας με ραφές σε 
χρωματική αντίθεση και είναι κατασκευασμένη με 
διαφορετικές ζώνες πυκνότητας του αφρώδους 
υλικού, οι οποίες παρέχουν τα υψηλότερα 
επίπεδα άνεσης για τον αναβάτη και τον 
συνεπιβάτη στα μεγάλα ταξίδια. Ταυτόχρονα,
το ενσωματωμένο λογότυπο TRACER ενισχύει
την κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση.

Ψηλότερος και φαρδύτερος 
ανεμοθώρακας touring
Η TRACER 7 GT είναι εξοπλισμένη με ψηλότερο 
και φαρδύτερο ανεμοθώρακα touring που 
προσφέρει βελτιωμένη προστασία από τον 
αέρα στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Είναι 
κατασκευασμένος από άθραυστο και ανθεκτικό 
στις γρατσουνιές πολυανθρακικό υλικό, και έχει 
αυξημένο ύψος κατά 92 χιλ. και πλάτος κατά 70 
χιλ. σε σύγκριση με τον στάνταρ ανεμοθώρακα. 
Προσφέρει βέλτιστη οδηγική άνεση με μειωμένο 
θόρυβο, καθώς και βελτιωμένη προστασία από 
τον αέρα και τις κακές καιρικές συνθήκες.

Πλαϊνές βαλίτσες City 20 λίτρων
Είτε οδηγείτε στον αυτοκινητόδρομο είτε στην 
πόλη, οι πλαϊνές βαλίτσες 20 λίτρων προσφέρουν 
την ιδανική χωρητικότητα φόρτωσης, χωρίς 
συμβιβασμούς στις μικρές διαστάσεις και 
την καλαίσθητη, δυναμική εμφάνιση της 
μοτοσυκλέτας. Ταυτόχρονα, η λεπτή και στιβαρή 
σχεδίασή τους ολοκληρώνει με τον καλύτερο 
τρόπο το επιθετικό στυλ της TRACER 7 GT.

Η TRACER 7 GT είναι μια αυθεντική μοτοσυκλέτα Yamaha TRACER 7, η οποία συνοδεύεται από ένα πακέτο Γνήσιων Αξεσουάρ Yamaha που περιλαμβάνει
ελαφριές πλαϊνές βαλίτσες, ψηλό ανεμοθώρακα και άνετη σέλα. Όλα τα αξεσουάρ διατίθενται από το Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών της Yamaha.

Tech Kamo

Redline Icon Grey

TRACER 7 GT
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Παραπάνω είναι μια συλλογή των διαθέσιμων εξαρτημάτων, τα οποία τοποθετούνται χωρίς καμία μετατροπή στη μοτοσυκλέτα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Yamaha για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα αξεσουάρ
που μπορείτε να επιλέξετε για να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Αλουμινένιο καπάκι βαλβίδας 
με οδοντωτό φινίρισμα
90338-W1016-RE

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας 
με ελικοειδές φινίρισμα
90338-W1018-BL

Εσωτερική τσάντα
για πλαϊνές βαλίτσες City
1MC-INBAG-CC-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
1RC-F3912-00-00

Μανέτα φρένου Gilles
1RC-F3922-10-00

Τάπα λαδιού billet
1WS-F1536-10-00

Κιτ επέκτασης
βάσης πλαϊνού σταντ
1WS-F7311-00-00

Μαρσπιέ αναβάτη billet
για μακρινά ταξίδια
2PP-FRFPG-00-00

Μαλακές πλαϊνές βαλίτσες ABS
2PP-FS0SC-00-00

Κλειδαριά για τις Βαλίτσες City 
(συμβατότητα με το κλειδί
της μοτοσυκλέτας)
59C-281C0-00-00

Σετ κλειδαριών για τις πλαϊνές 
βαλίτσες και τις βαλίτσες Touring
5P5-28406-01-00

Κλειδαριά για τις πλαϊνές
βαλίτσες και τις βαλίτσες Touring
5P5-28406-09-00

Χρωματιστά καλύμματα
καπακιού κεντρικής βαλίτσας 50L
34B-F843F-0F-00

Χρωματιστά καλύμματα
καπακιού κεντρικής βαλίτσας 39L
52S-F842M-00-00

Κεντρική βαλίτσα City 39L
52S-F84A8-00-00

Πλήρες σύστημα
εξάτμισης Akrapovic
90798-33701-00

Κεντρικό σταντ TRACER 7
B4T-F71A0-00-00

Ανεμοθώρακας Touring
B4T-F83J0-00-00

Χαμηλή σέλα
B4T-F47C0-00-00

Σέλα Comfort
B4T-F47C0-10-00

Φορτιστής συσκευών USB 5V
B4T-H6600-00-00

Πλαϊνές βαλίτσες Touring 20 L
- Αριστερή πλευρά
BC6-F0753-1L-02

Προστατευτικά κινητήρα
B4C-211D0-00-00

Κάλυμμα ψυγείου
B4T-E24D0-00-00

TRACER 7 Αξεσουάρ



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

TRACER 9 TRACER 9 GT TRACER 7
Προδιαγραφές

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα Υγρόψυκτος, 2EEK, 3-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος Υγρόψυκτος, 2EEK, 3-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος Υγρόψυκτος, 2EEK, 2-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 890 κ.εκ. 890 κ.εκ. 689 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 78.0 χιλ. x 62.1 χιλ. 78.0 χιλ. x 62.1 χιλ. 80.0 χιλ. x 68.6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.5:1 11.5:1 11.5 : 1

Μέγιστη ισχύς 87,5 kW (119 PS) / 10.000 σ.α.λ. 87,5 kW (119 PS) / 10.000 σ.α.λ. 54,00 kW / 8.750 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 93,0 Nm (9,5 kg-m) / 7.000 σ.α.λ. 93,0 Nm (9,5 kg-m) / 7.000 σ.α.λ. 68.0Nm (6.93kg-m) / 6.500 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου 5.0 λτ./100 χλμ. 5.0 λίτρα/100 χλμ. 4.3 λίτρα/100 χλμ.

Ρύποι CO2 116 γρ./χλμ. 116 γρ./ χλμ. 100 γρ./ χλμ.

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκελετός Περιμετρικός Περιμετρικός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 25º 25º 24.8º

Ίχνος 108 χιλ. 108 χιλ. 90 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι Τηλεσκοπικό πιρούνι

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό) Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό) Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ. 130 χιλ. 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 137 χιλ. 137 χιλ. 142 χιλ.

Εμπρός φρένο Υδραυλικό διπλό δισκόφρενο 298 χιλ. Υδραυλικό διπλό δισκόφρενο 298 χιλ. Υδραυλικό διπλό δισκόφρενο 282 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 245 χιλ. Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70Z R17 M/C (58W) (Tubeless) 120/70Z R17 M/C (58W) (tubeless) 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)

Πίσω ελαστικό 180/55Z R17 M/C (73W) (Tubeless) 180/55Z R17 M/C (73W) (tubeless) 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 2.175 χιλ. 2.175 χιλ. 2.140 χιλ.

Συνολικό πλάτος 885 χιλ. 885 χιλ. 806 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.430 - 1.470 χιλ. 1.430 - 1.470 χιλ. 1.290 χιλ.

Ύψος σέλας 810 - 825 χιλ. 810 - 825 χιλ. 840 χιλ.

Μεταξόνιο 1.500 χιλ. 1.500 χιλ. 1.460 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 χιλ. 135 χιλ. 140 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 213 κιλά 220 κιλά 196 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ 18 λίτρα 18 λίτρα 17 λίτρα

Χωρητικότητα Λαδιού 3,5 λίτρα 3,5 λίτρα 3 λίτρα



TRACER 7 GT

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα Υγρόψυκτος, 2EEK, 2-κύλινδρος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 689 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 80.0 χιλ. x 68.6 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.5 : 1

Μέγιστη ισχύς 54,00 kW / 8.750 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 67.0Nm (6.83kg-m) / 6.500  σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα

Κατανάλωση καυσίμου 4.3 λίτρα/100 χλμ.

Ρύποι CO2 100 γρ./ χλμ.

Τροφοδοσία Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκελετός Περιμετρικός

Γωνία Κάστερ 24.8?

Ίχνος 90 χιλ.

Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι

Σύστημα πίσω ανάρτησης Ψαλίδι, (ανάρτηση με μοχλικό)

Διαδρομή εμπρός 130 χιλ.

Διαδρομή πίσω 142 χιλ.

Εμπρός φρένο Υδραυλικό διπλό δισκόφρενο 282 χιλ.

Πίσω φρένο Υδραυλικό μονό δισκόφρενο 245 χιλ.

Εμπρός ελαστικό 120/70 R17 M/C 58W (tubeless)

Πίσω ελαστικό 180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 2.140 χιλ.

Συνολικό πλάτος 840 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.290 χιλ.

Ύψος σέλας 835 χιλ.

Μεταξόνιο 1.460 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 140 χλστ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 210 κιλά

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ 17 λίτρα

Χωρητικότητα Λαδιού 3 λίτρα

Προδιαγραφές
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Δημιούργησε
τη συλλογή
των ονείρων σου
με τη δωρεάν
εφαρμογή MyGarage

Η εφαρμογή MyGarage είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να δημιουργήσεις τη συλλογή 
μοτοσυκλετών Yamaha των ονείρων 
σου και διατίθεται εντελώς δωρεάν! 
Κατέβασε την εφαρμογή και είσαι έτοιμος 
να ξεκινήσεις τη δημιουργία της δικής σου 
αποκλειστικής Yamaha.

Με το MyGarage μπορείς να προσθέτεις 
ή να αφαιρείς μια μεγάλη σειρά γνήσιων 
εξαρτημάτων και να βλέπεις το σκούτερ
ή τη μοτοσυκλέτα σου από κάθε γωνία. 
Αφού δημιουργήσεις τις μοτοσυκλέτες και 
τα σκούτερ των ονείρων σου, μπορείς
να τα αποθηκεύσεις και να τα μοιραστείς 
με φίλους. Όταν αποφασίσεις ποια εκδοχή 
σε αντιπροσωπεύει, στείλε τη σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha
για να την κάνει πραγματικότητα.



 

MyRide:
Ανεβάζει την οδήγηση
σε άλλο επίπεδο!

Αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη Yamaha 
και διατίθεται δωρεάν σε κάθε αναβάτη, 
όποια μάρκα μοτοσυκλέτας ή σκούτερ κι αν 
διαθέτει. Η εφαρμογή MyRide επιτρέπει την 
παρακολούθηση και αποθήκευση λεπτομερών 
πληροφοριών για κάθε διαδρομή.

Με τη νέα εφαρμογή Yamaha MyRide,
οι αναβάτες μπορούν να καταγράφουν
κάθε πληροφορία, από τη γωνία κλίσης,
την επιτάχυνση και την ταχύτητα μέχρι
το υψόμετρο και την ισχύ πέδησης, κάνοντας 
την κάθε διαδρομή ακόμα πιο συναρπαστική.

Εκτός από τη δυνατότητα ελέγχου
και ανάλυσης των δικών τους οδηγικών 
εμπειριών, οι αναβάτες μπορούν επίσης
να μοιραστούν τα προσωπικά τους αρχεία
σε μορφή GPS Exchange Format (GPX)*
με άλλους χρήστες της εφαρμογής MyRide.

Επίσης, οι αναβάτες μπορούν να διατηρούν 
στοιχεία για κάθε μοτοσυκλέτα που οδηγούν 
ή δοκιμάζουν και να βλέπουν πολλές νέες 
διαδρομές, κάνοντας λήψη αρχείων GPX 
άλλων χρηστών της εφαρμογής MyRide.

* Το GPX είναι μια μορφή αρχείου που έχει σχεδιαστεί 
για την παροχή δεδομένων GPS σε εφαρμογές λογισμικού, 
όπως συσκευές πλοήγησης ή προγράμματα προβολής GPS. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή σημείων 
διαδρομής, πιστών και διαδρομών.



Yamaha Offers You

YOU ονομάζεται η σειρά κορυφαίων 
υπηρεσιών που κάνει την απόκτηση και 
ιδιοκτησία μιας Yamaha ακόμα πιο εύκολη. 
Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η εμπειρία 
που αποκομίζουν οι αγοραστές και κάτοχοι 
των προϊόντων Yamaha είναι πάντα θετική.

Οι υπηρεσίες YOU κάνουν την απόκτηση μιας 
Yamaha πιο προσιτή, ενώ οι κάτοχοι Yamaha 
μπορούν να επωφεληθούν από την αίσθηση
σιγουριάς που προσφέρει κάθε υπηρεσία YOU.

Ρίξε μια ματιά στις υπηρεσίες YOU.
Θα καταλάβεις ότι δεν αναφερόμαστε μόνο
στην αγορά μιας Yamaha, αλλά στο ξεκίνημα
μιας μακράς και ουσιαστικής σχέσης.



Εργοστασιακή εγγύηση 
Yamaha Motor

Όταν αγοράζεις μια καινούργια Yamaha, 
έχεις τη σιγουριά ότι η κορυφαία ποιότητα 
και αξιοπιστία περιλαμβάνονται στα στάνταρ 
χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, απολαμβάνεις 
το προνόμιο της πρόσθετης ασφάλειας που 
προσφέρει η πλήρης εγγύηση Yamaha Motor 
Factory Warranty, η οποία περιλαμβάνει
όλα τα εξαρτήματα και το κόστος εργασίας
σε περίπτωση που η Yamaha σου θα χρειαστεί 
απρόβλεπτες επισκευές. *

Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να απολαύσεις
τη μοτοσυκλέτα ή το σκούτερ σου, με όποιο 
τρόπο επιλέξεις. Εξερεύνησε τον κόσμο
με τη σιγουριά που προσφέρει
η Εργοστασιακή Εγγύηση Yamaha.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινώνησε με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα.



 

Η αναζήτηση
της περιπέτειας 
ξεκινά εδώ.

Βαθιά στη ψυχή όλων μας, υπάρχει το πραγματικό πνεύμα
της περιπέτειας και η άσβεστη επιθυμία να ανακαλύψουμε
τι κρύβεται πέρα από τον ορίζοντα. Με αυτή την έμφυτη 
δίψα για εξερεύνηση, δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορείς να 
κατακτήσεις και στο πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. 

Η γκάμα προϊόντων Yamaha σε 360 μοίρες, σου επιτρέπει
να απολαμβάνεις και να μοιράζεσαι μια ατελείωτη σειρά από 
ποιοτικές εμπειρίες στη στεριά, τη θάλασσα και το χιόνι.
Για να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τι μιλάει στη ψυχή σου,
η Yamaha δημιούργησε μια σπέσιαλ διαδικτυακή πύλη 
adventure που παρέχει άμεση πρόσβαση σε έναν
συναρπαστικό νέο κόσμο, γεμάτο εκπλήξεις και ανταμοιβές. 

Η Destination Yamaha Motor είναι μια παγκόσμια διαδικτυακή 
ταξιδιωτική πλατφόρμα που προσφέρει σε κάθε φίλο της 
εξερεύνησης, την ευκαιρία να ανεβάσει την αδρεναλίνη του και 
να δημιουργήσει νέες αναμνήσεις που θα διαρκέσουν για πάντα. 
Σε συνεργασία με επιλεγμένους επαγγελματίες του τουρισμού, 
η Destination Yamaha Motor επιτρέπει την διαδικτυακή 
αναζήτηση της απόλυτης περιπέτειας με μοτοσυκλέτα,
4-τροχο, σκάφος ή snowmobile.

Μέσα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία ταξιδιών, μπορείς
να βρεις τη νέα εμπειρία που θα διευρύνει τους ορίζοντές σου 
και θα σε θέσει άμεσα σε κίνηση. Μπορείς να έχεις
τη βεβαιότητα, ότι κάθε συνεργάτης μας έχει ελεγχθεί και 
εγκριθεί από την Destination Yamaha Motor, το οποίο σημαίνει 
ότι μπορείς να κλείσεις τη συμμετοχή σου χωρίς δεύτερες 
σκέψεις. Επισκέψου το https://destination-yamaha-motor.eu/
τώρα και σχεδίασε ένα συναρπαστικό μέλλον μαζί μας.





 

Σκέψου έξυπνα.
Δώσε προτεραιότητα
στη γνησιότητα.

Για να διασφαλίσεις τη βέλτιστη 
απόδοση του προϊόντος Yamaha και 
τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του, 
συνιστούμε να χρησιμοποιείς πάντα 
γνήσια ανταλλακτικά Yamaha.
Τα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά μας, 
συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας, έχουν άψογη εφαρμογή
και αντέχουν στη φθορά, για να έχεις
το κεφάλι σου ήσυχο.

Επιλέγοντας ένα εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha για σέρβις, έχεις τη 
σιγουριά ότι όλες οι εργασίες συντήρησης 
εκτελούνται από εξειδικευμένους 
τεχνικούς με γνήσια ανταλλακτικά 
Yamaha και προϊόντα Yamalube.

Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται τακτικά 
στην Τεχνική Ακαδημία της Yamaha,
όπου αποκτούν την κατάρτιση και την 
εμπειρία που απαιτείται για να διατηρούν 
το προϊόν Yamaha που διαθέτεις
σε άριστη κατάσταση.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, 
απευθύνσου στο εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha της περιοχής σου
ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας.



  

Ένα εξάρτημα
κινητήρα
σε υγρή μορφή

Στην Yamaha πιστεύουμε ότι οι πελάτες 
μας αισθάνονται υπέροχα κάθε φορά 
που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. 
Ως αναγνώριση της εμπιστοσύνης τους 
στην εταιρεία μας, αναπτύξαμε τη σειρά 
λιπαντικών και προϊόντων συντήρησης
και φροντίδας Yamalube.

Οι μηχανικοί της Yamaha θεωρούν
το λιπαντικό ως εξάρτημα του κινητήρα
σε υγρή μορφή. Ως ένα από τα πιο σημαντικά 
εξαρτήματα του κινητήρα Yamaha.
Η επιλογή των προϊόντων Yamalube 
πραγματικά κάνει τη διαφορά. 

Με τη διαρκή χρήση των προϊόντων 
Yamalube, εξασφαλίζεις ότι ο κινητήρας σου 
θα έχει κορυφαία απόδοση και θα παρέχει 
την αντοχή και την αξιοπιστία που περιμένεις 
από κάθε μοντέλο Yamaha. Κατασκευάζουμε 
επίσης μια σειρά από προϊόντα φροντίδας, 
για να διατηρείς σε άριστη κατάσταση 
το αγαπημένο σου όχημα. Ο επίσημος 
αντιπρόσωπος Yamaha της περιοχής σου 
μπορεί να σου προτείνει το κατάλληλο 
προϊόν Yamalube για τη δική σου Yamaha. 
Εναλλακτικά, μπορείς να επισκεφτείς
την ιστοσελίδα μας.



www.yamaha-motor.eu Ακολουθήστε μας στο:

Αντιπροσωπεία

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Πάντα να φοράς κράνος, προστασία για τα μάτια και εξειδικευμένα προϊόντα ένδυσης. Η Yamaha σε προτρέπει να οδηγείς 
με προσοχή και να σέβεσαι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον.  Στις φωτογραφίες ενδέχεται να εμφανίζονται 
επαγγελματίες αναβάτες που οδηγούν σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον ή σε πίστα. Όλες οι πληροφορίες που 
παρέχονται, είναι για γενική πληροφόρηση.  Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha μπορεί να 
διαφέρουν, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθύνσου σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha. 


