YAMAHA TRACER 700 ABS

Amintirile de maine sunt modelate de deciziile noastre de astazi. Imaginati-va ca scrieti
povestea propriei vieti si chiar acum urmatoarea pagina este deschisa.
MT-07 TRACER este un Sport Tourer accesibil, construit sa te duca intr-o calatorie
exceptionala in fiecare zi. Poate ca esti in cautarea unei simple iesiri chiar dupa serviciu, pe
un drum neumblat sau te pregatesti pentru o lunga calatorie. Aceasta motocicleta versatila
si extrem de placuta va fi langa tine chiar din clipa in care viitoarele experiente sunt doar
un gand.
MT-07 TRACER iti da ocazia sa scrii o noua pagina in fiecare zi. Te ajuta sa iti transformi
povestea in realitate, singur sau cu prietenii tai.
Detalii:













Sport Tourer versatil si placut
Performante sportive excelente, manevrabilitate deosebita
Dimensiuni si greutate medii pentru o accesibilitate excelenta
Parbriz reglabil si aparatori integrate pentru maini
Rezervor combustibil pentru distante lungi, 17L
Raport putere / greutate exceptional
Motor de 689 cmc cu filozofie de constructie „crossplane” (manetoane la 90°)
pentru un cuplu marit, cu liniaritate crescuta
Cadru tubular compact
Jante din aliaj usor, cu 10 spite
Panou de instrumente digital, LED
Frana dublu disc fata, discuri de 282mm, etriere cu 4 pistoane
gama larga de accesorii Originale Yamaha

Pentru Galeria de Imagini, CLICK AICI.

YAMAHA TRACER 700 ABS
Motor
Tip motor
Capacitate cilindrică
Alezaj X Cursă
Compresie
Putere maximă
Varianta cu putere limitată
Cuplu maxim
Sistem de ungere
Tip ambreiaj
Carburator
Sistem de aprindere
Sistem de transmisie
Transmisie finală
Fuel consumption
CO2 emission
Şasiu
Cadru
Sistem suspensie faţă
Cursă faţă
Unghi rolă de direcţie
Traseu
Sistem suspensie spate
Cursă spate
Frână faţă
Frână spate
Anvelopă faţă
Anvelopă spate
Dimensiuni
Lungime totală
Lăţime totală
Înălţime totală
Înălţimea scaunelor
Baza roţilor
Gardă minimă la sol
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei)
Capacitate rezervor carburant
Capacitate rezervor ulei

Pret Vanzare (incl. TVA)

2-cilindri, 4 timpi, Răcit cu aer, DOHC, 4-supape
689cc
80,0 mm x 68,6 mm
11,5 : 1
55,0 kW (74,8PS) @ 9.000 rpm
35,0 kW 7.500 rpm
68,0 Nm (6,93 kg-m) @ 6.500 rpm
Carter umed
Umed, Disc multiplu
Injecţie de carburant
TCI, Electric
Angrenaj constant, 6-viteze
Lanţ
4,3 l/100km
100 g/km
Diamant
Furci telescopice
130 mm
24,8Âş
90 mm
Basculă, (suspensie de legătură)
142 mm
discuri duble hidraulice , Ø 282 mm
mono disc hidraulic, Ø 245 mm
120/70 R17 M/C 58W (tubeless)
180/55 R17 M/C 73W (tubeless)
2.138 mm
806 mm
1.270 mm
835 mm
1.450 mm
140 mm
196 kg
17,0 L
3,0 L

7.900 Eur

Plata se efectuează în RON la cursul BNR din data efectuării plăţii.
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