
Putujte za novými
obzory.
Originální modely Yamaha XT umožnily každému jezdci

putovat po celém světě. Nyní tato legenda pokračuje. S

strojem Ténéré 700 můžete zažít skutečné

dobrodružství a změnit jednou provždy svůj život.

Tento motocykl inspirovaný Dakarem, který využívá

odolné technologie s kořeny v závodech rallye včetně

obrácené vidlice, lehkých paprskových kol a

přepínatelného ABS, vám umožní uskutečnit vaše

cestovatelské sny. 16litrová nádrž umožňuje na jedno

natankování ujet více než 350 kilometrů a ergonomická

jízdní poloha a závodní štít vám dovolí pohodlně zvládat

i velmi velké vzdálenosti.

Hbité ovládání a lineární průběh točivého momentu

modelu Ténéré 700 vám poskytne dokonalou kontrolu –

ať už na asfaltu, nebo pří zdolávání těch nejodlehlejších

plání. Je zkonstruován k tomu, aby vás dovezl naprosto

kamkoliv chcete.

Čtyřtaktní motor CP2 o objemu

689 ccm s vysokým točivý momentem

Nový lehký dvojitý kolébkový trubkový

ocelový rám

Štíhlý, kompaktní a ergonomický obrys

a sedlo

Agresivní čelní maska se 4 LED

světlomety ve stylu rallye

Nastavitelná obrácená 43mm přední

vidlice na dlouhé cesty

Dálkově nastavitelné zadní odpružení

Kokpit ve stylu rallye se zkosenými

řídítky

21/18palcová paprskové kola

s expedičními pneumatikami

Štíhlá palivová nádrž s objemem

16 litrů pro dlouhý dojezd

Kompaktní multifunkční přístrojový

panel LED ve stylu rallye

Systém ABS lze přepínat i za jízdy
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Čtyřtaktní motor CP2 o objemu
689 ccm

Dvouválcový motor modelu Ténéré

o objemu 689 ccm s křížovým klikovým

hřídelem vám při jízdě pouští, po horských

stezkách nebo po dálnici vždy poskytne

potřebný výkon, který dokáže reagovat na

každou situaci. Tento lehký motocykl

vhodný pro dobrodružné výpravy vám díky

vysokému výkonu s lineárním točivým

momentem a optimalizovanou

převodovkou zajistí naprosté pohodlí při

jízdě v libovolných podmínkách.

Nový dvojitý kolébkový
trubkový ocelový rám

Když se dostanete do náročného terénu,

oceníte kompaktní rozměry zcela nového

odolného dvojitého kolébkového ocelového

trubkového rámu stroje Ténéré 700. Krátký

rozvor a štíhlý obrys zaručují špičkovou

agilitu ve vysoce technických jízdních

podmínkách a světlá výška 240 mm se

skvěle hodí do toho nejnáročnějšího

terénu.

Štíhlý a kompaktní obrys
a ploché sedlo

Ténéré 700 zaručuje maximální hbitost díky

plochému sedlu a úzkému obrysu, které

usnadňují lehce měnit těžiště – ať už jedete

vsedě, nebo stojíte ve stupačkách. Jeho

pohodlná jízdní poloha zaručuje celodenní

pohodlí a štíhlá 16litrová nádrž zaručující

dlouhý dojezd poskytuje vynikající oporu

kolenům, abyste měli stroj přesně pod

kontrolou na každém druhu povrchu.

Čelní maska se 4 LED
světlomety ve stylu rallye

Yamaha patří ve světě závodů rallye mezi

nejvýznamnější hráče již více než 40 let. A

nová agresivní čelní maska modelu Ténéré

700 se inspiruje nejnovějšími továrními

stroji z rallye Dakar. Výrazný jedinečný

design ze závodů rallye se 4 LED

světlomety, které osvětlí i tu nejtemnější

divočinu, podtrhuje technologie použité

v tomto motocyklu s kořeny v závodech

rallye.

Obrácená přední vidlice na
dlouhé cesty

Vyzkoušejte přední odpružení osvědčené

ze závodů a hned vám bude jasné, že

tento lehký motocykl stvořený

k dobrodružstvím dokáže díky své

konstrukci zdolat jakýkoli terén.

Nastavitelná 43mm obrácená přední

vidlice s drahou zdvihu 210 mm vyrobená

ze 43mm trubek odolných vůči prohýbání

zaručuje plynulou jízdu se snadným

řízením, abyste dokázali zvládnout

všechno, co vás na vašich dobrodružných

cestách potká.

Dálkově  nastavitelný zadní
tlumič

Důmyslná konstrukce zadního odpružení

vám dokáže zajistit hladkou a stabilní jízdu

v nejrůznějších podmínkách na nezpevněném

povrchu i na dálnici – ať už jedete sami, nebo

vezete spolujezdce a zavazadla. Tento

systém s drahou zdvihu 200 mm vycházející

ze závodů rallye je vybaven pohodlným

dálkovým seřizovačem, který umožňuje

měnit nastavení i za jízdy.
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Motor

Typ motoru kapalinou chlazený;4taktní;4ventilový;DOHC;2válcový
Zdvihový objem 689 cm³
Vrtání x zdvih 80,0 mm x 68,6 mm
Kompresní poměr 11.5:1
Maximální výkon 50,0 kW při 9 000 ot./min.
Limited power version 35.0kW
Maximální točivý moment 68,0 Nm při 6 500 ot./min.
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá;vícelamelová
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod Řetěz
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozek

Rám Ocelový páteřový rám;dvojitý kolébkový
Systém předního odpružení Obrácená teleskopická vidlice
Systém zadního odpružení kyvná vidlice;(kloubové odpružení)
Přední zdvih 210 mm
Zadní zdvih 200 mm
Přední brzda Hydraulická dvojitá kotoučová Ø 282 mm
Zadní brzda Hydraulická jednoduchá kotoučová Ø 245 mm

Přední pneumatika
90/90 R21 M/C 54V M+S – paprsková kola
s pneumatikami Pirelli Scorpion Rally STR

Zadní pneumatika
150/70 R18 M/C 70V M+S – paprsková kola
s pneumatikami Pirelli Scorpion Rally STR

Rozměry

Celková délka 2 370 mm
Celková šířka 910 mm
Celková výška 1 455 mm
Výška sedla 875 mm
Rozvor kol 1 595 mm
Minimální světlá výška 240 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 204 kg
Kapacita palivové nádrže 16 l
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Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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