
Следващият
хоризонт е ваш.
Оригиналните модели XT на Yamaha позволиха на всеки

моторист да пътува по света. А сега легендата

продължава. С Ténéré 700 можете да се впуснете в

истински приключения и да промените живота си

завинаги.

Със здрава конструкция, предназначена за ралита,

включително обърнати вилки, леки колела със спици и

ABS с превключване, този мотоциклет, вдъхновен от рали

Дакар, ви позволява да пътувате по света. 16-литровият

горивен резервоар осигурява пробег от над 350 км между

зарежданията, а ергономичното положение при каране и

дисплеят за ралита ви позволяват да изминавате

комфортно огромни разстояния.

Независимо дали карате по асфалт или се носите из

пустошта, маневреността и линейният въртящ момент на

Ténéré 700 ви дават пълен контрол. Този мотоциклет

може да ви отведе навсякъде, където пожелаете.

689-кубиков 4-тактов двигател CP2 с

голям въртящ момент

Лека стоманена тръбна рама с

двойно рамо

Тънък, компактен и ергономичен

корпус и седалка

Агресивна визия; създаден за ралита;

с 4 LED фара

Регулируеми 43-мм обърнати вилки с

голям ход

Дистанционно регулируемо задно

окачване

Кокпит в състезателен стил със

скосени ръкохватки

21-инчово/18-инчово колело със

спици и гуми, създадени за

приключения

Тънък горивен резервоар за дълги

преходи с капацитет 16 литра

Компактни многофункционални

прибори в състезателен стил

Превключваема ABS за регулиране в

движение

Предното стъкло  и предпазителите за

ръце осигуряват добра защита за
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Следващият хоризонт е ваш.
Когато карате Ténéré 700, вие определяте бъдещето си. Защото с този мотоциклет можете да отидете

навсякъде, да живеете живот без ограничения и да изпитате новото усещане за пълна свобода.

Задвижван от двуцилиндров 689-кубиков двигател с висок въртящ момент и оборудван със

специална оптимизирана трансмисия, която осигурява идеален баланс между мощност и управление,

този мотоциклет, създаден за ралита и приключения на дълги разстояния, се справя с различни

условия на каране – и на кален терен, и на асфалт.

Компактното тръбно шаси и елегантният корпус осигуряват максимална подвижност при стартиране и

при каране в седнало положение, а окачването с голям ход и колелата със спици ви дават възможност

да отидете навсякъде, където пожелаете. Просто пълните резервоара – и потегляте. Следващият

хоризонт е ваш.
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689-кубиков 4-тактов
двигател CP2

Независимо дали карате през

пустинята, по планински пътеки или на

магистрала, двуцилиндровият 689-

кубиков двигател с кръстосан колянов

вал осигурява мигновена мощност,

подходяща за съответната ситуация. А

с големия линеен въртящ момент и

оптимизираната трансмисия този лек,

високопроходим мотоциклет, създаден

за приключения, ви дава пълен контрол

при каране във всякаква среда.

Нова стоманена тръбна рама
с двойно рамо

Ако попаднете в  трудна за каране

офроуд среда, ще оцените компактните

размери на изцяло новата, здрава

стоманена тръбна рама с двойно рамо

на Ténéré 700. Късото междуосие и

тънкият корпус осигуряват превъзходна

маневреност в  ситуации, които

изискват добра техника на каране, а

конструкцията с 240-мм пътен просвет

го прави идеален за екстремен терен.

Тънък и компактен корпус и
плоска седалка

За максимална маневреност Ténéré 700

има плоска седалка и тесен корпус, които

ви позволяват лесно да премествате

тежестта си – както в  седнало положение,

така и изправени на стъпенките.

Ненапрягащото положение при каране

гарантира комфорт през целия ден, а

елегантният 16-литров горивен резервоар

за дълги преходи осигурява отлична опора

за коленете – за прецизен контрол при

всяка повърхност.

Създаден за ралита, с 4 LED
фара

Повече от 40 години Yamaha е едно от

водещите имена в  света на ралитата –

и агресивният нов вид на Ténéré 700 е

вдъхновено от фирмени състезателни

мотоциклети за Дакар . Мощните,

емблематични 4 LED фара, които

осветяват и най- тъмната пустош,

подчертават спортния характер на този

могъщ, отличаващ се мотоциклет ,

създаден за ралита.

Обърнати вилки с голям ход

Погледнете създаденото за ралита

предно окачване – и ще разберете, че

този лек мотоциклет, създаден за

приключения, е способен да се справи и

с най- трудния терен! Регулируемите

обърнати вилки, конструирани с

устойчиви на огъване 43-мм тръби и

позволяващи 210 мм ход на предното

колело за плавно каране и леко

управление, са способни да преодолеят

всяко препятствие по пътя към

приключенията!

Дистанционно регулируем
заден амортисьор

Усъвършенстваното задно окачване е

създадено за плавно и стабилно каране

при различни условия – и на кален терен,

и на магистрала – когато карате сами или

с пътник и багаж. Тази създадена за

ралита система, осигуряваща 200 мм ход

на колелото, има удобен дистанционен

регулатор, който ви позволява  да

регулирате настройките в  движение.
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Двигател

Тип на двигателя
с водно охлаждане, 4-тактов, 4-клапанов, DOHC, 2-
цилиндъра

Кубатура 689cm³
Диаметър х ход 80.0mm x 68.6mm
Степен на сгъстяване 11.5:1
Максимална мощност 54.0kW@9000rpm
Версия с ограничена мощност 35.0kW
Максимален въртящ  момент 68.0Nm@6500rpm
Мазилна уредба Картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Верига
Карбуратор Горивен инжекцион

Шаси

Рама Рамка от стоманена тръба, дву-опорна вилка
Система на предното очакване Upside down telescopic fork
Система на задното очакване Плаващо рамо, (окачване от шарнирен тип)
Преден ход 210mm
Заден ход 200mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc, Ø 282mm
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø 245mm

Предна гума
90/90 R21 M/C 54V M+S - Spoke wheels with Pirelli
Scorpion Rally STR

Задна гума
150/70 R18 M/C 70V M+S - Spoke wheels with Pirelli
Scorpion Rally STR

Размери

Обща дължина 2,370mm
Обща ширина 910mm
Обща височина 1,455mm
Височина на седалката 875mm
Колесна база 1,595mm
Минимален просвет 240mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

204kg

Капацитет на горивен резервоар 16L
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Please note that the model shown is a EURO 4 version. Always wear a helmet, eye protection and

protective clothing when riding. Yamaha encourages you to ride safely and respect fellow riders, local

laws and the environment. Images displayed may depict a professional rider performing under controlled

conditions. All information is given for general guidance and is not binding for Yamaha. No rights can be

obtained from these images. All product information is provided on an 'as is' basis without any express or

implied warranties. Speci cations and appearance of Yamaha products as shown here are subject to

change without notice and may vary according to local laws, requirements and conditions. For further

details and availability, please contact your local Yamaha dealer.

Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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