
"The Next Horizon is
Yours"
Yamahas originale XT-modeller gjorde det muligt for

enhver kører at rejse ud i verden. Nu fortsætter

legenden. Og med den Ténéré 700 kan du opleve ægte

eventyr og forandre dit liv for evigt.

Med hårdfør, rally-skabt teknologi, inklusiv "upside

down" ga er, letvægts hjul med eger og omskiftelig ABS,

gør denne Dakar-inspirerede motorcykel det muligt at

rejse ud i verden. Dens 16-liters brændstoftank giver

mere end 350 kilometers interval mellem

genopfyldninger - og den ergonomiske kørestilling og

rallyskærm gør det muligt at tilbagelægge store

afstande komfortabelt.

Ténéré 700-motorcyklens smidige håndtering og lineære

moment giver dig fuld kontrol, uanset om du kører på

asfalt eller blæser hen over de fjerneste sletter. Den her

motorcykel er designet til at få dig lige der hen, hvor du

vil.

689cc 4-takts CP2-motor med højt

moment

Letvægts dobbelt rørramme i stål

Slankt, kompakt og ergonomisk design

og sæde

Agressiv, rally-skabt front med 4-LED-

forlygter

Justerbar, omvendt 43 mm "upside

down" ga el

Fjernjusterbar baga jedring

Rally-stil med koniske håndtag

21" / 18" hjul med eger og adventure-

dæk

Slank, langtrækkende 16-liters

brændstoftank

Kompakte, multifunktionelle

instrumenter i rally-stil

ABS med tænd/sluk – kan ikke ændres i

fart

Vindskærm og håndbeskyttere giver

køreren god beskyttelse

Ténéré 700



"The Next Horizon is Yours"
Når du kører på den Ténéré 700, kan din fremtid være lige, hvad du vil. Fordi det her en motorcykel,

der gør det muligt at leve livet uden begrænsninger og opleve en ny følelse af total frihed.

Den drives af en 2-cylindret 689cc motor med højt drejningsmoment, der er udstyret med en speciel,

optimeret gearkasse, der giver dig den ideelle balance mellem fart og kontrol, så den her rally-

skabte, langdistance adventure-motorcykel er bygget til at mestre en lang række køreforhold på

grus eller asfalt.

Det kompakte rørformede, slanke design giver maksimal  eksibilitet under både stående og

siddende kørsel - og a jedring med lang vandring og hjul med eger, giver dig mulighed for at komme

hvorhen du vil. Bare fyld op og kør. "The Next Horizon is Yours"
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689cc, 4-takts CP2-motor

Uanset om du kører på tværs af ørkenen,

ad ujævne bjergveje eller på motorvejen,

giver crossplane- loso en i Ténérés 2-

cylindrede 689cc-motor dig øjeblikkelig

motorkraft, der kan reagere på enhver

situation. Og med dens stærke, lineære

moment og optimerede gearkasse giver

denne her motorcykel dig total kontrol

under alle køreforhold.

Ny rørformet
ståldobbeltramme

Når du be nder dig i udfordrende o road-

situationer, vil du sætte pris på de

kompakte dimensioner i Ténéré 700-

motorcyklens helt nye og hårdføre,

rørformede ståldobbeltramme. Dens korte

akselafstand og slanke design giver dig

fremragende  eksibilitet i tekniske

køresituationer - og med 240 mm frihøjde

og, er den bygget til ekstremt terræn.

Slankt og kompakt design og
 adt sæde

Uanset om du sidder ned eller står op, gør

Ténéré 700s  ade sæde og smalle design det

lettere at  ytte din kropsvægt og giver dig

maksimal smidighed. Den afslappede

køreposition sikrer komfort, der varer hele

dagen, og den slanke langdistance-

brændstoftank på 16 liter giver dig

fremragende knægreb for præcis kontrol på

ethvert underlag.

Rally-skabt front med 4-LED-
forlygter

Yamaha har været et førende navn i rally-

verdenen i mere end 40 år – og Ténéré

700-motorcyklens aggressive, nye front er

inspireret af de nyeste Dakar-

fabriksmotorcykler. Med et kraftfuldt og

ikonisk 4-LED forlygtedesign, der oplyser

selv den mørkeste ødemark, understreger

det stærke og unikke look motorcyklens

rendyrkede, rally-skabte teknologi.

"Upside down" ga er med lang
vandring

Tjek den rally-skabte fronta jedring ud,

og så bliver det tydeligt, at den her

letvægts adventure-motorcykel er bygget

til at gå op imod det mest fjendtlige

terræn. Udstyret med stabile 43 mm rør

og 210 mm fjedervandring, der giver en

jævn kørsel med let styring, så disse

justerbare, "upside down" ga er kan

håndtere alt, hvad du kan støde på på

dine eventyr!

Fjernjusterbar bag-
stødabsorbering.

Den so stikerede baga jedring er designet

til at give dig jævn og stabil kørsel i  ere

forskellige vejrforhold på grus eller motorvej

- uanset om du kører solo eller har en

passager og bagage med. Dette rallyfødte

system har 200 millimeters

a jedringsvandring og en smart

fjernjustering, der gør det muligt at justere

indstillingerne, mens du er på farten.
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Motor

Motortype Væskekølet, 4-takts, 4-ventilet, DOHC, 2-cylindret
Slagvolumen 689cm³
Boring x slaglængde 80.0mm x 68.6mm
Kompressionsforhold 11.5:1
Maks. e ekt 54.0kW@9000rpm
E ekt begrænset version 35.0kW
Maks. moment 68.0Nm@6500rpm
Smøresystem Vådsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Kæde
Karburator Benzinindsprøjtning

Stel

Stel Backbone-stel i stål, dobbeltramme
A jedringssystem for Upside down telescopic fork
A jedringssystem bag Svingga el, (Link-a jedring)
Vandring for 210mm
Vandring bag 200mm
Forbremse Hydraulic dual disc, Ø 282mm
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø 245mm

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

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

Dimensioner

Samlet længde 2,370mm
Samlet bredde 910mm
Samlet højde 1,455mm
Sædehøjde 875mm
Hjulafstand 1,595mm
Min. frihøjde 240mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 204kg
Tankkapacitet 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.

Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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