
Mahdollisuudet ovat
rajattomat.
Yamahan ensimmäiset XT-mallit tekivät jokaisesta

motoristista mahdollisen maailmanmatkaajan. Legenda

on saanut jatkoa. Ténéré 700 antaa mahdollisuuden

tutustua todellisiin seikkailuihin, jotka voivat muuttaa

elämäsi täydellisesti.

Dakar-rallien hengessä kehitetystä moottoripyörässä

käytetään jykevää rallihenkistä teknologiaa, jota

edustavat upside-down-keula, kevyet pinnavanteet ja

kytkettävä ABS-jarrujärjestelmä. Maailmanvalloitus on

tälle pyörälle arkipäivää. 16-litrainen polttoainesäiliö

takaa yli 350 kilometrin tankkausvälit, ja pitkät ajomatkat

sujuvat muutenkin mukavasti ergonomisen ajoasennon ja

tyylikkään tuulilasin ansiosta.

Ténéré 700 on ketterä käsitellä niin asfalttiteillä kuin

maastossa, ja lineaarinen vääntö takaa hyvän

käsiteltävyyden. Tämä pyörä on suunniteltu viemään

sinut perille kaikissa olosuhteissa.

Vääntövahva 689-kuutioinen CP2-

nelitahtimoottori

Kevyt, teräsputkesta tehty

kaksoiskehtorunko

Kapea, kompakti ja ergonominen runko

ja satula

Aggressiivinen rallihenkinen ilme ja 4-

osaiset LED-ajovalot

Halkasijaltaan 43 mm:n säädettävät

upside-down-haarukat

Etäsäädettävä takajousitus

Rallihenkiset hallintalaitteet ja

tapered-typpinen ohjaustanko

21-/18-tuumaiset pinnavanteet ja

allroad-renkaat

Pitkät tankkausvälit 16-litraisen

kapean polttoainesäiliön ansiosta

Kompaktit rallihenkiset

monitoimimittarit

Kytkettävän ABS-järjestelmän

ajonaikainen käyttö

Tuulilasi ja käsisuojat suojaavat

kuljettajaa tehokkaasti
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Mahdollisuudet ovat rajattomat.
Sinä päätät, mikä on tulevaisuutesi. Ténéré 700 vie sinut sinne, minne haluat. Ténéré 700 on aito

allroad-pyörä, jolla voit valita reitit ilman rajoituksia ja kokea uudenlaisen vapauden tunteen.

Pyörän teho ja hallittavuus ovat ihanteellisessa tasapainossa vääntövahvan 689-kuutioisen 2-

sylinterisen moottorin ja optimoidun voimansiirron ansiosta. Pitkiin ajotaipaleisiin mukautuva

rallihenkinen seikkailupyörä selvittää vaativat ajo-olosuhteet yhtä hyvin maastossa kuin asfaltillakin.

Kompakti putkirunko ja kapea runkorakenne takaavat ketteryyden ajettaessa seisten tai istuen.

Lisäksi jousituksen pitkä liikevara ja pinnavanteet mahdollistavat sen, että voit huoletta suunnitella

matkareittisi vaikeakulkuisia osuuksia kaihtamatta. Tankki täyteen ja menoksi! Mahdollisuudet ovat

rajattomat.
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689-kuutioinen nelitahtinen
CP2-moottori

Ténérén 689-kuutioinen 2-sylinterinen

crossplane-moottori takaa välittömän

tehontuoton kaikissa olosuhteissa niin

moottoritiellä, aavikolla kuin mäkisessä

maastossa. Vahva lineaarinen vääntö ja

optimoitu voimansiirto tekevät tästä

kevyestä jokapaikanpyörästä

erinomaisesti hallittavan kaikissa

ajomaastoissa ja olosuhteissa.

Uusi teräksinen
kaksoiskehtoputkirunko

Haastavissa maastoajotilanteissa Ténéré

700:n vankan teräksisen

kaksoisputkikehtoputkirungon kompaktit

mitat pääsevät parhaiten oikeuksiinsa.

Lyhyen akselivälin ja kapean

runkorakenteen ansiosta pyörä on

äärimmäisen ketterä teknisesti vaativissa

ajotilanteissa. Ténéré 700 on suunniteltu

selvittämään vaikeissakin maastoissa,

mistä kertoo pyörän 240 mm:n maavara.

Kapea ja kompakti runko ja
tasainen istuin

Ketterään ajokäytökseen vaikuttavat myös

Ténéré 700:n tasainen satula ja kapea

runko, joiden ansiosta painon siirto on

helppoa sekä istuen että jalkatapeilla

seisten ajettaessa. Rento ajoasento tekee

myös pitkien päivämatkojen ajamisesta

miellyttävää. Kapea 16 litran tankki tarjoaa

hyvän tuen polville, ja pyörän ohjaus on

tarkkaa kaikilla tienpinnoilla.

Rallihenkinen ilme ja 4-osaiset
LED-ajovalot

Yamaha on ollut jo 40 vuoden ajan yksi

rallihistorian johtavia merkkejä. Ténéré

700:n uusi aggressiivinen ilme on

uusimpien Dakar-ralliin osallistuneiden

tehdaspyörien inspiroima. Pyörän aitoa

rallihenkistä tekniikkaa edustavat

tehokkaat ja rallikilpailuista tunnetut 4-

osaiset LED-ajovalot, jotka valaisevat

pimeimmänkin metsätaipaleen. Keulan

muotoilu on olennainen osa pyörän

vahvapiirteistä ja edukseen erottuvaa

muotoilua.

Upside-down-etupää ja pitkä
joustovara

Lähempi tutustuminen rallikilpailuista

vaikutteita saaneeseen jousitukseen

osoittaa, että tämä kevyt seikkailupyörä

on suunniteltu selvittämään

rankimmatkin maastot. Optimaalisesta

43 mm:n putkesta valmistetut

säädettävät upside-down-haarukat ja 210

mm:n etujoustovara takaavat

miellyttävän ajotuntuman ja kevyen

ohjattavuuden kaikissa olosuhteissa, joita

seikkailulla voi tulla vastaan.

Takajousituksen
iskunvaimentimen etäsäätö

Teknisesti kehittyneen takajousituksen

suunnittelussa etusijalla oli joustava ja

vakaa ajokäytös erilaisissa maasto- ja

maantieajo-olosuhteissa – riippumatta siitä,

ajatko yksin vai matkustajan kanssa ja

riippumatta matkatavaroiden määrästä.

Joustovaraltaan 200 mm:n rallihenkisessä

takajousituksessa on etäsäätö, jolla voi

säätää jousitusta vaivattomasti missä

tahansa.
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Moottori

Moottorin tyyppi
Nestejäähdytetty, 4-tahtinen, 4-venttiilinen, DOHC, 2-
sylinterinen

Sylinterin tilavuus 689cm³
Sylinterin mitat 80.0mm x 68.6mm
Puristussuhde 11.5:1
Maksimiteho 54.0kW@9000rpm
Limited power version 35.0kW
Maksimivääntö 68.0Nm@6500rpm
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi Märkä, Monilevy
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat, 6-vaihteinen
Voimansiirto Ketju
Kaasutin Polttoaineen suihkutus

Alusta

Runko Teräsputki, kaksoiskehto
Etujousitusjärjestelmä Upside down telescopic fork
Takajousitusjärjestelmä Keinuhaarukka, (Linkkutyyppinen jousitus)
Etujoustovara 210mm
Takajoustovara 200mm
Etujarru Hydraulic dual disc, Ø 282mm
Takajarru Hydraulic single disc, Ø 245mm

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

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

Mitat

Kokonaispituus 2,370mm
Kokonaisleveys 910mm
Kokonaiskorkeus 1,455mm
Istuimen korkeus 875mm
Akseliväli 1,595mm
Maavara 240mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 204kg
Polttoainesäiliön tilavuus 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.

Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojavarusteita. Yamaha haluaa edistää turvallista ja

vastuullista ajotapaa, joka huomioi muut kuljettajat ja ympäristön. Tämän esitteen kuvissa esiintyvät

henkilöt ovat moottoripyöräilyn ammattilaisia, joita on kuvattu valvotuissa olosuhteissa tai muulta

liikenteeltä suljetulla radalla. Esiteltyjen Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden tekniset ominaisuudet ja

ulkoasu voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti ja niitä voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja Yamaha-jälleenmyyjältä.
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