
The Next Horizon is
Yours
Yamaha's original XT models made world travel a reality

for every rider. Now the legend continues. And with the

Ténéré 700 you can discover real adventure, and change

your life forever.

Featuring rugged rally-bred technology including upside

down forks, lightweight spoke wheels and switchable

ABS, this Dakar-inspired motorcycle makes world travel a

reality. Its 16-litre fuel tank gives 350km+ range between

re lls – and the ergonomic riding position and rally

screen enable you to cover huge distances in comfort.

Riding on asphalt or powering across the most remote

plains, the Ténéré 700's agile handling and linear torque

give you full control. And wherever you want to ride, this

bike is designed to get you there.

689 cm³-es négyütemű, nagy

nyomatékú CP2 motor

Könnyű, kettős bölcsőt formázó acél

c sőváz

Karcsú, kompakt és ergonomikus test

és ülés

Agresszív ralira termett orrkialakítás 4

LED-es fényszóróval

Állítható hosszú rugóutas 43 mm-es

fordított villa

Külsőleg állítható hátsó felfüggesztés

Ralis stílusú műszerpult elvékonyodó

kormányrúddal

21 colos/18 colos küllős felnik

túraabroncsokkal

Karcsú, nagy hatótávú, 16 literes

üzemanyagtartály

Kompakt, ralis stílusú, többfunkciós

műszerek

Kapcsolható ABS menet közbeni

beállításhoz

A szélvédő és a kézvédők kiváló

védelmet biztosítanak a motoros

számára

Ténéré 700



The Next Horizon is Yours
When you're riding the Ténéré 700, your future can be whatever you want it to be. Because this is a

go-anywhere motorcycle than enables you to live life without limits, and experience a new feeling of

total freedom.

Driven by a high-torque 689cc 2-cylinder engine equipped with a special optimised transmission that

gives you the ideal balance of power and control, this rally-bred long distance adventure bike is built

to master a wide range of riding conditions on the dirt or asphalt.

The compact tubular chassis and slim bodywork o er maximum agility during stand up or sit down

riding – and long travel suspension and spoke wheels give you the ability to get to anywhere you

want. Just  ll up and go. The Next Horizon is Yours.
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689 köbcentiméteres 4 ütemű
CP2 motor

Akár sivatagokat szelsz át, akár hegyi

utakon vagy az autópályán motorozol, a

Ténéré 689 köbcentiméteres, 2 hengeres

keresztsíkú motorja azonnal biztosítja a

teljesítményt, amellyel minden helyzetre

reagálhatsz. Az erős lineáris nyomatéknak

és az optimalizált váltóműnek

köszönhetően pedig ez a könnyű, minden

terephez megfelelő, túra-motorkerékpár

teljes irányítást ad a kezedbe minden

környezetben.

Új, kettős bölcsőt formázó acél
csőváz

Ha kihívást jelentő helyzetekben találod

magad a terepen, akkor igazán hasznossá

válik a Ténéré 700 teljesen új, masszív,

kettős bölcsőt formázó, acél csővázának

kompakt kialakítása. A rövid tengelytáv

és a karcsú test páratlan agilitást

biztosítanak a technikás motorozást

igénylő helyzetekben – a 240 mm-es

szabad magasságnak feltöltött tömegnek

köszönhetően pedig tökéletes az extrém

terepekhez.

Karcsú és kompakt test és lapos
ülés

A maximális agilitás érdekében a Ténéré 700

lapos üléssel és karcsú testtel rendelkezik,

ami lehetővé teszi, hogy könnyedén

áthelyezd a tömeged – akár ülsz, akár a

lábtartókon állsz. A pihentető üléshelyzet

teljes napos kényelmet biztosít, a karcsú 16

literes hosszú utakra tervezett tartály pedig

kiváló térdtámaszt biztosít, hogy bármilyen

típusú felületen pontosan irányíthasd a

motort.

Ralira termett orrkialakítás 4
LED-es fényszóróval

A Yamaha már több mint 40 éve a ralivilág

egyik vezető neve, és a Ténéré 700

agresszív új orrkialakítását a legújabb,

Dakarra tervezett gyári verseny-

motorkerékpárok ihlették. A

nagyteljesítményű, ikonikus 4 LED-es

fényszóró bevilágítja a legsötétebb vadont

is, és erőteljes megkülönböztető

megjelenést biztosít, amely

kihangsúlyozza a motorkerékpár

hamisítatlan ralira termett

technológiáját.

Hosszú rugóutas fordított villa

A versenyre tervezett első felfüggesztés

egyértelművé teszi, hogy ez a könnyű,

túra-motorkerékpár a legkíméletlenebb

terepeken is megállja a helyét. A 43

milliméteres merev csöveknek és az első

kerék 210 milliméteres mozgásterének

köszönhetően a motorkerékpár könnyedén

kormányozható és lágy csillapítású; az

állítható fordított villa mindennel

megbirkózik, amivel szembe kerülsz a

kalandjaid során.

Külsőleg állítható hátsó
felfüggesztés

A ki nomult hátsó felfüggesztés stabil és

lágy csillapítás biztosít számos különféle

környezetben terepen és autópályára

egyaránt – akár egyedül motorozol, akár

utassal vagy csomaggal. Ebben a ralira

termett rendszerben a kerekek mozgástere

200 mm, emellett rendelkezik egy

kényelmesen használható külső

állítószerkezettel, így akár menet közben is

módosíthatod a beállításokat.
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Motor

Motor típusa
Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC, 2
hengeres

Lökettérfogat 689cm³
Furat x löket 80.0mm x 68.6mm
Kompresszióviszony 11.5:1
Maximális teljesítmény 54.0kW@9000rpm
Csökkentett teljesítményű változat 35.0kW
Maximális nyomaték 68.0Nm@6500rpm
Kenési rendszer Nedves karter
Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás Láncos
Karburátor Üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz Acélcsőből készült alapváz, kettős bölcső
Első felfüggesztés Upside down telescopic fork
Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, (karos felfüggesztés)
Első rugóút 210mm
Hátsó rugóút 200mm
Első fék Hydraulic dual disc, Ø 282mm
Hátsó fék Hydraulic single disc, Ø 245mm

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

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

Méretek

Teljes hossz 2,370mm
Teljes szélesség 910mm
Teljes magasság 1,455mm
Ülésmagasság 875mm
Tengelytáv 1,595mm
Minimális hasmagasság 240mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 204kg
Üzemanyagtank kapacitása 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.

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy

biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken

pro  motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett

Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön  gyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott

követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj

Yamaha-márkakereskedődhöz.
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