Ténéré 700

Orizontul îţi aparţine.
Modelele originale XT de la Yamaha au făcut posibile
călătoriile în jurul lumii pentru toţi piloţii. Acum, legenda
continuă. Iar cu model Ténéré 700, poţi descoperi
aventura adevărată, iar viaţa ta se poate schimba pentru
totdeauna.
Călătoriile în jurul lumii au devenit acum o realitate
datorită acestei motociclete inspirate de raliurile Dakar,
cu tehnologia sa solidă concepută pentru raliuri, cu furcă
inversată, roţi cu spiţe uşoare şi funcţie ABS comutabilă.
Rezervorul său de combustibil de 16 litri asigură o
autonomie de 350 km+ între alimentări – iar poziţia de
condus ergonomică şi parbrizul tip raliu îţi permit să
parcurgi confortabil distanţe uriaşe.
Indiferent dacă rulează pe asfalt sau accelerează pe
platourile cele mai izolate, datorită manevrabilităţii agile
şi cuplului linear, Ténéré 700 îţi oferă control total.
Oriunde doreşti să mergi cu ea, această motocicletă are
tot ce îi trebuie pentru a te duce acolo.

Motor CP2 de 689 cm3 în 4 timpi, cu
cuplu ridicat
Cadru din oțel tubular, ușor, cu ramă
dublă
Caroserie şi şa subţiri, compacte şi
ergonomice
Aspect agresiv, inspirat de modelele
de raliu, cu faruri cu 4 LED-uri
Furca inversată, reglabilă, cu o cursă
lungă, de 43 mm
Suspensie spate reglabilă la distanţă
Cockpit tip raliu, cu ghidon conic
Roţi cu spiţe de 21"/18", cu anvelope
tip aventură
Rezervor de combustibil subţire, de 16
litri, pentru autonomie mare
Instrumente multifuncţionale
compacte, tip raliu
Funcţie ABS comutabilă, pentru reglare
în mers
Parbrizul şi apărătorile pentru mâini
asigură o bună protecţie a pilotului

Ténéré 700
Orizontul îţi aparţine.
Când te urci pe model Ténéré 700, viitorul poate deveni orice îţi doreşti. Pentru că este o motocicletă
pentru orice tip de teren care îţi permite să trăieşti viaţa fără limite şi să simţi libertatea totală.
Acţionată de un motor în 2 cilindri, cu cuplu ridicat de 689 cm3 şi de o transmisie specială optimizată
care îi conferă echilibrul ideal între putere şi control, această motocicletă de aventură, proiectată
pentru distanţe lungi, în tradiţia motocicletelor de raliu, este capabilă să facă faţă unor condiţii de
drum variate, de la pământ până la asfalt.
Cadrul tubular compact şi carenajul suplu îi conferă agilitate maximă, atât atunci când o conduci în
picioare, cât şi din poziţia şezut – iar suspensia şi roţile cu spiţe proiectate pentru drum lung îţi permit
să ajungi oriunde doreşti. Fă plinul şi porneşte la drum. Orizontul îţi aparţine.

Ténéré 700

Motor CP2 în 4 timpi, de 689
cm3

Cadru din oţel nou, tubular, cu
ramă dublă

Făcută pentru trasee prin deşert, pe

Atunci când vei conduce pe teren di cil,

cărări de munte sau pe şosea, motorul

vei aprecia dimensiunile compacte ale

Ténéré de 689 cm3 în 2 cilindri, cu arbore

noului cadru robust din oţel, tubular, cu

cotit cu manetoane decalate la 90°,

ramă dublă al modelului Ténéré 700. Şasiul

asigură imediat puterea de reacţie

cu ampatament scurt şi carenajul dublu îţi

necesară în orice situaţie. Şi, datorită

conferă o agilitate de excepţie în situaţiile

cuplului său linear puternic şi transmisiei

care necesită o pilotare tehnică – şi,

optimizate, această motocicletă de

datorită gărzii la sol de 240 mm, este

aventură, uşoară şi versatilă, îşi oferă

construit pentru teren extrem.

control total, indiferent de mediul în care

Caroserie subţire, compactă şi şa
plată
Pentru agilitate maximă, Ténéré 700 are o
şa plată şi un carenaj îngust care te ajută
să îţi schimbi uşor poziţia corpului –
indiferent că pilotezi stând aşezat sau în
picioare, sprijinit pe suporturile de picioare.
Poziţia de pilotare relaxată asigură
confortul pe durata întregii zile, iar
rezervorul subţire de 16 litri, conceput
pentru autonomie ridicată, asigură o
aderenţă excelentă la nivelul genunchilor,

o foloseşti.

asigurând astfel precizia de control, pe orice
tip de suprafaţă.

Aspect inspirat de modelele de
raliu, cu faruri cu 4 LED-uri

Furci inversate de cursă lungă
Testează suspensia faţă, inspirată de

Amortizor spate, reglabil de la
distanţă

Yamaha este unul dintre numele de vârf în

modelele pentru curse şi vei înţelege că

Suspensia spate so sticată este menită să

lumea raliurilor de mai bine de 40 de ani –

această motocicletă de aventură, uşoară

asigure o pilotare lină şi stabilă, în condiţii

iar imaginea agresivă a noului Ténéré 700

este construită pentru a face faţă celor

diverse, pe drumuri de noroi sau pe şosea –

este inspirată de ultimele motociclete de

mai ostile terenuri! Furca inversată și

indiferent dacă pilotezi pe cont propriu sau

curse fabricate pentru raliul Dakar. Cu un

ajustabilă, echipată cu tuburi de 43 mm

cu un pasager şi bagaje în spate. Asigurând

design puternic şi emblematic al farurilor

rezistente la exiune care asigură o

o mişcare a roţii de 200 mm, acest sistem

cu 4 LED-uri care iluminează cele mai

mişcare a roţii faţă de 210 mm pentru o

inspirat de modelele de raliu este dotat cu

întunecate colţuri ale sălbăticiei, acest

pilotare lină, cu manevrabilitate ridicată

un ajustor la distanţă convenabil care îţi

aspect de forţă, distinctiv pune în valoare

la schimbarea direcţiei, poate trece peste

permite să reglezi setările din mers.

tehnologia pură, de raliu a motocicletei.

orice obstacol întâlnit în aventurile tale!

Ténéré 700
Motor
Tip motor
Capacitate cilindrică
Alezaj X Cursă
Compresie
Putere maximă
Varianta cu putere limitată
Cuplu maxim
Sistem de ungere
Tip ambreiaj
Sistem de aprindere
Sistem de aprindere
Sistem de transmisie
Transmisie nală
Carburator

Şasiu
Cadru
Sistem suspensie faţă
Sistem suspensie spate
Cursă faţă
Cursă spate
Frână faţă
Frână spate
Anvelopă faţă
Anvelopă spate

Dimensiuni
Lungime totală
Lăţime totală
Înălţime totală
Înălţimea scaunelor
Baza roţilor
Gardă minimă la sol
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei)
Capacitate rezervor carburant

Răcit cu lichid, 4 timpi, 4-supape, DOHC, 2-cilindri
689cm³
80.0mm x 68.6mm
11.5:1
54.0kW@9000rpm
35.0kW
68.0Nm@6500rpm
Carter umed
Umed, Disc multiplu
TCI
Electric
Angrenaj constant, 6-viteze
Lanţ
Injecţie de carburant

Ţeava tubulara din oţel, Balansier dublu
Upside down telescopic fork
Basculă, (suspensie tip braţ)
210mm
200mm
Hydraulic dual disc, Ø 282mm
Hydraulic single disc, Ø 245mm
90/90 R21 M/C 54V M+S - Spoke wheels with Pirelli
Scorpion Rally STR
150/70 R18 M/C 70V M+S - Spoke wheels with Pirelli
Scorpion Rally STR

2,370mm
910mm
1,455mm
875mm
1,595mm
240mm
204kg
16L

Ténéré 700
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.
Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Yamaha te încurajează să pilotezi cu
prudență și să îi respecți pe ceilalți piloți și mediul înconjurător. Imaginile a șate în această broșură
prezintă piloți profesioniști care evoluează în condiții controlate. Caracteristicile și aspectul produselor
Yamaha, așa cum sunt prezentate aici, sunt supuse modi cărilor fără aviz prealabil și pot varia în funcție
de cerințe și condiții. Pentru detalii suplimentare, consultă distribuitorul Yamaha.

