Ténéré 700 Rally Edition

Μοναδικές
δυνατότητες και
ασυναγώνιστη αντοχή.
Η πρωτότυπη Ténéré συνέβαλε στο να γίνει η Yamaha η πιο
επιτυχημένη μάρκα στο Ντακάρ, με τα μοντέλα XT να
λαμβάνουν 18 θέσεις στο βάθρο, στις πρώτες 6 διοργανώσεις
του πιο σκληρού αγώνα στον κόσμο. Το καθαρόαιμο
αγωνιστικό DNA που κατέκτησε την έρημο έχει περάσει από
γενιά σε γενιά στη νέα έκδοση Rally της Yamaha Ténéré 700.
Και αυτό φαίνεται.
Μια ειδικά σχεδιασμένη μονοκόμματη σέλα ράλι σάς
προσφέρει υψηλότερη και πιο όρθια θέση οδήγησης, η οποία
διευκολύνει τη μετατόπιση του βάρους του σώματός σας και
να σηκώνεστε στα μαρσπιέ στο χώμα. Ο σιγαστήρας
Akrapovič προσφέρει πλούσιο, βαθύ ήχο που ενισχύει την
εθιστική, έντονη αίσθηση ροπής του κινητήρα CP2.
Άλλα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας περιλαμβάνουν μια
βαρέως χρήσης ποδιά πάχους 4mm που παρέχει επιπλέον
προστασία του σκελετού και του κινητήρα σε σκληρό έδαφος,
καθώς και προστατευτικό ψυγείου και…

Φλας LED
Παραδοσιακά χρώματα ράλι
Αποκλειστική σέλα ράλι
Slip-on σιγαστήρας Akrapovič
Ποδιά βαρέως τύπου
Προστατευτικό ψυγείου
Προστατευτικό αλυσίδας
Προστατευτικά γκριπ
Χειρολαβές εκτός δρόμου
Τετράχρονος κινητήρας CP2 689 κ.εκ. με
υψηλή ροπή
Ελαφρύ διπλό σωληνωτό πλαίσιο από
ατσάλι
Λεπτή μικρών διαστάσεων εξωτερική
σχεδίαση και εργονομική σέλα

Ténéré 700 Rally Edition
Μοναδικές δυνατότητες και
ασυναγώνιστη αντοχή.
προστατευτικό αλυσίδας με κοπή λέιζερ. Τα φλας LED, τα προστατευτικά γκριπ γονάτων και τα γκριπ τιμονιού
εκτός δρόμου ολοκληρώνουν τις υψηλές προδιαγραφές της έκδοσης Rally.
Όταν το πρώτο ράλι Παρίσι- Ντακάρ έλαβε χώρα το 1979, η Yamaha XT είχε την ευκαιρία να αποδείξει την
αξία της στον πιο σκληρό αγώνα στον κόσμο. Οι αναβάτες της XT κέρδισαν αυτήν την θρυλική εκδήλωση το
’79 και το ’80 και ενέπνευσαν τη δημιουργία της πρωτότυπης Ténéré το 1983, της εμβληματικής adventure
μοτοσυκλέτας της Yamaha που άλλαξε τον κόσμο του μοτοσυκλετισμού.
40 χρόνια μετά, η Yamaha Ténéré 700 αιχμαλωτίζει τη φαντασία μιας νέας γενιάς αναβατών που θέλουν να
ανακαλύψουν τι βρίσκεται πέρα απ' τον ορίζοντα. Για το 2020, η αποκλειστική νέα Yamaha Ténéré 700 Rally
Edition, διατίθεται με παραδοσιακά χρώματα ράλι και ακόμη υψηλότερες προδιαγραφές.
Με μπλε/κίτρινα αγωνιστικά χρώματα, Speedblock γραφικά και χρυσές ζάντες, η Ténéré 700 Rally Edition
αποδίδει φόρο τιμής στις εργοστασιακές μοτοσυκλέτες που οδήγησαν οι πρωταγωνιστές του ράλι ΠαρίσιΝτακάρ, Jean-Claude Olivier και Serge Bacou. Με τα κορυφαία αξεσουάρ της και καθαρό DNA Ténéré,
πρόκειται για την απόλυτη adventure μοτοσυκλέτα μεσαίου κυβισμού της Yamaha.

Ténéré 700 Rally Edition

Φλας LED

Παραδοσιακά χρώματα ράλι

Μικρά φλας μπροστά και πίσω, με 9

Με μοντέρνα χρήση του θρυλικού και

λυχνίες LED για κάθε φλας.

εντυπωσιακού μπλε και κίτρινου
συνδυασμού, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε
για τα πρώιμα μοντέλα Ténéré που

Αποκλειστική σέλα ράλι
Η αποκλειστική μονοκομματική σέλα ράλι
προσφέρει μια ελαφρώς υψηλότερη και
περισσότερο ευθεία θέση οδήγησης, για πιο
εύκολη κίνηση του σώματος και μεγαλύτερη

αγωνίστηκαν στο Ντακάρ. Με βάση αυτά τα

άνεση στις μεγάλες εκδρομές. Η σέλα είναι 20

πρώιμα χρώματα του Ντακάρ, η πρώτη

mm υψηλότερη από την τυπική σέλα, με

παραγωγή της XT 600 Ténéré του 1983
περιλάμβανε επίσης υπερήφανα αυτόν τον
χρωματικό συνδυασμό. Αντίθεση μπλε-

ύψος 895 mm. Το φινίρισμα διπλού υλικού και
το λευκό τυπωμένο λογότυπο YAMAHA
παρέχουν ενισχυμένη εικόνα ράλι.

κίτρινου, χρυσές ζάντες και σχεδίαση
Speedblock (επίσης εμπνευσμένη επίσης
από την παράδοση του Ντακάρ).
Λεπτομέρειες στο φινίρισμα, όπως το
μαύρο τιμόνι, ολοκληρώνουν τον γενικό
σχεδιασμό.

Slip-on σιγαστήρας Akrapovič

Ποδιά βαρέως τύπου

Ο σπορ και ελαφρύς σιγαστήρας slip-on

Ποδιά αλουμίνιου βαρέως τύπου, με πάχος

από την Akrapovič συνδυάζει τις επιδόσεις

4 mm, που προσφέρει επιπλέον

με την εμφάνιση του ράλι και έναν όμορφο,

προστασία του κινητήρα και του σκελετού

βαθύ και πλούσιο ήχο, που δεν γίνεται

στις δύσκολες αποδράσεις εκτός δρόμου. Η

ενοχλητικός. Απολύτως νόμιμος για χρήση

πρακτική εργαλειοθήκη μπορεί να

στον δρόμο, με θερμική ασπίδα από

προστεθεί προαιρετικά με τα σημεία

ανθρακονήματα, σφιγκτήρα σιγαστήρα και

στερέωσης στην ποδιά.

μη αποσπώμενο εξάρτημα μείωσης Db.

Προστατευτικό ψυγείου
Κομψό μαύρο κάλυμμα αλουμινίου που
προστατεύει το ψυγείο από μικρές πέτρες και
κλαδιά. Μικρή και ελαφριά σχεδίαση. Ειδική
επίστρωση για ανθεκτικότητα.

Ténéré 700 Rally Edition
Κινητήρας
Τύπος κινητήρα
Κυβισμός
Διαμέτρος x Διαδρομή
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς
Μέγιστη ροπή
Σύστημα λίπανσης
Τύπος συμπλέκτη
Σύστημα ανάφλεξης
Σύστημα εκκίνησης
Σύστημα μετάδοσης
Τελική μετάδοση
Τροφοδοσία

Πλαίσιο
Σκελετός
Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Σύστημα πίσω ανάρτησης
Διαδρομή εμπρός
Διαδρομή πίσω
Εμπρός φρένο
Πίσω φρένο
Εμπρός ελαστικό
Πίσω ελαστικό

Διαστάσεις
Συνολικό μήκος
Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος
Ύψος σέλας
Μεταξόνιο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος
Βάρος (πλήρες υγρών)
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου

Υγρόψυκτος, Τετράχρονος, τετραβάλβιδος, 2EEK,
δικύλινδρο
689cm³
80.0mm x 68.6mm
11.5:1
54.0kW@9000rpm
68.0Nm@6500rpm
Υγρό κάρτερ
Υγρός, Πολύδισκος
TCI
Ηλεκτρική μίζα
Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Αλυσίδα
Ψεκασμός καυσίμου

Χαλύβδινος σωλήνας, διπλός σκελετός
Upside down telescopic fork
Ψαλίδι, (Ανάρτηση με μοχλικό)
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
895mm
1,595mm
240mm
204kg
16L

Ténéré 700 Rally Edition
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.
Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην
οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου
εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η
εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με
τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες
πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.

