Ténéré 700 Rally Edition

Výborné jazdné
vlastnosti a
bezkonkurenčná výdrž.
Pôvodný model Ténéré pomohol z Yamahy urobiť
najúspešnejšiu značku v histórii rely Dakar. Počas prvých
6 ročníkov najnáročnejších pretekov na svete sa jazdci na
strojoch XT umiestnili celkovo 18-krát na pódiu. Číra
pretekárska DNA, ktorá si podmanila púšť, sa z generácie
na generáciu preniesla aj do nového modelu Yamaha
Ténéré 700 Rally Edition. A je to poznať.
Špeciálne vyvinuté jednodielne rely sedadlo vám umožní
zaujať vyššiu a vzpriamenejšiu jazdnú polohu, v ktorej sa
ľahšie prenáša hmotnosť tela a jednoducho sa možno
postaviť na stúpačky v teréne. Tlmič výfuku Akrapovič má
bohatý zvuk a chrapľavo vrčí, čím zvýrazňuje návykový
pocit z ohromného krútiaceho momentu motora CP2.
Medzi ďalšie prémiové súčasti patrí odolná 4 mm klzná
doska, ktorá zaisťuje dodatočnú ochranu motora v
náročnom teréne, kryt chladiča a kryt reťaze vyrezaný…

LED smerové svetlá
Farby odkazujúce na bohaté rely
dedičstvo
Špeciálne rely sedadlo
Koncovka výfuku Akrapovič
Odolný hliníkový kryt motora
Kryt chladiča
Kryt reťaze
Protišmykové podložky
Terénne rukoväte
4-taktný motor CP2 s objemom
689 cm3 a vysokým krútiacim
momentom
Ľahký dvojitý kolískový rúrkový oceľový
rám
Úzka, kompaktná a ergonomická
karoséria a sedadlo

Ténéré 700 Rally Edition
Výborné jazdné vlastnosti a
bezkonkurenčná výdrž.
laserom. Špičkové parametre modelu Rally Edition dopĺňajú LED smerové svetlá, kolenné
protišmykové podložky a terénne rukoväte riadidiel.
Pri prvom ročníku rely Dakar usporiadanom v roku 1979 dostala Yamaha XT šancu preukázať svoju
kvalitu v tých najdrsnejších pretekoch na svete. Jazdci na motocykloch XT tieto legendárne preteky
vyhrali v rokoch 1979 aj 1980 a stali sa inšpiráciou pri vývoji pôvodného modelu Ténéré v roku 1983 –
ikonického motocykla Yamaha stvoreného na dobrodružstvá, ktorý navždy zmenil motocyklový svet.
Odvtedy uplynulo 40 rokov. Yamaha Ténéré 700 dnes dráždi predstavivosť novej generácie jazdcov,
ktorí chcú objavovať to, čo sa ukrýva za obzorom. V roku 2020 sa exkluzívna nová verzia Yamaha
Ténéré 700 Rally Edition pýši farebnou kombináciou odkazujúcou na bohaté dedičstvo rely a ešte
lepšími parametrami v základnej výbave.
Ténéré 700 Rally Edition s pretekárskou modrožltou farebnou kombináciou, gra kou Speedblock a
zlatými rá kmi vzdáva poctu továrenským motocyklom, na ktorých pretekali hrdinovia rely Dakar
Jean-Claude Olivier a Serge Bacou. Prémiové súčasti a číra DNA modelu Ténéré z neho robí
neprekonateľný motocykel strednej triedy stvorený na dobrodružstvá od spoločnosti Yamaha.

Ténéré 700 Rally Edition

LED smerové svetlá
Predné a zadné kompaktné smerové
svetlá obsahujúce 9 LED v každom svetle.

Farby odkazujúce na bohaté
rely dedičstvo
Motocykel sa chváli moderným poňatím
legendárnej a výraznej modrožltej
kombinácie, ktorou sa preslávili prvé
modely Ténéré pretekajúce na rely Dakar.
S odkazom na farby použité pri prvých
pretekoch rely Dakar bola pri výrobe
prvého modelu XT 600 Ténéré v roku 1983
s hrdosťou použitá rovnaká farebná
kombinácia. Kontrast modrožltej farebnej

Špeciálne rely sedadlo
Špecializované jednodielne rely sedadlo
umožňuje zaujať vyššiu a vzpriamenejšiu
jazdnú polohu, ľahší pohyb tela a väčšie
pohodlie na dlhých výpravách. Toto sedadlo
je o 20 mm vyššie než štandardné sedadlo –
jeho výška je teda 895 mm. Povrchová
úprava využívajúca dva materiály a tlačené
biele logo YAMAHA zvýrazňuje neodolateľný
rely vzhľad.

kombinácie, zlaté rá ky a design
Speedblock (tiež inšpirovaný dedičstvom
rely Dakar). Detaily prevedenia, ako
napríklad čierne riadidlá, sú v dokonalom
súlade s celkovým dizajnom.

Nasúvací tlmič výfuku
Akrapovič

Odolná klzná doska

Ľahký športový nasúvací tlmič výfuku od

poskytujúca dodatočnú ochranu motora a

spoločnosti Akrapovič kombinuje výkon a

rámu počas náročných dobrodružstiev v

rely vzhľad s krásnym chrapľavým bohatým

teréne. Pomocou montážnych bodov na

zvukom, ktorý však nie je veľmi hlasný.

klznej doske možno voliteľne pripevniť

Stroj je plne spôsobilý na jazdu v bežnej

štandardnú montážnu súpravu.

premávke, obsahuje tepelný štít z
uhlíkových vlákien, objímku tlmiča a
neodoberateľný Db killer.

Odolná 4 mm hliníková klzná doska

Kryt chladiča
Štýlový čierny hliníkový kryt, ktorý chráni
chladič pred kamienkami a vetvičkami.
Kompaktná a ľahká konštrukcia. Špeciálna
povrchová úprava zaisťujúca odolnosť.

Ténéré 700 Rally Edition
Motor
Typ motora
Zdvihový objem
Vŕtanie x zdvih
Kompresný pomer
Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment
Systém mazania
Typ spojky
Systém zapaľovania
Systém štartovania
Prevodovka
Koncový prevod
Karburátor

Podvozok
Rám
Systém zadného odpruženia
Systém predného odpruženia
Predná zdvih
Zadný zdvih
Predná brzda
Zadná brzda
Predná pneumatika
Zadná pneumatika

Rozmery
Celková dĺžka
Celková šírka
Celková výška
Výška sedadla
Rázvor kolies
Minimálna svetlá výška
Mokrá hmotnosť s náplňami
Kapacita palivové nádrže

Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOHC,
2válcový
689cm³
80.0mm x 68.6mm
11.5:1
54.0kW@9000rpm
68.0Nm@6500rpm
zásoba oleje v klikové skříni
mokrá, vícelamelová
TCI
Elektrický
stály záber, 6 rýchlostná
Reťaz
Vstřikování paliva

Ocelový páteřový rám, dvojitý kolébkový
Upside down telescopic fork
kyvná vidlica, (kĺbové odpruženie)
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.
Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste
jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre
zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad
produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov
produktov spoločnosti Yamaha.

