
The Next Horizon is
Yours.
Yamahas originale XT-modeller gjorde

verdenomspennende reiser til virkelighet for alle førere.

Nå fortsetter legenden. Med Ténéré 700 oppdager du

ekte eventyr og endrer livet ditt for alltid.

Denne Dakar-inspirerte modellen med opp-ned ga el

hentet fra rally-motorsykler, hjul med lette eiker og ABS,

gjør det mulig for deg å reise verden rundt.

Bensintanken rommer 16 liter, som gir en 350km +

kjørelengde mellom hver fylling – og den ergonomiske

kjøreposisjonen og rallyskjermen gjør at du kan dekke

store avstander komfortabelt.

Enten du kjører på asfalt eller farer over fjerne sletter,

gir Ténéré 700s smidige håndtering og lineære

dreiemoment full kontroll. Og hvor enn du vil kjøre, er

denne sykkelen designet for å ta deg dit.

690cc, 4-slags CP2 EU5-kompatibel

motor med høyt dreiemoment

Lettvekts dobbel motorvugge med

rørformet stålramme

Slank, kompakt og ergonomisk chassis

og sete

Aggressivt rallyinspirert front med 4-

LED-frontlys

Justerbare opp-ned 43  mm forga el

for lange reiser

Fjernjusterbar bakfjæring

Rallycockpit med koniske håndakt

21-tommers / 18-tommers hjul med

eiker med adventure dekk

Slank langdistanses bensintank med

16-liters kapasitet

Kompakte

multifunksjonsinstrumenter i rallystil

Justerbar ABS for umiddelbare

justeringer

Skjerm og håndbeskytter gir god

førerbeskyttelse

Ténéré 700



The Next Horizon is Yours.
Fremtiden blir hva du gjør den til når du kjører en Ténéré 700. Fordi dette er en motorsykkel som kan

brukes overalt, gir den deg muligheten til å leve livet uten begrensninger, og oppleve en ny følelse av

total frihet.

Drevet av en 689cc 2-sylinders EU5-kompatibel motor med høyt dreiemoment, utstyrt med spesielt

optimalisert giroverføring som gir deg en perfekt balanse av kraft og kontroll, er denne rally-

inspirerte langdistanse motorsykkelen bygget til å mestre mange forskjellige kjøreforhold på grus og

asfalt.

Det kompakte, rørformede understellet og slanke karosseriet gir maksimal smidighet når du reiser

deg opp eller setter deg ned under kjøring. Fjæringssystemet for lange distanser og eikehjul lar deg

reise hvor enn du vil. Bare fyll på og kjør. The Next Horizon is Yours.
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689cc 4-slags CP2 EU5 motor

Ténéré-modellens 689cc 2-sylinders EU5

motor laget med kryssplate- loso  gir

deg øyeblikkelig kraft som kan respondere

til enhver situasjon, enten du kjører på

landeveien, på fjellet eller på motorveien.

Og med dens sterke lineære dreiemoment

og optimaliserte girkasse, gir denne lette

adventuresykkelen for alle terreng total

kontroll under alle kjøreforhold.

Lettvektig dobbel motorvugge
med rørformet stålramme

Når du be nner deg i vanskelige o -road

situasjoner, vil du verdsette de kompakte

målene til Ténéré 700’s rørformede

stålramme. Den korte akselavstanden og

smale karosseriet gir deg bra smidighet i

teknisk vanskelige kjøresituasjoner, og

med 240 mm bakkeklaring er den

garantert bygget for ekstremt terreng.

Slankt og kompakt karosseri og
 att sete

Ténéré 700 har et  att sete og et smalt

karosseri for maksimal smidighet, slik at du

lettere kan  ytte på vekten din, enten du

sitter nede eller står på fotstøttene. Den

avslappede kjøreposisjonen sørger for

komfort hele dagen, og den slanke, lange

tanken på 16 liter gir utmerket knegrep for

presis kontroll på alle typer over ater.

Rallyansikt med 4-LED-frontlys

Yamaha har vært et ledende navn i rally-

verdenen i mer enn 40 år, og Ténéré 700’s

aggressive front er inspirert av de siste

Dakar Factory Race motorsyklene. Med en

kraftig og ikonisk 4-LED-frontlysdesign

som lyser opp den mørkeste villmarken,

understreker dette kraftige og særegne

utseendet sykkelens rallypregede

teknologi.

Opp-ned forga el for lange
reiser

Sjekk ut den rallyinspirerte frontfjæringen,

og du vil raskt innse at denne lette

adventure sykkelen er bygget for å

håndtere selv de tø este terrengene!

Justerbare opp-ned ga el er utstyrt med

43 mm bein med  ex-motstand og 210

mm bevegelse på forhjulet som gir en

smidig kjøretur med lettvektig styring, og

kan håndtere det du møter på turene

dine!

Fjernjusterbar støtdemper bak

Den so stikerte bakfjæringen er designet

for å gi deg en jevn og stabil kjøretur under

en rekke forhold på grus eller motorvei –

uansett om du kjører alene eller med

passasjer og bagasje. Dette rallyinspirerte

systemet har 200 mm hjulbevegelse, og

praktisk fjernjustering, slik at du kan

justere innstillingene mens du er på farten.
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Motor

Motortype EURO5, Firetakt, 2-sylindret, Væskekjølt, DOHC
Slagvolum 689 cc
Boring x slag 80.0 x 68.6 mm
Kompresjonsforhold 11.5 : 1
Maks. e ekt 54 kW @ 9,000 rpm
Maks. dreiemoment 68 Nm @ 6,500 rpm
Smøresystem Våtsump
Clutchtype Våt, Multiplate
Tenningssystem TCI
Startsystem Elektrisk
Fremdriftsystem Konstant utveksling, 6-trinns
Kraftoverføring Kjede
Drivsto orbruk 4.3l/100km
CO2-utslipp 100 g/km
Forgasser Bensininnsprøytning

Chassis

Ramme Rørramme i stål, dobbel rørramme
Castervinkel 27º
Forsprang 105 mm
Fjæringssystem foran Up side down telescopic fork
Fjæringssystem bak Svingarm, lenkearm
Fjæringsvei foran 210 mm
Fjæringsvei bak 200 mm
Bremser foran Hydraulic dual disc, Ø 282 mm
Bremser bak Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Dekk foran 90/90 - 21 M/C 54V
Dekk bak 150/70 R 18 M/C 70V

Dimensjoner

Lengde 2,370 mm
Bredde 905 mm
Høyde 1,455 mm
Setehøyde 875 mm
Akselavstand 1,595 mm
Minimum bakkeklaring 240 mm
Vekt (fulltanket) 204 kg
Tankvolum 16.0 litres
Kapasitet oljetank 2.6 litres
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The unit depicted in the action and static images is shown in EU4 con guration. 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.

Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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