
Čaká na vás ďalší
horizont.
Vďaka originálnym modelom XT od spoločnosti Yamaha

môže každý jazdec vyraziť do sveta. Legenda pokračuje

ďalej. S modelom Ténéré 700 ľahko objavíte skutočné

dobrodružstvá a navždy zmeníte svoj život.

S technológiou inšpirovanou pretekmi rely vrátane

obrátenej vidlice, ľahkých zliatinových kolies a systému

ABS, ktorý možno zapnúť aj vypnúť, vám motocykel

inšpirovaný Dakarom umožní jazdiť po celom svete.

Nádrž s objemom 16 litrov umožňuje dosiahnuť dojazd

medzi zastávkami na dotankovanie prevyšujúci

350 kilometrov a ergonomická jazdná poloha či štít v štýle

rely vám pomôžu pohodlne zvládnuť jazdu na dlhé

vzdialenosti.

Vďaka svojej agilite a lineárnemu krútiacemu momentu

vám Ténéré 700 dáva plnú kontrolu na asfalte alebo aj na

tých najvzdialenejších planinách. Bez ohľadu na to, aký

cieľ si vyberiete, vás tento motocykel k nemu dovezie.

4-taktný motor CP2 s objemom

690 cm3 a vysokým krútiacim

momentom vyhovujúci norme EU5

Ľahký dvojitý kolískový rúrkový oceľový

rám

Úzka, kompaktná a ergonomická

karoséria a sedadlo

Agresívna predná časť motocykla

inšpirovaného pretekmi rely so 4-

dielnym LED svetlometom

Nastaviteľná 43 mm obrátená vidlica s

dlhou dráhou

Diaľkovo nastaviteľný zadný záves

Kokpit v štýle pretekov rely so

zoš ikmenými riadidlami

21-palcové/18-palcové kolesá s lúčmi

vybavené pneumatikami na jazdu za

dobrodružstvom

Úzka palivová nádrž na zaistenie dlhého

dojazdu s objemom 16 litrov

Kompaktný multifunkčný prístrojový

panel v štýle rely

Systém ABS, ktorý možno zapnúť aj

vypnúť, na nastavenie počas jazdy

Štít a chrániče rúk poskytujú jazdcovi

Ténéré 700



Čaká na vás ďalší horizont.
Pri jazde na stroji Ténéré 700 si svoju budúcnosť určujete sami. Tento motocykel môže jazdiť

kdekoľvek, a preto vám prináša život bez obmedzení a nový pocit úplnej slobody.

Tento motocykel na dlhé jazdy za dobrodružstvom poháňaný 2-valcovým motorom s vysokým

krútiacim momentom a objemom 689 cm3 vyhovujúcim norme EU5 je vybavený špeciálnou

optimalizovanou prevodovkou, ktorá vám prináša ideálnu rovnováhu medzi výkonom a riadením.

Motocykel je skonštruovaný tak, aby zvládol širokú škálu jazdných podmienok na nespevnenom

povrchu či na asfalte.

Kompaktný rúrkový podvozok a štíhla karoséria ponúkajú tú najvyššiu úroveň agility pri jazde v stoji

alebo posediačky – odpruženie na dlhé vzdialenosti a kolesá s lúčmi vám umožňujú dostať sa

kamkoľvek. Stačí natankovať a vyraziť. Čaká na vás ďalší horizont.
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4-taktný motor CP2 s objemom
689 cm3 vyhovujúci norme EU5

Dvojvalcový motor modelu Ténéré s

objemom 689 cm3 vyhovujúci norme EU5

využívajúci  lozo u krížového kľukového

hriadeľa vám poskytne okamžitý výkon,

aby ste mohli reagovať na každú situáciu

pri jazde púšťou, horskými cestami alebo

po diaľnici. Vďaka svojmu mohutnému

lineárnemu krútiacemu momentu a

optimalizovanej prevodovke vás tento

ľahký motocykel zavezie za

dobrodružstvom kamkoľvek a poskytne

vám absolútnu kontrolu pri jazde v

každom prostredí.

Dvojitý kolískový rúrkový rám

Keď sa ocitnete v náročných podmienkach

v teréne, oceníte kompaktné rozmery

robustného dvojitého kolískového

rúrkového rámu modelu Ténéré 700. Krátky

rázvor a štíhla karoséria umožňujú

vynikajúcu pohyblivosť pri jazde v

technicky náročných podmienkach. Svetlá

výška na úrovni 240 mm nad terénom je

určená do toho najnáročnejšieho terénu.

Úzka a kompaktná karoséria a
ploché sedadlo

Na zaistenie maximálnej úrovne obratnosti

je model Ténéré 700 vybavený plochým

sedadlom a vyznačuje sa úzkou karosériou,

vďaka čomu môžete ľahšie presúvať

hmotnosť svojho tela, či už jazdíte v sede

alebo stojíte na stúpačkách. Uvoľnená

poloha tela počas jazdy poskytuje pohodlie v

priebehu celého dňa, zatiaľ  čo tenká 16-

litrová nádrž umožňuje vynikajúce zovretie

kolenami, na zaistenie presnej kontroly na

každom druhu povrchu.

Predná časť motocykla
inšpirovaného pretekmi rely so
4-dielnym LED svetlometom

Spoločnosť Yamaha je už viac než

40 rokov jedným z popredných mien vo

svete rely a agresívny vzhľad modelu

Ténéré 700 sa inšpiroval najnovšími

továrenskými motocyklami určenými na

Dakar. Mohutný a výrazný vzhľad s

výkonným a ikonickým 4-dielnym LED

svetlometom, ktorý osvetlí aj tú

najtemnejšiu divočinu, podčiarkuje

čistokrvnú technológiu motocykla

inšpirovanú pretekmi rely.

Obrátená vidlica s dlhou dráhou

Otestujte predné pretekárske odpruženie

a bude vám jasné, že pri hľadaní

dobrodružstiev sa na tomto ľahkom

motocykli môžete vydať aj to toho

najnáročnejšieho terénu. Konštrukcia zo

43 mm rúrok odolných voči ohybu

a odpruženie umožňujúce pohyb predného

kolesa až o 210 mm vám zaistia plynulú

jazdu s ľahkým riadením. Tieto

nastaviteľné obrátené vidlice zvládnu

všetko, na čo na svojich dobrodružstvách

natrafíte.

Diaľkovo nastaviteľný zadný
tlmič otrasov

Zdokonalené zavesenie zadného kolesa

prináša plynulú a stabilnú jazdu v širokej

škále podmienok na hline alebo na asfalte

bez ohľadu na to, či jazdíte sami alebo

veziete spolujazdca a batožinu. Tento

systém inšpirovaný pretekmi rely s 200 mm

pohybom kolesa ponúka praktické diaľkové

nastavenie, takže môžete meniť jeho

nastavenie počas jazdy.
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Motor

Typ motora EURO5, 4taktní, 2válcový, Kapalinou chlazený, DOHC
Zdvihový objem 689 cc
Vŕtanie x zdvih 80.0 x 68.6 mm
Kompresný pomer 11.5 : 1
Maximálny výkon 54 kW @ 9,000 rpm
Maximálny krútiaci moment 68 Nm @ 6,500 rpm
Systém mazania zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Reťaz
Spotreba paliva 4.3l/100km
CO2 emisie 100 g/km
Karburátor Vstřikování paliva

Podvozok

Rám Ocelový páteřový rám, dvojitý kolébkový
Predný zdvih 27º
Uhol sklonu 105 mm
Systém zadného odpruženia Up side down telescopic fork
Systém predného odpruženia kyvná vidlica, kĺbové odpruženie
Predná zdvih 210 mm
Zadný zdvih 200 mm
Predná brzda Hydraulic dual disc, Ø 282 mm
Zadná brzda Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Predná pneumatika 90/90 - 21 M/C 54V
Zadná pneumatika 150/70 R 18 M/C 70V

Rozmery

Celková dĺžka 2,370 mm
Celková šírka 905 mm
Celková výška 1,455 mm
Výška sedadla 875 mm
Rázvor kolies 1,595 mm
Minimálna svetlá výška 240 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 204 kg
Kapacita palivové nádrže 16.0 litres
Kapacita olejové nádrže 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.

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.
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