
Ufkun Ötesi Sizin.
Yamaha'nın orijinal XT modelleri her sürücünün dünyayı

dolaşma hayalini gerçeğe çevirmiştir. Ve şimdi efsane

devam ediyor. Ténéré 700 ile gerçek macerayı

keşfederek hayatınızı sonsuza dek değiştirebilirsiniz.

Upside Down (USD) amortisörler dahil olmak üzere

dayanıklı ralli tipi teknolojiye, değiştirilebilir ABS ile ha f

tel jantlara sahip, Dakar yarışlarından ilham alan

motosiklet, dünya turu  krini gerçeğe dönüştürmeye

hazır. 16 litrelik yakıt deposu yeniden yakıt almadan 350

km'nin üzerinde bir menzil sağlarken ergonomik sürüş

pozisyonu ve ralli stili ön camı büyük mesafeleri konforla

kat etmenize imkan tanır.

İster asfaltta ilerliyor ister ıssız vadileri aşıyor olun,

Ténéré 700'ün çevik yol tutuşu ve doğrusal torku size tam

kontrol sağlar. Bu motosiklet sizi nereye isterseniz oraya

götürmek üzere tasarlanmıştır.

Yüksek torklu, 690 cc 4 zamanlı CP2

EU5 uyumlu motor

Ha f çift salıncaklı çelik boru şasi

İnce, kompakt ve ergonomik gövde ve

sele

4 LED farlı ralli tipi agresif ön görünüm

Uzun mesafeli ayarlanabilir 43 mm baş

aşağı çatallar

Ayarlanabilir arka süspansiyon

Ralli stili kokpit ve kalın gidon

Ön 21 inç/Arka 18 inç tel jantlar ve o 

road lastikler

İnce ve uzun menzilli 16 litre

kapasiteye sahip yakıt deposu

Kompakt, ralli stili çok iş levli

göstergeler

Hareket halinde değiştirilebilir

opsiyonel ABS

İyi seviyede sürücü koruması sunan

cam ve el koruyucular

Ténéré 700



Ufkun Ötesi Sizin.
Ténéré 700'ü sürerken ufkunuzu kendiniz belirleyin. Çünkü Ténéré 700, hayatı sınırsızca yaşamanızı ve

gerçek özgürlüğü hissetmenizi sağlayan bir motosiklet.

Güç ve kontrolün ideal dengesini sunan optimize edilmiş özel şanzımana sahip, yüksek torklu 689 cc 2

silindirli EU5 uyumlu motorla bu ralli tipi uzun mesafe Adventure motosikleti, toprak yol veya asfaltta

çok çeşitli sürüş koşullarının üstesinden gelmek üzere üretilmiştir.

Kompakt boru şasi ve ince gövde, ayakta veya oturarak sürüşte maksimum çeviklik sağlar ve uzun

hareket mesafeli süspansiyon ile tel jantlar istediğiniz yere gitmenizi garantiler. Depoyu doldurun

yeter, yola hazırsınız. Ufkun Ötesi Sizin.
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689 cc 4 zamanlı CP2 EU5 motor

Motosikletle çölleri aşarken, dağ yollarını

kat ederken veya otobanda ilerlerken

Ténéré'nin 689 cc 2 silindirli çapraz düzlem

felsefesine sahip EU5 motoru her koşula

uygun gücü size anında sağlar. Güçlü

doğrusal torku ve optimize edilmiş

şanzımanıyla her yere giden bu ha f

Adventure motosiklet her sürüş koşulunda

size tam kontrol sunar.

Çift kızaklı boru tipi çelik şasi

Kendinizi zorlu arazi koşullarında

bulduğunuzda Ténéré 700'ün dayanıklı, çift

kızaklı boru tipi çelik şasisinin kompakt

boyutlarının avantajını yaşarsınız. Kısa

tekerlekler arası mesafesi ve ince gövdesi,

teknik sürüş koşullarında üstün çeviklik

sağlar; 240 mm yerden yükseklik ile en

zorlu araziler için üretilmiştir.

İnce ve kompakt gövde ile düz
sele

Maksimum çeviklik için Ténéré 700, ister

oturuyor ister ayakta sürüyor olun; düz

selesi ve dar gövdesi ile ağırlık noktanızı

değiştirmenizi kolaylaştırır. Rahat sürüş

pozisyonu gün boyunca konfor sağlar ve 16

litrelik ince, uzun menzilli yakıt deposu her

tür zeminde hassas kontrol için mükemmel

diz kavrama özelliği sunar.

4 LED farlı ralli tipi ön görünüm

Yamaha, 40 yıldan uzun süredir ralli

dünyasının lider isimlerindendir. Ténéré

700'ün agresif yüzü ise en yeni Dakar

fabrika yarış motosikletlerinden ilham alır.

En karanlık yaban arazileri aydınlatan 4

LED'li güçlü ve ikonik ön far tasarımı ile

motosikletin iddialı ve fark yaratan

görünümü, içindeki saf ralli tipi teknolojiyi

vurgular.

Uzun hareket mesafeli Upside
Down (USD) amortisörler

Yarış tipi ön süspansiyona ilk bakışınızda

bu ha f Adventure motosikletin en zorlu

arazilerle başa çıkmak üzere üretildiğini

görürsünüz! Esnemeye karşı dayanıklı 43

mm borulara sahip, 210 mm ön tekerlek

hareketi ile rahat gidon kullanımı ve

konforlu sürüş sunan Upside Down (USD)

amortisörler, maceralarınızda

karşılaşacağınız her koşulun üstesinden

gelir!

Uzaktan ayarlanabilir arka
amortisör

Gelişmiş arka süspansiyon, ister tek

başınıza sürüyor ister bir yolcu ve yük

taşıyor olun, toprak yol veya otobandaki çok

çeşitli koşullarda konforlu ve stabil sürüş

sunmak üzere tasarlanmıştır. 200 mm

tekerlek hareketi sunan bu ralli tipi sistem,

ayarları hareket halinde değiştirmenizi

sağlayan, kullanışlı bir uzaktan ayarlayıcıya

sahiptir.

Ténéré 700

www.yamaha-motor.eu



Motor

Motor tipi EURO5, 4-zamanlı, 2-silindir, Sıvı-soğutmalı, DOHC
Motor hacmi 689 cc
Çap x Strok 80.0 x 68.6 mm
Sıkıştırma oranı 11.5 : 1
Maksimum güç 54 kW @ 9,000 rpm
Maksimum tork 68 Nm @ 6,500 rpm
Yağlama Islak karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Zincirli
Yakıt tüketimi 4.3l/100km
CO2 emission 100 g/km
Yakıt sistemi Yakıt Enjeksiyon

Şasi

Şasi Çelik boru şasi, çift kızak
Kaster Açısı 27º
Kaster mesafesi 105 mm
Ön süspansiyon Up side down telescopic fork
Arka süspansiyon Salınım kolu, mafsallı
Ön teker hareketi 210 mm
Arka teker hareketi 200 mm
Ön fren Hydraulic dual disc, Ø 282 mm
Arka fren Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Ön lastik 90/90 - 21 M/C 54V
Arka lastik 150/70 R 18 M/C 70V

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,370 mm
Toplam genişlik 905 mm
Toplam yükseklik 1,455 mm
Sele yüksekliği 875 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,595 mm
Minimum yerden yükseklik 240 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 204 kg
Yakıt tankı kapasitesi 16.0 litres
Yağ tankı kapasitesi 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.

Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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