
Serieus vermogen
gecombineerd met
ongeëvenaarde
duurzaamheid.
De originele Ténéré heeft eraan bijgedragen om Yamaha

het meest succesvolle merk in de Dakar te maken, met

XT-modellen waarmee 18 podiumplaatsen werden

behaald in de eerste zes edities van de zwaarste race ter

wereld. Het pure racing-DNA waarmee de woestijn

werd bedwongen, is van generatie op generatie

doorgegeven tot aan de Yamaha Ténéré 700 Rally

Edition. En dat is te zien.

Een speciaal ontwikkeld rallyzadel uit één stuk geeft je

een hogere en rechtere rijhouding, die het

gemakkelijker maakt om je lichaamsgewicht te

verplaatsen en op de voetsteunen te gaan staan in

modderig terrein. De Akrapovič-uitlaatdemper zorgt

voor een diep, grommend geluid dat het verslavende

koppelrijke gevoel van het EU5-conforme CP2-

motorblok extra versterkt.

Andere hoogwaardige onderdelen zijn onder meer een

Speciale Rally-zitting

Slank, compact en ergonomisch

kuipwerk en zadel

Akrapovič slip-on uitlaatdemper

Stevige beschermplaat

Radiateurbescherming

Dubbel lichtgewicht stalen wiegframe

LED-knipperlichten

Gripstukken

O -road handgrepen

Ténéré 700 Rally Edition



Serieus vermogen gecombineerd met
ongeëvenaarde duurzaamheid.
bescherming aan frame en motorblok biedt op ruig terrein, evenals een radiateurbescherming en

een met laser op maat gesneden kettingbeschermer. LED-knipperlichten, gripstukken voor de knie

en handgrepen in o -roadstijl maken de hoge speci catie van de Rally Edition helemaal af.

Toen in 1979 de eerste Dakar Rally plaatsvond, bood dit de Yamaha XT de kans om zich te bewijzen in

de zwaarste race ter wereld. XT-rijders wonnen dit legendarische evenement in '79 en '80 en

inspireerden tot de ontwikkeling van de originele Ténéré in 1983: de iconische Adventure-motor ets

van Yamaha die de wereld van het motorrijden veranderde. De motor ets die in de actie- en

statische afbeeldingen wordt weergegeven, wordt weergegeven in de EU4-con guratie. Voor EU5-

con guratie heeft de Ténéré 700 Rally een andere uitlaat en beschermingsplaat.

40 jaar later spreekt de Yamaha Ténéré 700 tot de verbeelding van een nieuwe generatie rijders, die

wil ontdekken wat er voorbij de volgende horizon ligt. De exclusieve Yamaha Ténéré 700 Rally Edition

wordt geleverd in traditionele rallykleuren met hoge standaardspeci caties.

De Ténéré 700 Rally Edition, met blauw/gele racekleuren, speedblock-graphics en gouden velgen, is

een eerbetoon aan de fabrieks etsen waarmee Dakar-helden Jean-Claude Olivier en Serge Bacou

raceten. Door de hoogwaardige onderdelen en pure Ténéré-DNA is dit de ultieme middengewicht

Adventure-motor ets van Yamaha.
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Rallykleuren die het verleden
doen herleven

Voorzien van een moderne vertaling van

de legendarische en opvallende

blauw/gele kleurcombinatie die werd

gebruikt voor eerste Ténéré-modellen

waarmee in de Dakar werd geracet. De

allereerste serie van de XT600 Ténéré uit

1983 werd ook voorzien van deze

prominente Dakar-kleurencombinatie.

Blauw - geel contrast, gouden velgen en

speedblock-design (ook geïnspireerd door

de Dakar traditie). Details in de

afwerking, zoals het zwarte stuur, maken

het algehele ontwerp af.

Speciaal rallyzadel

Het speciale rallyzadel uit één stuk biedt

een iets hogere en rechtere rijhouding

voor betere wendbaarheid en meer

comfort tijdens lange tochten. Het

rallyzadel is met 895 mm 20 mm hoger

dan het standaardzadel. Het rally-imago

wordt versterkt door de afwerking met

twee materialen en het witte YAMAHA-

logo.

Akrapovič slip-on uitlaatdemper

De sportieve en lichtgewicht slip-on

uitlaatdemper van Akrapovič combineert

prestaties met een rally-uiterlijk en een

prachtig diep grommend geluid, zonder luid

te worden. Volledig gelegaliseerd voor

straatgebruik, inclusief carbon hitteschild

en geluiddemperklem en niet-verwijderbare

dB-killer.

Stevige beschermplaat

Stevige 4 mm dikke aluminium

beschermplaat, die extra bescherming

biedt aan motorblok en frame tijdens

uitdagende o road tochten. Handige

gereedschapskist kan optioneel worden

toegevoegd met behulp van de

montagepunten op deze beschermplaat.

Radiateurbescherming

Deze stijlvolle zwarte aluminium

radiateurbescherming beschermt de

radiateur tegen steentjes en takken.

Compact en lichtgewicht ontwerp met

een speciale coating voor duurzaamheid.

Kettingbeschermer

Stijlvolle met laser op maat gesneden

aluminium kettingbeschermer.
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Motor

Motortype 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC
Cilinderinhoud 689 cc
Boring x slag 80.0 x 68.6 mm
Compressieverhouding 11.5 : 1
Max. vermogen 54 kW @ 9,000 rpm
Max. koppel 68 Nm @ 6,500 rpm
Smeersysteem Wet sump
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Brandstofverbruik 4.3l/100km
CO2 emission 100 g/km
Carburator Brandsto njectie

Chassis

Type chassis Stalen ruggengraatframe, Dubbel wiegframe
Balhoofdhoek 27º
Naloop 105 mm
Wielophanging, voor Up side down telescopic fork
Wielophanging, achter Achterbrug, Link-type veersysteem
Veerweg, voor 210 mm
Veerweg, achter 200 mm
Remmen, voor Hydraulic dual disc, Ø 282 mm
Remmen, achter Hydraulic single disc, Ø 245 mm
Bandenmaat, voor 90/90 - 21 M/C 54V
Bandenmaat, achter 150/70 R 18 M/C 70V

Afmetingen

Totale lengte 2,370 mm
Totale breedte 905 mm
Totale hoogte 1,455 mm
Zithoogte 875 mm
Wielbasis 1,595 mm
Grondspeling 240 mm
Rijklaargewicht 204 kg
Inhoud brandstoftank 16.0 litres
Motorolie hoeveelheid 2.6 litres

Ténéré 700 Rally Edition

www.yamaha-motor.eu



De motor ets die in de actie- en statische afbeeldingen wordt weergegeven, wordt weergegeven in de

EU4-con guratie. Draag tijdens het rijden altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding.

Yamaha moedigt u aan om veilig te rijden en lokale wetten en het milieu te respecteren. De

weergegeven afbeeldingen kunnen een professionele rijder weergeven die onder gecontroleerde

omstandigheden presteert. Alle informatie wordt gegeven als algemene richtlijn en is niet bindend voor

Yamaha. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle productinformatie wordt

verstrekt op een 'as is'-basis zonder enige expliciete of impliciete garanties. Speci caties en uiterlijk van

Yamaha-producten zoals hier weergegeven, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd en kunnen variëren afhankelijk van de lokale wetten, vereisten en voorwaarden. Neem voor

meer details en beschikbaarheid contact op met uw plaatselijke Yamaha-dealer.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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