Ténéré 700

De volgende horizon
behoort jou toe
De oorspronkelijke XT modellen van Yamaha maakten
wereldreizen mogelijk voor iedereen. Nu gaat de
legende verder. Met de Ténéré 700 kun je het echte
avontuur opzoeken en je leven voorgoed veranderen.
Deze op de Dakar rally geïnspireerde motor met
robuuste technologie met rallywortels, met onder meer
upside-down voorvorken, lichtgewicht spaakwielen en
schakelbare ABS, maakt wereldreizen tot een realiteit.
De 16 liter brandstoftank biedt een actieradius van ruim
350 km en de ergonomische zitpositie en het rallyscherm
maken het mogelijk om comfortabel grote afstanden af
te leggen.
Door zijn wendbaarheid en lineaire koppel biedt de
Ténéré 700 volledige controle, zowel op asfalt als op de
meest afgelegen vlaktes. Waar je ook wilt rijden, deze
motor brengt je op je bestemming.

689cc viertakt EU5-conforme CP2motor met veel koppel
Lichtgewicht, dubbel stalen
wiegframe
Slank, compact en ergonomisch
kuipwerk en zadel
Agressief rallyaanzicht met 4ledkoplampen
Instelbare upside-down voorvorken
met diameter van 43 mm
Op afstand instelbare
achterwielophanging
Cockpit in rallystijl met 'fatbar'-stuur
21-inch/18-inch spaakwielen met
adventurebanden
Slanke langeafstandstank met een
inhoud van 16 liter
Compact multifunctioneel
instrumentenpaneel in rallystijl
Schakelbare ABS voor instelling al
rijdend
Het windscherm en de
handbeschermers bieden de
bestuurder een goede bescherming

Ténéré 700
De volgende horizon behoort jou toe
Wanneer je met de Ténéré 700 rijdt, ligt de toekomst voor je open. Want dit is een motor die je overal
brengt en die je een nieuw gevoel van totale vrijheid geeft.
De Ténéré 700 wordt aangedreven door een 689cc 2-cilinder EU5-conforme motor met veel koppel
en een speciale geoptimaliseerde transmissie die de ideale balans tussen kracht en controle biedt.
Deze avontuurlijke, voor rally's ontwikkelde langeafstandsmotor is gebouwd voor uiteenlopende
rijomstandigheden, zowel o road als op het asfalt.
Het compacte buizenframe en het slanke kuipwerk bieden maximale wendbaarheid tijdens het
staan of zitten - dankzij de lange veerweg en de spaakwielen kun je overal komen waar je wilt.
Volgieten en wegwezen. De volgende horizon behoort jou toe.
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Ténéré 700

689cc viertakt EU5 CP2-motor
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Upside-down voorvork met
lange veerweg
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Op afstand instelbare
achterschokdemper
De geavanceerde achterwielophanging is
ontworpen voor een soepele en stabiele rit
onder verschillende omstandigheden o road
of op de snelweg - of je nu alleen rijdt of
een passagier en bagage vervoert. Met een
veerweg van 200 mm is dit rallysysteem
voorzien van een handige afstandsbediening
waarmee je de instellingen tijdens het
rijden kunt aanpassen.

Ténéré 700
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel
Smeersysteem
Type koppeling
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Eindoverbrenging
Fuel consumption
CO2 emission
Carburator

EURO5;4-takt;2-cilinder;Vloeistofgekoeld;DOHC
689cc
80,0 x 68,6 mm
11.5 : 1
54 kW bij 9.000 tpm
68 Nm bij 6.500 tpm
Oliecarter
Nat;Meervoudige platen
TCI
Elektrisch
Constant mesh;6 versnellingen
Ketting
4,3 l/100 km
100 g/km
Brandsto njectie

Chassis
Frame
Casterhoek
Spoor
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Veerweg voor
Veerweg achter
Remmen voor
Remmen achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Stalen ruggengraatframe;dubbel wiegframe
27º
105 mm
Upside-down telescopische voorvork
Swingarm;(draagarmophanging)
210 mm
200 mm
Hydraulische dubbele schijfrem, Ø 282 mm
Hydraulische enkele schijfrem, Ø 245 mm
90/90 - 21 M/C 54V
150/70 R 18 M/C 70V

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank
Carterinhoud
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2.370 mm
905 mm
1.455 mm
875 mm
1.595 mm
240 mm
204 kg
16,0 liter
2,6 liter

Ténéré 700
Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig,
met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn
professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De speci caties
en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha
dealer voor meer informatie.
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