Ténéré 700

The Next Horizon is
Yours.
Met de oorspronkelijke XT-modellen van Yamaha konden
motorrijders een wereldreis maken. Nu leeft de legende
voort. En met de Ténéré 700 kun u het echte avontuur
tegemoet gaan, en uw leven voor altijd veranderen.
Dankzij krachtige technologieën die speciaal zijn
ontwikkeld voor de rallysport, waaronder de upsidedown voorvork, lichtgewicht spaakwielen en een
uitschakelbaar ABS kunt u met deze op Dakar
geïnspireerde motor ets de hele wereld over. Met de 16
liter brandstoftank heeft u een bereik van meer dan 350
kilometer. En dankzij de ergonomische houding en het
rally windscherm kunt u op een comfortabele manier
enorme afstanden a eggen.
Of u nu op asfalt rijdt of over de meest afgelegen vlaktes
scheurt, met de wendbaarheid en het lineaire koppel
van de Ténéré 700 hebt u de volledige controle. Waar u
ook naartoe wilt, met deze motor ets komt u er

CP2 689cc-viertaktmotor met een
hoog koppel
Dubbel lichtgewicht stalen wiegframe
Slank, compact en ergonomisch
kuipwerk en zadel
Agressieve, op de rallysport
geïnspireerde koplamp met 4 LED's
Instelbare upside-down voorvork met
lange veerweg van 210 mm
Handig instelbare achterwielophanging
Cockpit in rallystijl met conisch stuur
Velgen van 21 inch en 18 inch met
spaken en avontuurlijke banden
Grote 16 liter brandstoftank voor een
grote actieradius
Compact multifunctioneel
instrumentenpaneel in rallystijl
Uitschakelbare ABS voor o -road
gebruik
Het windscherm en de

Ténéré 700
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Slank en compact kuipwerk en
vlak zadel
Voor een maximale wendbaarheid beschikt
de Ténéré 700 over een vlak zadel en een
slanke carrosserie, zodat u uw
lichaamsgewicht heel eenvoudig kunt
verplaatsen - of u nu zit of op de
voetsteunen staat. De ontspannen rijpositie
zorgt dat u de gehele dag comfortabel kunt
zitten, en mede door de slanke 16 liter
brandstoftank hebt u een uitstekende grip
met uw knieën voor een nauwkeurige
controle.

Instelbare achterschokdemper
De geavanceerde achterwielophanging is
ontworpen om soepel en stabiel te kunnen
rijden in verschillende omstandigheden,
zoals in de modder of op de openbare weg –
of u nu alleen rijdt of samen met een
passagier en bagage. Met een veerweg van
200 mm is dit op de rallysport gebaseerde
systeem voorzien van een handige knop voor
de instelling, zodat u het veersysteem kunt
instellen tijdens het rijden.

Ténéré 700
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Ook leverbaar in
Max. koppel
Smeersysteem
Type koppeling
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Eindoverbrenging
Carburator

Chassis
Type chassis
Wielophanging, voor
Wielophanging, achter
Veerweg, voor
Veerweg, achter
Remmen, voor
Remmen, achter
Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Rijklaargewicht
Inhoud brandstoftank

Vloeistofgekoeld;4-takt;4-kleppen;DOHC;2-cilinder
689cc
80,0 mm x 68,6 mm
11.5:1
54,0 kW bij 9.000 tpm
35.0kW
68,0 Nm bij 6.500 tpm
Wet sump
Nat;meervoudige platen
TCI
Elektrisch
Constant mesh;6 versnellingen
Ketting
Brandsto njectie

Stalen ruggengraatframe;Dubbel wiegframe
Upside-down voorvork
Achterbrug;(Link type veersysteem)
210 mm
200 mm
Hydraulisch remsysteem, twee remschijven, Ø 282
mm
Hydraulisch remsysteem, enkele remschijf, Ø 245 mm
90/90 R21 M/C 54V M+S - Spaakwielen met Pirelli
Scorpion Rally STR
150/70 R18 M/C 70V M+S - Spaakwielen met Pirelli
Scorpion Rally STR

2.370 mm
910 mm
1.455 mm
875 mm
1.595 mm
240 mm
204 kg
16 liter

Ténéré 700
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.

