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NEXT
Een bredere horizon
De roots van de Ténéré gaan terug naar de
lancering van de XT500 enduro adventure
motorfiets in 1976. Met zijn sterke koppel en
zijn compacte chassis was deze veelzijdige
viertakt eencilindermotor onmiddellijk
een succes. Aan het einde van de jaren
70 was de XT500 in vele Europese landen
de best verkopende Yamaha motorfiets.
De Franse cijfers met meer dan 60.000
verkochte exemplaren tijdens zijn 14-jarige
productieperiode zijn bijvoorbeeld
indrukwekkend.

Met de XT500 kom je echt overal en door
zijn robuuste ontwerp en zijn uitstekende
betrouwbaarheid is het de favoriete motor
van vele avontuurlijke motorrijders. Het is
dan ook de ideale keuze voor de deelnemers
aan de Paris-Dakar Rally. De Fransman Cyril
Neveu won deze rally trouwens met een
Yamaha XT500.
De XT500 verwierf snel zijn reputatie als de
ruigste motor voor woestijnrally’s en werd
het standaard model voor avontuurlijke
motorrijders en rallypiloten. Vandaag wordt

hij beschouwd als een van de belangrijkste
en iconische motorfietsen van het einde
van de 20ste eeuw met clubs van actieve
eigenaars over de hele wereld. Aan het einde
van de jaren 70 was deze motor een echte
legende bij de Europese rijders. In 1983
lanceerde Yamaha de XT600Z. Dit was de
eerste Yamaha Adventure motorfiets die de
naam Ténéré kreeg, een Toeareg woord voor
“woestijn” of “wildernis”.

Rij met een legende

Ténéré 700 Rally Edition

De Yamaha Ténéré 700 heeft 40 jaar lang tot
de verbeelding gesproken van een nieuwe
generatie van motorrijders die de vele gebieden
achter de horizon wilden verkennen. In 2020
stelt Yamaha de exclusieve nieuwe Yamaha
Ténéré 700 Rally Edition voor met heritage
rallykleuren en zelfs nog indrukwekkender
standaard specificaties.
De blauw/gele racingkleuren, de speedblock
graphics en de goudkleurige velgen van de
Ténéré 700 Rally Edition brengen hulde aan de
fabrieksmotorfietsen van de Dakar helden JeanClaude Olivier en Serge Bacou. Met zijn premium
componenten en zijn pure Ténéré DNA is dit de
ultieme middengewicht adventure motorfiets.

Ténéré 700 Rally Edition

In de eerste Dakar rally in 1979 kon de Yamaha
XT zijn topklasse demonstreren in de hardste
race ter wereld. De XT rijders wonnen deze
legendarische rally in ‘79 en in ‘80. En in 1983
leverden ze de inspiratie voor de ontwikkeling
van de originele Ténéré, de iconische adventure
motorfiets van Yamaha die de wereld van het
motorrijden definitief veranderd heeft.

Led-richtingsaanwijzers

Heritage rallykleuren

Speciaal rallyzadel

Akrapovič slip-on uitlaatdemper

Compacte richtingsaanwijzers vooraan en
achteraan met 9 leds voor elke richtingsaanwijzer.

Dit is een moderne versie van de legendarische en
opvallende blauw/geel combinatie die gebruikt
werd op de eerste Ténéré modellen in de Dakar
rally. De allereerste productie XT 600 Ténéré
uit 1983 was ook uitgerust met deze Dakar
kleurencombinatie. Het blauw/geel contrast, de
goudkleurige velgen en het speedblock design
zijn ook geïnspireerd op het Dakar-verleden.
Enkele details in de afwerking, zoals het zwarte
stuur vullen deze algemene vormgeving aan.

Het speciale rallyzadel uit één stuk biedt
een iets hogere en rechtere rijpositie zodat
je gemakkelijker je lichaamsgewicht kunt
verplaatsen en meer comfort krijgt voor lange
ritten. Het zadel is 20 mm hoger dan het
standaard zadel en de zithoogte bedraagt dus
895 mm. De afwerking met twee materialen en
het wit gedrukte YAMAHA logo versterken de
rally look nog.

De sportieve en lichte slip-on uitlaatdemper van
Akrapovič combineert prestaties met een rally
look en een mooi, schor geluid dat nooit hinderlijk
wordt. Het systeem is volledig goedgekeurd
voor de openbare weg en omvat een koolstof
hitteschild, een geluiddemperklem en een nietafneembare dB-killer.

Heavy-duty beschermplaat

Radiatorbeschermer

Kettingbeschermer

Grip pads

Heavy duty 4 mm dikke aluminium beschermplaat
die in offroad omgevingen een extra bescherming
biedt voor de motor en het frame. Een
optionele, handige gereedschapstas kan op
bevestigingspunten op deze beschermplaat
worden gemonteerd.

Stijlvolle zwarte cover die de radiator beschermt
tegen steentjes en takjes. Compact en
lichtgewicht design en een speciale coating voor
een langdurige bescherming.

Stijlvolle, lasergesneden aluminium
kettingbeschermer.

Rubberen geprofileerde grip pads voor een
maximale grip voor de knieën bij het rechtop
rijden.

Ténéré 700 Rally Edition

Ténéré 700 Rally Edition

Sky Blue

Ténéré 700 Rally Edition Accessoires

Titanium SLIP-ON uitlaat

Valbeugel

Aluminium topkoffer

90798-33111-00

BW3-F43B0-02-00

23P-FTCAL-BL-00

LED-richtingaanwijzers Plus
voorzijde

12V DC-uitgang Plus

Billet koppelingshendel

2PP-855A0-00-00

2PP-F3912-00-00

Slotset “één sleutel” topkoffers
City (compatibiliteit afhankelijk
van de sleutels van de machine)

YEC-9 acculader

YME-FLB2F-10-00

Öhlins T7 achterschokdemper
YA818

Handvatverwarming 120

LED-mistlampenset

Metrische gereedschapsset

YME-F2960-10-00

BC6-854A3-00-00

ABA-METRC-00-00

YA8-18000-00-00

YME-YEC09-EU-00

59C-281C0-00-00

Tas voor achterzadel

Aansluitkabel handvatverwarming

YME-REARB-AG-00

BC6-H253L-00-00

LED-richtingaanwijzers Plus
achterzijde

Adventure-tankpad

Waterdicht rackpack

Waterdichte tanktas

BW3-FTPAD-00-00

BW3-FWPBG-00-00

BW3-FWTBG-00-00

YME-FLB2R-10-00

Koplampbeschermer

Laag zadel

Comfortzadel voor passagier

Ténéré 700 bagagedrager

Hoofdstandaard

Gereedschapstas beschermplaat

BW3-H4105-00-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

BW3-F83P0-00-00

Hierboven vind u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

De volgende horizon
behoort u toe

Ténéré 700
€ 10 399,00

De Ténéré 700 wordt aangedreven door een
689cm³ 2-cilindermotor 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 om
uiteenlopende rijomstandigheden het hoofd te
bieden, zowel offroad 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 kunt u overal
komen waar u wilt. Volgieten en wegwezen. De
volgende horizon behoort u toe.

Ténéré 700

Wanneer u op de Ténéré 700 rijdt, ligt de
toekomst voor u open. Want dit is een motor
die u overal mee naartoe neemt en u een nieuw
gevoel van totale vrijheid doet ervaren.

689cm³ viertakt CP2-motor

Nieuw, stalen dubbel wiegframe

Slank en compact kuipwerk en vlak zadel

Rallyaanzicht met 4-ledkoplampen

Door woestijnen, over bergpaden of op
de snelweg biedt de 689cm 2-cilinder
crossplanemotor van de Ténéré de kracht om
op elke situatie te reageren. Met zijn krachtige
lineaire koppel en geoptimaliseerde transmissie
geeft deze lichte, avontuurlijke motor u totale
controle in elke rijomgeving.

In uitdagende offroadsituaties zult u de compacte
afmetingen van het volledig nieuwe en robuuste
stalen dubbel wiegframe van de Ténéré 700
kunnen waarderen. De korte wielbasis en het
slanke kuipwerk zorgen voor een uitstekende
wendbaarheid in technische rijsituaties - en met
een bodemvrijheid van 240 mm is deze motor
gebouwd voor extreem terrein.

Voor maximale wendbaarheid heeft de Ténéré
700 een vlak zadel en een smalle romp waardoor
u gemakkelijk uw gewicht kunt verplaatsen zowel zittend als staand op de voetsteunen. De
ontspannen zitpositie zorgt de hele dag door voor
comfort en de slanke 16-liter langeafstandstank
biedt uitstekende grip aan de knieën voor
nauwkeurige controle op elk type ondergrond.

Yamaha is al meer dan 40 jaar één van de
toonaangevende namen in de rallywereld - en
het agressieve nieuwe gezicht van de Ténéré
700 is geïnspireerd op de nieuwste Dakarfabrieksmotoren. Met een krachtig en iconisch
4-ledkoplampdesign dat zelfs de donkerste
wildernis verlicht, onderstreept deze krachtige
en opvallende look de pure rallytechnologie van
de motor.

Upside-down voorvork met lange
veerweg

Op afstand instelbare achterschokdemper

Cockpit in rallystijl

21-inch/18-inch spaakwielen

De geavanceerde achterwielophanging is
ontworpen voor een soepele en stabiele rit onder
verschillende omstandigheden offroad of op de
snelweg - of u nu alleen rijdt of een passagier
en bagage vervoert. Met een veerweg van 200
mm is dit rallysysteem voorzien van een handige
afstandbediening waarmee je de instellingen
tijdens het rijden kunt aanpassen.

Alle onderdelen van de Ténéré 700, inclusief de
cockpit in rallystijl met taps toelopend stuur, zijn
grondig getest en geëvalueerd op de zwaarste
terreinen op het Ténéré 700 World Raidprototypemodel. De cockpit is ontwikkeld met
waardevolle input van avontuurlijke rijders over
de hele wereld en combineert een uitstekende
functionaliteit met een race-uitstraling.

Net als de fabrieksmotoren van Yamaha is de
Ténéré 700 uitgerust met een 21-inch spaakwiel
vooraan en een 18-inch achterwiel die een laag
gewicht combineren met een enorme kracht
en uitstekende schokbestendigheid. Voor extra
tractie en duurzaamheid op de weg en offroad
zijn deze aluminium wielen uitgerust met Pirelli
Scorpion Rally-banden.

Eén blik op de race-voorwielophanging en het
is duidelijk dat deze lichte, avontuurlijke motor
gebouwd is om het ruigste terrein aan te kunnen!
Stijve 43-mm buizen en een veerweg van 210
mm vooraan zorgen voor een soepele rit met
lichtgewicht besturing. Deze verstelbare upsidedown voorvorken kunnen werkelijk alles aan
tijdens uw avonturen!

Ténéré 700

Competition White

Ténéré 700

Power Black

Ceramic Ice

Ténéré 700 Accessoires

LED-richtingaanwijzers Plus
voorzijde

12V DC-uitgang Plus

Billet koppelingshendel

Aluminium topkoffer

Handvatverwarming 120

LED-mistlampenset

2PP-855A0-00-00

2PP-F3912-00-00

23P-FTCAL-BL-00

YME-F2960-10-00

BC6-854A3-00-00

LED-richtingaanwijzers

Metrische gereedschapsset

Tas voor achterzadel

Aansluitkabel handvatverwarming

ABA-METRC-00-00

Slotset “één sleutel” topkoffers
City (compatibiliteit afhankelijk
van de sleutels van de machine)

YEC-9 acculader

YME-H0789-00-20

YME-YEC09-EU-00

YME-REARB-AG-00

BC6-H253L-00-00

Adventure-tankpad

Waterdicht rackpack

Waterdichte tanktas

Koplampbeschermer

BW3-FTPAD-00-00

BW3-FWPBG-00-00

BW3-FWTBG-00-00

BW3-H4105-00-00

YME-FLB2F-10-00

59C-281C0-00-00

Billet remhendel
1RC-F3922-10-00

LED-richtingaanwijzers Plus
achterzijde
YME-FLB2R-10-00

Valbeugel

Laag zadel

Comfortzadel voor passagier

Ténéré 700 bagagedrager

Hoofdstandaard

Gereedschapstas beschermplaat

BW3-F43B0-02-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

BW3-F83P0-00-00

Hierboven vind u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u
adviseren over de beste set-up van accessoires voor jouw Yamaha Ténéré. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Ténéré 700 Accessoires
Explorer Pack
De Yamaha Ténéré 700 is gemaakt om buiten de verharde
wegen op ontdekking te gaan naar nieuwe oorden. Het
Explorer Pack is een onmisbaar accessoirepakket tijdens
zo’n ontdekkingsreis. De solide aluminium zijkoffers, met
een inhoud van 72 liter, bieden voldoende ruimte om
hetgeen men nodig heeft mee te nemen. Het Explorer
Pack bevat een gemakkelijk monteerbare bagagedrager
met een vlak oppervlak zodat u sneller extra tassen kunt
meenemen. Met al deze bagage is het wel noodzakelijk
om, vooral tijdens het parkeren, een zeer stabiele
motor te hebben. Daarom zit bij het Explorer Pack een
zeer degelijke middenbok. Voor extra bescherming
bevat het Explorer Pack ook een beschermplaat en een
valbeugel, zodat uw Ténéré 700 tegen lange reisafstanden
opgewassen is. Are you ready to make the next horizon
yours?

Rally Pack
De Ténéré 700 is geschikt voor off-road rijden, dus is
het de bedoeling dat hij tegen een stootje kan! Om u
en uw motor een extra adrenalinestoot te geven, biedt
het Rally Pack een paar van de meest opwindende en
sportieve originele Yamaha-accessoires. Het rallyzadel
verbetert de authentieke rallylook van uw Ténéré 700
en geeft u de vrijheid om onmiddellijk van rijpositie
te veranderen. Om hem ook te doen klinken als een
echte rallymachine zorgt de Akrapovič slip-on voor een
kenmerkend en rijk uitlaatgeluid. Met uw motor offroad gaan, kan de aandrijflijn onder druk zetten. Daarom
beschermen de kettinggeleider, kettingbeschermer en
radiateurbeschermer de belangrijke onderdelen van uw
Ténéré 700. Voor een scherpe en dynamische look bevat
het Rally Pack ook een kentekenplaathouder, tankpad
en led-knipperlichten. Het Rally Pack is uw ticket naar de
ultieme zijwaartse driftactie!

Ténéré 700

Metrische gereedschapsset

Billet Koppelingshendel

Billet remhendel

Aluminium topkoffer

ABA-METRC-00-00

1RC-F3912-00-00

1RC-F3922-10-00

23P-FTCAL-BL-00

Slotset “één sleutel” topkoffers
City (compatibiliteit afhankelijk
van de sleutels van de machine)

LED-mistlampenset
BC6-854A3-00-00

59C-281C0-00-00

Aansluitkabel handvatverwarming

Radiatorbeschermer

Nummerplaatplaathouder

Kettinggeleider

Lage ophanging

Stuurverhogers

BC6-H253L-00-00

BW3-E24D0-00-00

BW3-F16E0-00-00

BW3-F21G0-00-00

BW3-F2205-00-00

BW3-F34D0-00-00

Valbeugel

Laag zadel

Comfortzadel voor passagier

Enkelvoudige bagagedrager

Ténéré 700 bagagedrager

Hoofdstandaard

BW3-F43B0-02-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48A0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

Gereedschapstas beschermplaat

Aluminium zijkoffer links

Aluminium zijkoffer rechts

Set beugels voor zijkoffers

Adventure-voetsteunen

Binnentas zijkoffer, rechts

BW3-F83P0-00-00

BW3-F846C-00-00

BW3-F846D-00-00

BW3-F84G0-00-00

BW3-FADVP-00-00

BW3-FLIBA-00-00

Hierboven vind u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan je
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.u

Specificaties
Ténéré 700 Rally Edition

Ténéré 700

2-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC

2-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC

Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding

689 cm³

689 cm³

80.0 mm x 68.6 mm

80.0 mm x 68.6 mm

11.5:1

11.5:1

Max. vermogen

54.0 kW @ 9 000 tpm

54.0 kW @ 9 000 tpm

Max. koppel

68.0 Nm @ 6 500 tpm

68.0 Nm @ 6 500 tpm

Smeersysteem

Oliecarter

Oliecarter

Type koppeling

Nat, Meervoudige platen

Nat, Meervoudige platen

Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie

TCI

TCI

Elektrisch

Elektrisch

Constant mesh, 6 versnellingen

Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging

Ketting

Ketting

Fuel consumption

n.n.b.

n.n.b.

CO2 emission

n.n.b.

n.n.b.

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

Carburator

Chassis
Frame

Stalen ruggengraatframe, dubbel wiegframe

Stalen ruggengraatframe, dubbel wiegframe

Casterhoek

n.n.b..

n/a

Spoor

n.n.b.

n/a

Wielophanging voor

Upside-down telescopische voorvork

Upside-down telescopische voorvork

Wielophanging achter

Swingarm, (type draagarmophanging)

Swingarm, (type draagarmophanging)

Veerweg voor

210 mm

210 mm

Veerweg achter

200 mm

200 mm

Remmen voor

Hydraulisch, twee remschijven, Ø 282 mm

Hydraulisch, twee remschijven, Ø 282 mm

Remmen achter

Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm

Hydraulisch, enkele remschijf, Ø 245 mm

90/90 R21 M/C 54V M+S - Spaakwielen met Pirelli Scorpion Rally STR

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

150/70 R18 M/C 70V M+S - Spaakwielen met Pirelli Scorpion Rally
STR

2 370 mm

2 370 mm

Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte

910 mm

910 mm

Totale hoogte

1 455 mm

1 455 mm

Zithoogte

875 mm

875 mm

Wielbasis

1 595 mm

1 595 mm

240 mm

240 mm

204 kg

204 kg

Grondspeling
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle
brandstoftank)
Inhoud brandstoftank
Carterinhoud

16 l

16 l

n.n.b.

n.n.b.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met nationale voorschriften en wetgeving.

Stel uw droomverzameling
samen met de gratis
MyGarage app
De MyGarage app is de beste manier om uw
droomverzameling van Yamaha motorfietsen
samen te stellen. Hij is bovendien volledig
gratis en beschikbaar voor iOS en voor
Android! Download de app en u kunt meteen
uw eigen gepersonaliseerde Yamaha maken.
Met MyGarage kunt u een uitgebreid gamma
van originele accessoires toevoegen of
verwijderen en de motorfiets bekijken vanuit
alle hoeken.
Zodra u uw droommotorfiets hebt
samengesteld, kunt u hem opslaan en delen
met uw vrienden. En als u uiteindelijk beslist
welke versie u wilt, kunt u die versie gewoon
naar uw Yamaha dealer sturen die ervoor zal
zorgen dat uw droom werkelijkheid wordt.

Get it on

MyRide: Til uw
rijervaringen naar een
hoger niveau!
De MyRide app werd exclusief ontwikkeld
door Yamaha en is gratis beschikbaar voor
iOS en voor Android. Met de MyRide app kan
elke rijder met om het even welk merk van
motorfiets of scooter zijn rijervaringen delen
en verbeteren.
Met de Yamaha MyRide app kunnen rijders
in real time hun rijgegevens zoals de
hellingshoek, de acceleratie, de snelheid,
het hoogteverschil en de remkracht volgen
en analyseren zodat elke reis of uitstap nog
interessanter wordt.
Elke rijervaring kan bovendien worden
gedeeld met andere MyRide gebruikers
of op sociale media en de route kan
worden geëxporteerd in een GPX-bestand.
Motorrijders kunnen op die manier nieuwe
routes en avonturen vinden en geconnecteerd
blijven met de wereldwijde gemeenschap van
de motorfans.

Yamaha introduceert You
YOU is een volledige reeks premiumservices
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij
willen ervoor zorgen dat u altijd geniet van uw
Yamaha-product.
YOU services maken de aankoop van elke
Yamaha toegankelijker. Yamaha-eigenaars
profiteren met elk YOU product van meer
gemoedsrust.
Als u goed naar de YOU services kijkt, ziet
u dat het meer is dan het kopen van een
Yamaha: het is het begin van een lange relatie.

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Yamaha Motor Verlengde garantie

Yamaha Motor Verzekering is speciaal ontworpen
voor Yamaha-eigenaars en vereenvoudigt het
verzekeringsproces voor uw Yamaha-voertuig.

Wanneer u een nieuwe Yamaha koopt, kunt u
erop vertrouwen dat hoogwaardige kwaliteit en
toonaangevende betrouwbaarheid standaard
zijn. U profiteert ook van extra gemoedsrust met
een volledige Yamaha Motor Fabrieksgarantie
die alle onderdelen- en arbeidskosten dekt in het
onwaarschijnlijke geval dat uw Yamaha onverwachte
reparaties nodig heeft. *

Wij willen dat je maximaal geniet van je nieuwe
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop Yamaha
Motor Verlengde garantie, zodat je zorgeloos kunt
rijden met de gemoedsrust van 36 extra maanden
garantie! *

Yamaha Motor Pechhulp

Yamaha Motor Selected Occasion

Yamaha Motor Financiering

Als u ooit met pech langs de weg staat, zijn wij
met één telefoontje te bereiken. Elke Yamaha met
Fabrieksgarantie heeft automatisch dekking voor
Yamaha Motor Pechhulp. Wanneer u ons nodig hebt,
staan wij voor u klaar. *

Wij vinden dat elke rijder de extra gemoedsrust van
een fabrieksgarantie verdient. Daarom hebben wij
goed nieuws als uw Yamaha tussen 1 en 5 jaar oud is.
U komt dan namelijk in aanmerking voor tot wel 24
maanden extra garantiedekking met Yamaha Motor
Selected Occasion. Waarom niet? *

Yamaha biedt een selectie financiële diensten die
het bezitten van een Yamaha nu nog toegankelijker
maken. Yamaha Motor Financiering kan op jouw
omstandigheden en levensstijl worden afgesteld, voor
maximale flexibiliteit. *

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat
alle aspecten van het eigenaar zijn van een Yamaha.
Het biedt een hoge mate van bescherming tegen
aantrekkelijke tarieven, zodat u zorgeloos kunt
genieten van het rijden.
Met Yamaha Motor Verzekering profiteer u van een
exclusief programma en krijgt u eersteklas service van
ons toegewijde team. *

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke verdeler.

Uw zoektocht naar
avontuur begint hier
In ieder van ons schuilt een echte avonturier
en een brandend verlangen om te ontdekken
wat er achter de volgende horizon ligt. En met
deze aangeboren drang tot ontdekking kunt u
werkelijk alles bereiken en oneindig ver gaan.
Met het 360 graden-productgamma van
Yamaha kunt u samen genieten van naadloze
en kwaliteitsvolle ervaringen op het land, op
het water of in de sneeuw. En om u te helpen
ontdekken wat uw hart echt sneller doet
slaan, heeft Yamaha een speciale avontuurlijke
portal gecreëerd die u directe toegang geeft
tot een opwindende, verrassende en een
verrijkende nieuwe wereld.
Destination Yamaha Motor (DYM) is het
ideale mondiale online reisplatform voor
elke waaghals op zoek naar bloedstollende
activiteiten en nieuwe herinneringen die voor
altijd blijven bestaan. DYM werkt samen met
belangrijke goedgekeurde reispartners en laat
u online zoeken naar het ultieme avontuur of
het nu op een motorfiets, met een vierwieler,
in een boot of op een sneeuwscooter is.
Uit een zeer divers aanbod trips kunt u zeker
een nieuwe ervaring vinden die uw horizonten
verruimt en die u uit uw comfortzone haalt.
En u kan erop rekenen dat elke leverancier
gecontroleerd en goedgekeurd is door DYM. U
kunt dus boeken in volle vertrouwen. Bezoek
nu https://destination-yamaha-motor.eu/
en ga samen met ons voor een opwindende
nieuwe toekomst.

Be Smart. Keep it Genuine.
Wij raden het gebruik van originele Yamaha
onderdelen aan om te verzekeren dat
uw Yamaha optimale prestaties levert in
combinatie met betrouwbaarheid op lange
termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn van
hoogstaande kwaliteit en voldoen aan onze
strenge veiligheidsnormen. Originele Yamaha
onderdelen passen perfect en zijn zeer
slijtvast, zodat uw gemoedsrust is verzekerd.
Als u de onderhoudswerkzaamheden door een
officiële Yamaha-dealer laat uitvoeren, weet
u zeker dat deze werkzaamheden worden
uitgevoerd door ervaren Yamaha monteurs
die originele onderdelen en Yamalube®
producten gebruiken.
De technici van Yamaha zijn volledig
opgeleid en beschikken over de modernste
middelen om u de allerbeste service voor
en het allerbeste advies te kunnen geven
over uw Yamaha product. Raadpleeg
voor meer informatie de Yamaha-dealer
bij u in de buurt of bezoek onze website:
www.yamaha-motor.eu.

Onzichtbare techniek
Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt,
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste
manier om de hoge prestaties en lange
levensduur van uw Yamaha in stand te
houden, is door Yamalube® producten te
gebruiken.
Olie is het levenssap van de
verbrandingsmotor, en het Yamalube®
assortiment omvat volledig en semisynthetische oliën voor twee- en
viertaktmotoren, naast de speciale
minerale en raceoliën. Dit betekent dat
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en
gebruiksomstandigheden.
We produceren tevens een assortiment
onderhoudsproducten waarmee u uw
motorfiets in topconditie houdt. Als u voor
uw Yamaha zorgt, zorgt uw Yamaha tenslotte
voor u. Uw plaatselijke Yamaha-dealer kan u
adviseren over het beste Yamalube® product
voor uw Yamaha-motorfiets. Of bezoek onze
website: www.yamalube.be.

www.yamaha-motor.eu

Volg ons op:

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Postbus 75033
1117 ZN Schiphol, Nederland

Dealer

Tel.: +31 20 6546 001
Email: ymnlpv@yamaha-motor.nl

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 specificaties 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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