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NEXT
Další horizont
Kořeny modelu Ténéré sahají do roku
1976, kdy byl představen enduro motocykl
XT500 stvořený pro dobrodružství. Díky
všestrannému jednoválcovému čtyřdobému
motoru se okamžitě stal hitem. V mnoha
zemích Evropy byl na konci 70. let model
XT500 nejprodávanějším motocyklem
Yamaha. Jen ve Francii se ho během 14 let
výroby prodalo více než 60 000 kusů.
Jeho schopnost dostat se kamkoli, robustní
design a vynikající spolehlivost otevřela
mnoha jezdcům svět dobrodružství na

motocyklu. Tyto vlastnosti z něj ale též
učinily ideální volbu pro závodníky první
rallye Paříž-Dakar, kterou vyhrál Francouz
Cyril Neveu právě na motocyklu Yamaha
XT500.
Model XT500 si rychle získal pověst
nejodolnějšího motocyklu na pouštní rallye
a stal se základní volbou pro jezdce hledající
dobrodružství i závodníky rallye. Dodnes
je považován za jeden z nejvýznamnějších
a nejznámějších motocyklů konce 20.
století a po celém světě aktivně působí

kluby vlastníků tohoto modelu. Do konce
sedmdesátých let získal model XT mezi
evropskými jezdci legendární postavení.
V roce 1983 představila společnost Yamaha
model XT600Z, který se stal prvním
motocyklem této značky ve stylu Adventure,
které nesl jméno Ténéré, jež má v jazyce
Tuaregů význam „poušť“ nebo „divočina“.

Osedlejte si legendu

Ténéré 700 Rally Edition

Od té doby uplynulo 40 let. Dnes Yamaha
Ténéré 700 vystihuje představivost nové
generace jezdců, které chtějí objevovat dosud
neviděné. V roce 2020 se exkluzivní nová
Yamaha Ténéré 700 Rally Edition pyšní barevnou
kombinací odkazující na bohaté dědictví rallye
a ještě lepšími standardními specifikacemi.
Ténéré 700 Rally Edition se závodní modrožlutou
barevnou kombinací, grafikou „Speedblock“
a zlatými ráfky vzdává poctu továrním
motocyklům, na kterých závodili hrdinové
rallye Dakar Jean-Claude Olivier a Serge Bacou.
Prémiové součásti a čiré DNA Ténéré z něj
v nabídce Yamaha činí nepřekonatelný motocykl
střední třídy stvořený pro dobrodružství.

Ténéré 700 Rally Edition

Při prvním ročníku rallye Dakar uspořádaném
v roce 1979 dostala Yamaha XT šanci prokázat
svoji kvalitu v nejdrsnějším závodě na světě.
Jezdci na motocyklech XT tento legendární
závod vyhráli v letech 1979 a 1980 a stali se
inspirací při vývoji původního modelu Ténéré
v roce 1983 – ikonický motocykl Yamaha
stvořený k dobrodružstvím, který navždy změnil
motocyklový svět.

LED směrová světla

Barvy odkazující na dědictví rallye

Specializované sedlo Rally

Nasazovací tlumič výfuku Akrapovič

Přední a zadní kompaktní směrová světla
obsahující 9 LED v každém směrovém světle.

Motocykl se chlubí moderním pojetím legendární
a výrazné modrožluté kombinace, kterou se
vyznačovaly rané modely Ténéré závodící v rallye
Dakar. S odkazem na barvy použité při prvních
rallye Dakar byla tato barevná kombinace
s hrdostí použita rovněž při výrobě prvního
modelu XT 600 Ténéré v roce 1983. Kontrastní
modrožlutá barevná kombinace, zlaté ráfky
a design „Speedblock“ (rovněž inspirovaný
dědictvím rallye Dakar). Detaily v provedení, jako
například černá řidítka, která souzní s celkovým
designem.

Specializované jednodílné sedlo Rally umožňuje
lehce vyšší a vzpřímenější jízdní polohu pro snazší
pohyb těla a vyšší pohodlí na dlouhých výpravách.
Toto sedlo je o 20 mm vyšší než standardní
sedlo – jeho výška je tedy 895 mm. Povrchová
úprava čítající dva materiály a natisknuté bílé logo
YAMAHA zvýrazňují neodolatelný vzhled Rally.

Lehký sportovní nasazovací tlumič výfuku od
společnosti Akrapovič kombinuje výkon a rallye
vzhled s krásným chraplavým bohatým zvukem
s příjemnou hlasitostí. Plně schopný běžného
provozu, obsahující tepelný štít z uhlíkových
vláken, objímku tlumiče a nevyjímatelnou tlumicí
vložku Db killer.

Odolný kryt pod motorem

Kryt chladiče

Kryt řetězu

Protiskluzové podložky

Odolný 4mm hliníkový kryt pod motorem
poskytující dodatečnou ochranu motoru a rámu
během náročných dobrodružství v terénu.
Pomocí montážních bodů na krytu pod motorem
lze volitelně připevnit standardní montážní sadu.

Stylový černý hliníkový kryt chrání chladič před
malými kameny a větvičkami. Kompaktní a lehká
konstrukce. Speciální povrchová úprava zajišťující
odolnost.

Stylový laserově řezaný hliníkový kryt řetězu.

Profilované gumové protiskluzové podložky pro
maximální přilnavost kolen při jízdě vestoje.

Ténéré 700 Rally Edition

Ténéré 700 Rally Edition

Sky Blue

Ténéré 700 Rally Edition Příslušenství

Titanový nasazovací výfuk

Padací rámy

Hliníkový horní box

Přední směrová LED světla Plus

Přídavný výstup 12 V DC

Spojková páčka Billet

90798-33111-00

BW3-F43B0-02-00

23P-FTCAL-BL-00

YME-FLB2F-10-00

2PP-855A0-00-00

2PP-F3912-00-00

Zadní tlumič Öhlins T7 YA818

Vyhřívané rukojeti 120

Sada mlhových LED světel

Metric Tool Kit

YME-F2960-10-00

BC6-854A3-00-00

Sada zámku s jednotným klíčem
pro horní boxy City (kompatibilita
v závislosti na klíčích ke stroji)

Nabíječka baterií YEC-9

YA8-18000-00-00

YME-YEC09-EU-00

59C-281C0-00-00

Brašna na zadní sedlo
YME-REARB-AG-00

Připojovací kabel pro vyhřívané
rukojeti

Zadní směrová LED světla Plus
YME-FLB2R-10-00

BC6-H253L-00-00

Ochranná nálepka na nádrž
Adventure

Vodotěsný vak na nosič

Vodotěsná brašna na nádrž

BW3-FWPBG-00-00

BW3-FWTBG-00-00

BW3-FTPAD-00-00

Ochranný kryt světlometu

Snížené sedlo

Pohodlné sedlo pro spolujezdce

Zadní nosič Ténéré 700

Hlavní stojan

Montážní sada na kluznou desku

BW3-H4105-00-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

BW3-F83P0-00-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Putujte za novými
obzory

Ténéré 700

Tento terénní motocykl s kořeny v závodech
rallye určený k dlouhým dobrodružným
výpravám pohání dvouválcový motor o objemu
689 ccm s vysokým točivým momentem. Ten
vám ve spojení se speciálně optimalizovanou
převodovkou poskytuje ideálně vyvážený výkon
a ovladatelnost. Vy se tak můžete vypořádat
se všemi možnými jízdními podmínkami na
zpevněném i nezpevněném povrchu.
Kompaktní trubkový rám a štíhlá kapotáž
zaručují maximální hbitost pří řízení vestoje
i vsedě a odpružení vhodné pro dlouhé jízdy
s paprskovými koly vám umožní dojet úplně
všude, kam budete chtít. Stačí natankovat a
vyjet. Putujte za novými obzory.

Ténéré 700

Když jedete na svém motocyklu Ténéré 700,
můžete o své budoucnosti rozhodovat sami.
Protože na tomto všestranném stroji můžete jet
kamkoli bez jakýchkoli omezení a zažívat nový
pocit naprosté svobody.

Čtyřtaktní motor CP2 o objemu 689 ccm
Dvouválcový motor modelu Ténéré o objemu
689 ccm s křížovým klikovým hřídelem vám při
jízdě pouští, po horských stezkách nebo po dálnici
vždy poskytne potřebný výkon, který dokáže
reagovat na každou situaci. Tento lehký motocykl
vhodný pro dobrodružné výpravy vám díky
vysokému výkonu s lineárním točivým momentem
a optimalizovanou převodovkou zajistí naprosté
pohodlí při jízdě v libovolných podmínkách.

Nový dvojitý kolébkový trubkový ocelový
rám
Když se dostanete do náročného terénu, oceníte
kompaktní rozměry zcela nového odolného
dvojitého kolébkového ocelového trubkového
rámu stroje Ténéré 700. Krátký rozvor a štíhlý
obrys zaručují špičkovou agilitu ve vysoce
technických jízdních podmínkách a světlá výška
240 mm se skvěle hodí do toho nejnáročnějšího
terénu.

Štíhlý a kompaktní obrys a ploché sedlo
Ténéré 700 zaručuje maximální hbitost díky
plochému sedlu a úzkému obrysu, které usnadňují
lehce měnit těžiště – ať už jedete vsedě, nebo
stojíte ve stupačkách. Jeho pohodlná jízdní poloha
zaručuje celodenní pohodlí a štíhlá 16litrová
nádrž zaručující dlouhý dojezd poskytuje vynikající
oporu kolenům, abyste měli stroj přesně pod
kontrolou na každém druhu povrchu.

Čelní maska se 4 LED světlomety ve stylu
rallye
Yamaha patří ve světě závodů rallye mezi
nejvýznamnější hráče již více než 40 let. A nová
agresivní čelní maska modelu Ténéré 700 se
inspiruje nejnovějšími továrními stroji z rallye
Dakar. Výrazný jedinečný design ze závodů rallye
se 4 LED světlomety, které osvětlí i tu nejtemnější
divočinu, podtrhuje technologie použité v tomto
motocyklu s kořeny v závodech rallye.

Obrácená přední vidlice na dlouhé cesty

Dálkově nastavitelný zadní tlumič

Kokpit ve stylu závodů rallye

Velká 21/18palcová paprsková kola

Vyzkoušejte přední odpružení osvědčené ze
závodů a hned vám bude jasné, že tento lehký
motocykl stvořený k dobrodružstvím dokáže díky
své konstrukci zdolat jakýkoli terén. Nastavitelná
43mm obrácená přední vidlice s drahou zdvihu
210 mm vyrobená ze 43mm trubek odolných vůči
prohýbání zaručuje plynulou jízdu se snadným
řízením, abyste dokázali zvládnout všechno, co vás
na vašich dobrodružných cestách potká.

Důmyslná konstrukce zadního odpružení
vám dokáže zajistit hladkou a stabilní jízdu
v nejrůznějších podmínkách na nezpevněném
povrchu i na dálnici – ať už jedete sami, nebo
vezete spolujezdce a zavazadla. Tento systém
s drahou zdvihu 200 mm vycházející ze závodů
rallye je vybaven pohodlným dálkovým
seřizovačem, který umožňuje měnit nastavení i za
jízdy.

Každý prvek modelu Ténéré 700 – včetně kokpitu
se zkosenými řídítky ve stylu rallye – byl pečlivě
testován a ověřován v nejnáročnějším terénu na
prototypu Ténéré 700 World Raid. Kokpit vyvinutý
na základě hodnotných informací od dobrodruhů
z celého světa kombinuje vynikající funkčnost se
vzhledem inspirovaným závodními stroji.

Ténéré 700 je stejně jako závodní tovární
motocykly Yamaha vybaven 21palcovým předním
paprskovým kolem a 18palcovým zadním kolem,
které charakterizuje nízká hmotnost, nesmírná
pevnost a výjimečná rázová odolnost. S ohledem
na vysokou úroveň trakce a odolnosti v terénu
i na silnici jsou tato hliníková kola vybavena
pneumatikami Pirelli Scorpion Rally.

Ténéré 700

Competition White

Ténéré 700

Power Black

Ceramic Ice

Ténéré 700 Příslušenství

Přední směrová LED světla Plus

Přídavný výstup 12 V DC

Spojková páčka Billet

Hliníkový horní box

Vyhřívané rukojeti 120

Sada mlhových LED světel

YME-FLB2F-10-00

2PP-855A0-00-00

2PP-F3912-00-00

23P-FTCAL-BL-00

YME-F2960-10-00

BC6-854A3-00-00

Směrová světla LED

Metric Tool Kit

Sada zámku s jednotným klíčem
pro horní boxy City (kompatibilita
v závislosti na klíčích ke stroji)

Nabíječka baterií YEC-9

Brašna na zadní sedlo

YME-YEC09-EU-00

YME-REARB-AG-00

Připojovací kabel pro vyhřívané
rukojeti

YME-H0789-00-20

BC6-H253L-00-00

59C-281C0-00-00

Brzdová páčka Billet

Zadní směrová LED světla Plus

1RC-F3922-10-00

YME-FLB2R-10-00

Ochranná nálepka na nádrž
Adventure

Vodotěsný vak na nosič

Vodotěsná brašna na nádrž

Ochranný kryt světlometu

BW3-FWPBG-00-00

BW3-FWTBG-00-00

BW3-H4105-00-00

BW3-FTPAD-00-00

Padací rám

Snížené sedlo

Pohodlné sedlo pro spolujezdce

Zadní nosič Ténéré 700

Hlavní stojan

Montážní sada na kluznou desku

BW3-F43B0-02-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

BW3-F83P0-00-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Ténéré 700 Příslušenství
Kit Explorer
Na motocyklu Ténéré 700 můžete vyrazit mimo vyjeté
cesty a objevovat nové obzory. Souprava Explorer
obsahuje úplný komplet příslušenství, které vám na těchto
průzkumných výpravách pomůže. Hliníkové boční kufry
s objemem 72 l vám zajistí dostatek prostoru, abyste se
mohli okamžitě sbalit a vyrazit, kdykoli bude potřeba.
Pokud byste potřebovali přidat ještě další zavazadla,
obsahuje souprava Explorer snadno namontovatelný nosič
za jednomístné sedlo s plochým povrchem, který umožňuje
rychlejší umístění dalších zavazadel. S tolika zavazadly je
bezpodmínečně nutné mít dobrou stabilitu motocyklu při
parkování, proto je souprava Explorer vybavena středovým
stojanem. Pro zvýšení ochrany je součástí soupravy i kluzná
deska a kryt motoru, aby váš motocykl Ténéré 700 dokázal
zvládat i dálkové výpravy. Jste připraveni putovat za
novými obzory?

Kit Rally
Model Ténéré 700 je se svými terénními schopnostmi
vhodný i na ty nejdrsnější trasy. Souprava Rally dodává
vám i vašemu motocyklu pořádnou dávku adrenalinu,
protože nabízí to nejúžasnější a nejsportovnější originální
příslušenství Yamaha. Sedlo ve stylu rallye umožňuje
průběžně měnit jízdní polohu a zvyšuje autentický
terénní vzhled vašeho stroje Ténéré 700. Aby navíc zněl
jako plnokrevný závodní motocykl, umožňuje pomocí
nasazovacího tlumiče výfuku Akrapovič nastavit pořádně
chraplavý zvuk. Když na motocyklu vyrazíte do terénu,
můžete dát pohonné jednotce pořádně do těla. Proto
jsou k dispozici vodítka řetězu, kryt řetězu a kryt chladiče,
které ochrání důležité prvky vašeho modelu Ténéré 700.
Souprava Rally obsahuje také držák registrační značky,
chránič nádrže a LED směrová světla, která dotvářejí drsný
a dynamický vzhled. Souprava Rally umožňuje efektní
projíždění zatáček řízeným smykem.

Ténéré 700

Metric Tool Kit

Spojková páčka Billet

Brzdová páčka Billet

Hliníkový horní box

1RC-F3912-00-00

1RC-F3922-10-00

23P-FTCAL-BL-00

Sada zámku s jednotným klíčem
pro horní boxy City (kompatibilita
v závislosti na klíčích ke stroji)

Sada mlhových LED světel
BC6-854A3-00-00

59C-281C0-00-00

Připojovací kabel pro vyhřívané
rukojeti

Kryt chladiče

Držák registrační značky

Vodítko řetězu

Snížení podvozku

Zvyšovací držáky řídítek

BW3-E24D0-00-00

BW3-F16E0-00-00

BW3-F21G0-00-00

BW3-F2205-00-00

BW3-F34D0-00-00

Padací rám

Snížené sedlo

Pohodlné sedlo pro spolujezdce

Nosič za jednomístné sedlo

Zadní nosič Ténéré 700

Hlavní stojan

BW3-F43B0-02-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48A0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

Montážní sada na kluznou desku

Hliníkový boční kufr, levý

Hliníkový boční kufr, pravý

Sada držáků bočních kufrů

Stupačky Adventure

BW3-F83P0-00-00

BW3-F846C-00-00

BW3-F846D-00-00

BW3-F84G0-00-00

BW3-FADVP-00-00

Vnitřní zavazadlo do boční brašny,
pravé

BC6-H253L-00-00

BW3-FLIBA-00-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Technické údaje
Ténéré 700 Rally Edition

Ténéré 700

2válcový, kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOHC

2válcový, kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový, DOHC

Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih

689 cm³

689 cm³

80,0 mm x 68,6 mm

80,0 mm x 68,6 mm

Kompresní poměr

11.5:1

11.5:1

Maximální výkon

50,0 kW při 9 000 ot./min.

50,0 kW při 9 000 ot./min.

Maximální točivý moment

68,0 Nm při 6 500 ot./min.

68,0 Nm při 6 500 ot./min.

Systém mazání

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

mokrá, vícelamelová

mokrá, vícelamelová

Typ spojky
Systém zapalování

TCI

TCI

Systém startování

Elektrický

Elektrický

stálý záběr, 6rychlostní

stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod

Převodovka

Řetěz

Řetěz

Spotřeba paliva

n/a

n/a

CO2

n/a

n/a

Vstřikování paliva

Vstřikování paliva

Ocelový páteřový rám, dvojitý kolébkový

Ocelový páteřový rám, dvojitý kolébkový

Karburátor

Podvozek
Rám
Úhel sklonu

n/a

n/a

Stopa

n/a

n/a

Systém předního odpružení

Obrácená teleskopická vidlice

Obrácená teleskopická vidlice

Systém zadního odpružení

kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

kyvná vidlice, (kloubové odpružení)

Přední zdvih

210 mm

210 mm

Zadní zdvih

200 mm

200 mm

Přední brzda

Hydraulická dvojitá kotoučová Ø 282 mm

Hydraulická dvojitá kotoučová Ø 282 mm

Zadní brzda

Hydraulická jednoduchá kotoučová Ø 245 mm

Hydraulická jednoduchá kotoučová Ø 245 mm

Přední pneumatika

90/90 R21 M/C 54V M+S – paprsková kola s pneumatikami Pirelli
Scorpion Rally STR

90/90 R21 M/C 54V M+S – paprsková kola s pneumatikami Pirelli
Scorpion Rally STR

Zadní pneumatika

150/70 R18 M/C 70V M+S – paprsková kola s pneumatikami Pirelli
Scorpion Rally STR

150/70 R18 M/C 70V M+S – paprsková kola s pneumatikami Pirelli
Scorpion Rally STR

Celková délka

2 370 mm

2 370 mm

Celková šířka

910 mm

910 mm

Celková výška

1 455 mm

1 455 mm

Rozměry

Výška sedla

875 mm

875 mm

Rozvor kol

1 595 mm

1 595 mm

240 mm

240 mm

204 kg

204 kg

Kapacita palivové nádrže

16 l

16 l

Kapacita olejové nádrže

n/a

n/a

Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

S bezplatnou aplikací
MyGarage si můžete
vytvořit svou vysněnou
sbírku
Aplikace MyGarage je nejlepší způsob, jak
vytvořit svoji vysněnou sbírku motocyklů
Yamaha – a je zcela zdarma a dostupná pro
systémy iOS i Android. Stáhněte si aplikaci a
můžete si začít upravovat svůj vysněný stroj
Yamaha.
V aplikaci MyGarage můžete přidávat nebo
odebírat širokou škálu originálních volitelných
prvků příslušenství a prohlížet si motocykl
z libovolného úhlu.
Když máte svoje vysněné motocykly hotové,
můžete je uložit a sdílet s přáteli. A když se
nakonec rozhodnete, která verze je pro vás ta
pravá, stačí ji jednoduše poslat prodejci, který
ji dokáže proměnit v realitu.

Get it on

MyRide: Vneste do své
jízdy novou dimenzi!
Aplikace MyRide, vyvinutá výhradně
společností Yamaha a dostupná zdarma
pro systémy iOS i Android, umožňuje všem
jezdcům obohatit jejich zážitky z jízdy bez
ohledu na to, jakou značku motocyklu nebo
skútru vlastní.
Díky aplikaci Yamaha MyRide mohou jezdci
sledovat a analyzovat v reálném čase své jízdní
výkony, jako je úhel náklonu, zrychlení nebo
rychlost, až k nadmořské výšce a brzdné síle. A
každá cesta bude ještě přínosnější.
Každou jízdu lze navíc sdílet s ostatními
uživateli aplikace MyRide nebo na sociálních
médiích a trasu lze také exportovat do
souboru ve formátu GPX. Tímto způsobem
mohou motocyklisté najít nové trasy a
dobrodružství k prozkoumání a spojit se
s komunitou nadšených motocyklistů po
celém světě.

Cesta za dobrodružstvím
začíná právě tady
Každý v sobě máme smysl pro dobrodružství a
touhu zjistit, co čeká za obzorem. A právě díky
této vrozené touze po objevování neexistuje
žádná hranice, čeho lze dosáhnout a jak daleko
se vydat.
S komplexní řadou produktů značky Yamaha
si můžete užívat a sdílet pestrou škálu
plnohodnotných zážitků na zemi, na vodě nebo
na sněhu. Abychom vám pomohli odhalit, co
rozbuší vaše srdce, společnost Yamaha založila
specializovaný portál dobrodružných podniků,
který vám nabídne přístup do nového světa
plného úžasných, neočekávaných a radostných
zážitků.
Destination Yamaha Motor je globální online
platforma pro cestovatele, která každému, kdo
hledá vzrušení, rozpumpuje adrenalin a umožní
získat nové zážitky, jež vydrží napořád. Díky
spolupráci s prověřenými partnery v oblasti
cestovního ruchu nabízí projekt Destination
Yamaha Motor možnost vyhledat online
dokonalé dobrodružství pro jízdu na motocyklu,
čtyřkolce, na lodi či sněžném skútru.
Platforma nabízí skutečně rozmanitý výběr
cestovních zážitků. Získáte zde nové zkušenosti,
které vám rozšíří horizonty a donutí vás
překonávat sám sebe. Můžete se spolehnout, že
platforma Destination Yamaha Motor prověřila
a schválila opravdu každého poskytovatele,
takže svou rezervaci můžete odeslat s naprostou
důvěrou. Navštivte stránky https://destinationyamaha-motor.eu/ a vneste s námi vzrušení do
své budoucnosti.

Buďte chytří. Volte
originál.
Pro zajištění optimálního výkonu a
dlouhodobé spolehlivosti stroje naše
společnost doporučuje používat pouze
originální díly Yamaha. Vysoce kvalitní
náhradní díly naší společnosti splňují
osvědčené bezpečnostní standardy, dokonale
lícují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení.
Zajišťují tak potřebný klid na duši.
Při využití servisních služeb autorizovaného
prodejce společnosti Yamaha si můžete být
jisti, že je veškerá údržba prováděna vysoce
kvaliﬁ kovanými techniky Yamaha s použitím
originálních náhradních dílů a výrobků
Yamalube.
Technici naší společnosti pravidelně absolvují
školení v Technické akademii Yamaha, při
nichž získávají odborné znalosti a detailní
zkušenosti nutné k tomu, aby udrželi váš
stroj ve stavu, v jakém opustil výrobní závod.
Podrobnější informace si vyžádejte u místního
prodejce Yamaha nebo navštivte web naší
společnosti.

Tekutá složka motoru
Společnost Yamaha si uvědomuje, že naše
produkty vyvolávají u zákazníků jedinečnou
hrdost na vlastnictví. Jako projev uznání jejich
věrnosti k naší značce jsme vyvinuli řadu
produktů Yamalube pro mazání a údržbu.
Technici společnosti Yamaha považují olej
za jednu z nejdůležitějších součástí motoru
vašeho motocyklu Yamaha. Zvolte Yamalube a
pocítíte skutečný rozdíl.
Když budete vždy používat produkty
Yamalube, můžete se spolehnout, že váš
motor má potenciál běžet na plný výkon a
zaručíte mu životnost a spolehlivost, jakou od
značky Yamaha očekáváte. Naše společnost
vyrábí i široký sortiment výrobků pro údržbu,
které zajistí, že váš stroj bude vždy v dokonalé
kondici. Nejlepší výrobek Yamalube pro
konkrétní stroj vám doporučí místní prodejce
značky Yamaha nebo navštivte naše webové
stránky.

www.yamaha-motor.eu/cz/cs

Sledujte nás:

Prodejce

Yamaha Motor Europe N.V.
odštěpný závod Česká republika
Petrská 1168/29
110 00 Praha 1
Česká republika
info@yamaha-motor.cz

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti
k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených
podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má
ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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