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HISTORIA
Goniąc horyzont

Korzenie Ténéré sięgają pierwszych 
motocykli Enduro-Adventure XT500 z 1976 
roku. Dzięki wysokiemu momentowi 
obrotowemu i kompaktowemu nadwoziu 
ten wszechstronny, jednocylindrowy 4-suw 
odniósł błyskawiczny sukces. W wielu krajach 
w całej Europie pod koniec lat 70. XT500 był 
najlepiej sprzedającym się modelem Yamahy 
– ponad 60 000 sprzedanych egzemplarzy 
w samej Francji w trakcie 14 lat produkcji.

Dojedzie wszędzie, jest wytrzymały 
i wyjątkowo niezawodny. Te cechy otworzyły 
motocyklistom drzwi do świata przygody 
i jednocześnie sprawiły, że był to idealny 
wybór dla zawodników startujących 
w pierwszym rajdzie Paryż-Dakar, w którym 
triumfował Francuz Cyril Neveu na motocyklu 
Yamaha XT500.

XT500 szybko stał się synonimem 
pustynnego motocykla rajdowego, 
preferowanego przez wszystkich 

entuzjastów bezdroży, a dziś uważanego za 
jeden z kultowych modeli końca XX wieku, 
z fanklubami działającymi na całym świecie. 
Pod koniec lat 70. model XT stał się legendą 
wśród europejskich motocyklistów, a w 1983 
roku Yamaha wprowadziła model XT600Z 
– pierwszy motocykl typu Adventure, który 
nosił nazwę Ténéré, oznaczającą pustynię lub 
dzicz.
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Za następny horyzont
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To najnowszy długodystansowy motocykl 
Yamahy, który ma moc, aby zmienić sposób 
w jaki odkrywasz naszą planetę. Wyposażony 
w podwójny zbiornik paliwa o dużej pojemności 
i zawieszenie o długim skoku, mogące zabrać 
Cię dalej niż kiedykolwiek, Ténéré 700 World 
Raid daje Ci szansę odkrycia tego, co jest za 
następnym horyzontem.

Podwójny, duży zbiornik paliwa o pojemności 
23 litrów zapewnia zasięg do 500 kilometrów 
– dzięki czemu można przemierzać ogromne 
obszary dzikiej przyrody bez obaw o brak 
paliwa. Nowy, 5-calowy, kolorowy wyświetlacz 
TFT z powiadomieniami o przychodzących 
połączeniach telefonicznych i wiadomościach 
tekstowych sprawia, że zawsze możesz pozostać 
w kontakcie.

Ekskluzywne funkcje obejmują amortyzator 
skrętu Öhlins, a także w pełni regulowane 
zawieszenie przednie i tylne o długim skoku, 
które zostało zaprojektowane do radzenia 
sobie w trudnym terenie - a do tego układ ABS 
działający w trzech trybach, gwarantuje pewność 
w każdych warunkach. Wszystko, czego ten 
motocykl potrzebuje, to kierowca taki jak Ty, 
który ma odwagę wyrwać się ze swojej strefy 
komfortu i odbyć podróż za następny horyzont.

Ténéré 700 World Raid
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23-litrowy, zamocowany po bokach 
podwójny zbiornik paliwa
Ténéré 700 World Raid jest wyposażona 
w podwójny, 23-litrowy zbiornik paliwa, 
zamontowany po bokach motocykla, zapewniający 
potencjalny zasięg do 500 km. Jego nisko 
umieszczona na motocyklu konstrukcja o dużej 
pojemności centralizuje masę w celu lepszego 
prowadzenia. Najwyższa część zbiornika znajduje 
się znacznie niżej niż w Ténéré 700, a jego płynne 
połączenie z przednią częścią kanapy zwiększa 
mobilność kierowcy.

Trzytrybowy, przełączalny układ ABS
Układ ABS o trzech trybach działania pozwala Ci 
decydować o tym, jak ma się zachować motocykl 
na różnych nawierzchniach. W trybie 1 ABS jest 
stale włączony i działa na obu kołach, spełniając 
wymogi jazdy po drogach publicznych. Tryb 2 
daje dodatkową pewność na nawierzchniach 
szutrowych, a tryb 3 jest przeznaczony do jazdy 
w terenie, zapewniając najwyższą kontrolę 
i sterowność.

5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT 
z łącznością mobilną
5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT oferuje 
trzy różne tryby działania – od współczesnego, 
cyfrowego stylu, po bardziej tradycyjny 
analogowy wygląd – a także ekran w stylu 
roadbooka z odliczaniem odległości. Jednostka 
CCU komunikuje się z aplikacją MyRide, dzięki 
czemu alerty o połączeniach i wiadomościach 
tekstowych są wyświetlane na ekranie.

2-częściowa kanapa inspirowana 
konstrukcją Flat Rally
Konstrukcja ta umożliwia kierowcy ruch do przodu 
i do tyłu podczas balansowania ciałem w trudnym 
terenie przy minimalnym wysiłku i sprawdza się 
zarówno podczas jazdy w pozycji stojącej, jak 
i na siedząco. 2-częściowa konstrukcja umożliwia 
łatwe wymontowanie tylnej części w celu montażu 
bagażnika lub zamocowania dodatkowego 
bagażu. Dwa rodzaje wykorzystanego materiału 
zapewniają stabilność i przy okazji wygodę. 

Przedni widelec KYB o średnicy lag 43 mm 
i doskonałej specyfikacji, skok 230 mm
Aby zapewnić przewidywalne prowadzenie 
w terenie i łatwe kierowanie, motocykl Ténéré 700 
World Raid jest wyposażony w przedni widelec 
KYB o średnicy lag 43 mm i wydłużonym skoku 
230 mm, który oferuje pełną regulację napięcia 
wstępnego sprężyny, oraz siły tłumienia dobicia 
i odbicia – umożliwiając ustawienie ich tak, aby 
pasowały do różnych obciążeń, terenu i prędkości. 
Powłoka Kashima w kolorze ciemnego brązu na 
zewnętrznych rurach zapewnia zmniejszone tarcie 
dla płynniejszego działania, a także oferuje lepszą 
trwałość i odporność na korozję.

Silnik CP2 Euro 5 o wysokim momencie 
obrotowym
Kiedy już sprawdzisz 2-cylindrowy silnik CP2 
spełniający normę Euro 5, o pojemności 
689 cm³, z wykorbieniem 270°, zrozumiesz, 
dlaczego jest to jedna z najbardziej udanych 
jednostek Yamahy. Duży, liniowy moment 
obrotowy zwiększa skuteczność i kontrolę 
w terenie – a większa oszczędność paliwa 
w połączeniu z kompaktowymi wymiarami 
i niską wagą sprawiają, że jest to idealny zespół 
napędowy.

Aluminiowy, tylny amortyzator typu 
piggyback, dłuższy skok wynoszący 
220 mm
Tylne zawieszenie zostało przeprojektowane 
i ma nowy układ dźwigni wraz z nowym 
amortyzatorem typu piggyback w aluminiowej 
obudowie, zapewniającym stałe tłumienie. 
Lepsza amortyzacja pozwala łatwiej radzić 
sobie w trudnym terenie, a nowy amortyzator 
w motocyklu w wersji World Raid zapewnia 
skok 220 mm, który jest o 20 mm większy niż 
w standardowej wersji Ténéré 700.

Regulowany amortyzator skrętu Öhlins
Kompaktowy i lekki amortyzator skrętu Öhlins, 
zamontowany tuż za górną półką, zapewnia 
dodatkową kontrolę prowadzenia – szczególnie 
w trudnym terenie. 18 różnych ustawień tłumienia 
pozwala wybrać preferowany poziom wyczucia 
i responsywności.
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Midnight Black
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 Akcesoria 

Pakiet Enduro

Gotowy na poważną jazdę w terenie? Dobrze trafiłeś! 
Przenieś swoją Ténéré 700 World Raid na wyższy poziom 
z Pakietem Enduro i ciesz się przypływem adrenaliny. Dolna 
płyta, prowadnica i osłona łańcucha oraz osłona chłodnicy 
zabezpieczą kluczowe podzespoły Twojego motocykla 
podczas agresywnej jazdy. Gumowe nakładki zwiększą 
przyczepność, zapewniając lepszą kontrolę nad pojazdem 
i przy okazji chroniąc go przez zarysowaniem, a wyższy 
przedni błotnik ochroni przed największym błotem.

Pakiet Adventure 

Ténéré 700 World Raid to najlepszy motocykl typu 
Adventure, dzięki któremu świat wydaje się odrobinę 
mniejszy, a odległe miejsca - bliższe. Pakiet Adventure 
stworzyliśmy dla poszukiwaczy przygód, którzy chcą gonić 
horyzont. 
Wchodzące w skład zestawu gmole zapewniają dodatkową 
ochronę przedniej i tylnej części motocykla, a także 
chłodnicy i zbiornika paliwa. Zestaw miękkich sakw 
o pojemności 22 l każda zapewni wystarczająco dużo 
miejsca do spakowania się w najdalsza trasę, a nakładka 
bocznej stopki zwiększy stabilność motocykla podczas 
postoju na nierównej nawierzchni. Kontynuujesz jazdę 
po zmroku? Zestaw ledowych świateł przeciwmgielnych 
zwiększy Twoją widoczność w najciemniejszą noc.

Pakiet Explorer 

Ténéré 700 World Raid stworzono z myślą o przełamywaniu 
kolejnych motocyklowych barier, a Pakiet Adventure 
zawiera starannie wyselekcjonowane akcesoria, które 
pomogą w odkrywaniu nowych miejsc. 
Aluminiowe kufry boczne o łącznej pojemności 74 l 
zapewniają wystarczająco dużo przestrzeni, aby spakować 
się i wyjechać w każdej chwili, a podstawka centralna 
zapewnia stabilność przy parkowaniu z pełnym bagażem. 
A gdy zechcesz wjechać w cięższy teren, może się przydać 
aluminiowa płyta zabezpieczająca silnik i ramę. 
W pełni regulowany deflektor szyby doskonale chroni 
przed deszczem i wiatrem, pozwalając cieszyć się przygodą 
w każdych warunkach. 
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Tłumik typu slip-on 
90798-33103-00

Zestaw wysokich błotników 
BAG-F15L0-10-00

Wytrzymała płyta ochronna 
BAG-F84R0-50-11

Osłona chłodnicy 
BAG-E24D0-00-00

Przednia osłona  
BAG-H54A5-00-00

Zestaw gmoli
BAG-F43B0-00-00

Osłona łańcucha
BW3-F2310-00-01

Prowadnica łańcucha
BW3-F21G0-00-00

Boczne osłony do modelu Ténéré 
700 World Raid
BAG-F1980-00-00

Deflektor na przednią szybę
BW3-F83M0-00-00

Zestaw świateł przeciwmgielnych 
LED
B5C-854A3-00-00

Zestaw osłon bocznych 
BAG-F211D-00-00

Zestaw rolek podnośnika 
BAG-F21B0-00-00

Podstawka centralna
BAG-F71A0-00-00

Zestaw do dolnego mocowania 
świateł przeciwmgielnych
BAG-H54A5-10-00

Zestaw do mocowania lamp 
przeciwmgielnych
BAG-H54A5-20-00

Zestaw miękkich sakw Explorer 
B5U-FSSBH-00-00

Kufer boczny z Pakietu Explorer, 
lewy
BW3-F846C-DP-10

Wsporniki podwyższające 
kierownicę
BW3-F34D0-00-00

Nakładka na siedzenie pasażera
BW3-F48A0-00-00

Wodoodporna torba na tylny stelaż
BW3-FWPBG-00-00

Kufer boczny z Pakietu Explorer, 
prawy
BW3-F846D-DP-10

Aluminiowy kufer centalny
23P-FTCAL-BL-00

Oparcie do kufra centralnego
23P-FTCBR-00-00

Akcesoria Ténéré 700 World Raid 
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Ténéré 700 World Raid z Pakietem Enduro
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Ténéré 700 World Raid z Pakietem Adventure
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Ténéré 700 World Raid z Pakietem Explorer
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Okiełznaj legendę
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Kiedy w 1979 roku po raz pierwszy 
zorganizowano Rajd Dakar, Yamaha XT dostała 
szansę sprawdzenia się w najtrudniejszych 
warunkach rajdowych na świecie. Zawodnicy 
startujący na modelu XT triumfowali w tym 
legendarnym wyścigu w latach 1979-80. 
To zainspirowało Yamahę do opracowania 
oryginalnego modelu Ténéré w roku 1983 
– kultowego motocykla typu adventure, który 
odmienił oblicze motoryzacji.

40 lat później Yamaha Ténéré 700 wciąż działa 
na wyobraźnię kolejnych pokoleń zawodników, 
których ciągnie do przygód na bezdrożach. 
Ekskluzywny model Ténéré 700 Rally Edition 
ma słynne rajdowe kolory i wysoką specyfikację 
w standardzie.

Wyposażona w biało-czerwone barwy 
wyścigowe, grafiki speedblock i złote 
felgi, Ténéré 700 Rally Edition składa 
hołd motocyklom fabrycznym ścigającym 
się w Dakarze. Dzięki najwyższej jakości 
komponentom i czystemu DNA Ténéré, jest to 
najlepszym motocyklem w segmencie Adventure 
Yamahy w średniej klasie pojemności.

Ténéré 700 Rally Edition
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Tradycyjne biało-czerwone kolory
Charakterystyczna wersja nawiązuje do 
legendarnych, biało-czerwonych barw seryjnych 
motocykli Ténéré ścigających się w Dakarze. 
Została stworzona w oparciu o kolory pierwszych 
maszyn startujących w rajdzie, a także pierwszych 
seryjnych modeli XT600 Ténéré z 1983 roku. 
Kontrastujące biało-czerwone kolory, złote 
felgi i motyw speedblock (również inspirowane 
dziedzictwem Dakaru) uzupełniają czarne 
elementy, takie jak czarna kierownica.

Wytrzymała płyta ochronna
Mocna, aluminiowa płyta ochronna o grubości 
4 mm zapewnia dodatkową ochronę silnika i ramy 
podczas trudnych rajdów w terenie. W płycie 
ochronnej są również specjalne otwory na 
opcjonalną skrzynkę narzędziową.

Tłumik Akrapovič typu slip-on
Sportowy i lekki tłumik Akrapovič typu slip-on 
łączy wydajność z rajdowym wyglądem i bogatym, 
gardłowym dźwiękiem, który daje satysfakcję, 
ale nie ogłusza. Dopuszczony do ruchu ulicznego, 
jest wyposażony w karbonową osłoną termiczną 
i zacisk tłumika oraz zintegrowany na stałe dB 
killer.

Specjalna kanapa Rally
Specjalna, jednoczęściowa kanapa Rally zapewnia 
nieco wyższą i bardziej wyprostowaną pozycję 
podczas jazdy, co ułatwia balansowanie ciałem 
i zwiększa komfort podczas długich wypraw. 
Wysokość siedziska wynosi 895 mm, czyli 
20 mm więcej niż standardowo. Wykończenie 
kanapy wykonanej z dwóch materiałów oraz 
białe nadrukowane logo YAMAHA podkreślają 
wyjątkowy charakter rajdowy.

Osłona chłodnicy
Stylowa aluminiowa osłona chroni chłodnicę przed 
uderzeniami małych kamieni i gałęzi. Kompaktowa 
i lekka konstrukcja został pokryta specjalną 
powłoką zapewniającą trwałość.

Osłony zbiornika paliwa
Gumowe, profilowane osłony na zbiornik paliwa 
zapewniają maksymalną przyczepność kolan 
podczas jazdy w pozycji stojącej.

Kierunkowskazy LED
Motocykl jest wyposażony w kompaktowe 
kierunkowskazy przednie i tylne, po 9 diod LED 
w każdym.

Osłona łańcucha
Stylowa osłona łańcucha z aluminium jest 
wycinana laserowo.
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Zdobądź kolejny 
horyzont



 

Za kierownicą Ténéré 700 Twoja przyszłość 
będzie taka, jak chcesz. Ponieważ ten 
wszechstronny motocykl zapewni Ci życie bez 
ograniczeń i pozwoli doświadczyć nowego 
uczucia totalnej wolności.

Ten rajdowy Adventure przeznaczony na 
dalekie trasy został zbudowany z myślą 
o jeździe w bardzo zróżnicowanych 
warunkach – od bezdroży po asfalt. Motocykl, 
napędzany 2-cylindrowym silnikiem 
o pojemności 689 cm³ spełniającym normę 
emisji spalin Euro 5, generującym duży 
moment obrotowy i współpracujący ze 
zoptymalizowaną skrzynią biegów, zapewni 
Ci idealną równowagę pomiędzy mocą i pełną 
kontrolą.

Kompaktowa, rurowa rama nośna oraz 
smukłe nadwozie gwarantują maksymalną 
zwinność podczas jazdy na stojąco lub 
siedząco, a zawieszenie o długim skoku oraz 
szprychowe koła zawiozą Cię dokądkolwiek 
zechcesz. Po prostu zatankuj i ruszaj. 
Zdobądź kolejny horyzont.

Ténéré 700
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4-suwowy, dwucylindrowy silnik 
o pojemności 689 cm³, zgodny z normą 
Euro 5
Bez względu na to, czy przemierzasz pustynie, 
górskie szlaki, czy też autostrady, 2-cylindrowy 
silnik Yamahy Ténéré o pojemności 689 cm³ 
spełniający normę emisji spalin Euro 5, wykonany 
w technologii crossplane, w każdej sytuacji 
zapewni Ci błyskawiczny dopływ mocy. Potężny, 
liniowo przyrastający moment obrotowy oraz 
zoptymalizowana skrzynia biegów sprawiają, że 
ten lekki, wszechstronny Adventure da Ci pełną 
kontrolę w każdych warunkach.

Rajdowy wygląd z czterema światłami 
LED
Od ponad 40 lat Yamaha wyznacza standardy 
w rajdowym świecie, a agresywny wygląd Ténéré 
700 jest inspirowany najnowszymi motocyklami 
fabrycznymi startującymi w Rajdzie Dakar. 
Cztery mocne światła LED rozświetlą nawet 
najciemniejsze pustkowia i podkreślą autentyczny, 
rajdowy charakter motocykla.

Nowe, kompaktowe i smukłe nadwozie 
oraz płaskie siedzenie
Yamahę Ténéré 700 cechuje płaska kanapa 
i wąskie nadwozie, które razem ułatwiają 
przenoszenie ciężaru ciała podczas jazdy 
w terenie, zarówno na siedząco, jak i w pozycji 
stojącej. Wygodna pozycja i wąski zbiornik 
o pojemności 16 litrów, stanowiący idealne 
oparcie dla kolan, pozwolą Ci na precyzyjną jazdę 
po każdej nawierzchni.

Podwójna rama rurowa ze stali
Podczas pełnej wyzwań jazdy off-roadowej, 
docenisz kompaktowe wymiary i wytrzymałą, 
podwójną, kołyskową ramę rurową wykonaną ze 
stali. Krótki rozstaw osi oraz smukła konstrukcja 
zapewniają doskonałą zwrotność, a prześwit 
240 mm sprawia, że motocykl świetnie sprawdza 
się w ekstremalnym terenie.

Widelec upside-down o dużym skoku
Sprawdź rajdowe przednie zawieszenie, 
a przekonasz się, że ten lekki Adventure 
został zbudowany, by pokonywać najbardziej 
nieprzystępne tereny. Regulowany widelec 
upside-down o średnicy lag 43 mm i skoku 
210 mm zapewnia płynną jazdę i lekkie 
prowadzenie, a do tego poradzi sobie z każdym 
wyzwaniem, jakie napotkasz na trasie.

21-calowe i 18-calowe koła szprychowe
Podobnie jak inne rajdowe motocykle Yamahy, 
Ténéré 700 została wyposażona w lekkie, lecz 
niezwykle wytrzymałe i doskonale absorbujące 
wstrząsy koła – 21-calowe z przodu i 18-calowe 
z tyłu. W celu zapewnienia najwyższego poziomu 
przyczepności i wytrzymałości na aluminiowe 
szprychowe koła zostały założone opony Pirelli 
Scorpion Rally.

Kokpit typu rajdowego
Każdy podzespół motocykla Ténéré 700 – w tym 
kokpit w stylu rajdowym oraz zwężana kierownica 
– został dokładnie przetestowany i oceniony na 
podstawie jazdy prototypowym modelem Ténéré 
700 World Raid w najtrudniejszym terenie. Kokpit, 
zaprojektowany w oparciu o opinie kierowców 
z całego świata, łączy doskonałą funkcjonalność 
z wyglądem w rajdowym stylu.

Tylny amortyzator z wyprowadzoną 
regulacją
Zaawansowane zawieszenie tylne zostało 
stworzone z myślą o zapewnieniu płynnej 
i stabilnej jazdy w zróżnicowanych warunkach 
terenowych, podczas jazdy solo lub z pasażerem 
i bagażem. System zawieszenia o rajdowym 
pochodzeniu zapewnia skok 200 mm i obejmuje 
łatwy w obsłudze układ z wyprowadzoną 
regulacją, dzięki któremu dostosujesz ustawienia 
odpowiednio do planowanej trasy.
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Akcesoria Ténéré 700 / Ténéré 700 Rally Edition

Pakiet Explorer

Motocykl Ténéré 700 pozwoli Ci zjechać z utartego szlaku i zdobywać nowe 
horyzonty. Pakiet Explorer to pakiet akcesoriów, które przydadzą Ci się na każdej 
wyprawie. Jeśli uzupełnisz go dodatkowo w zamawiane oddzielnie, aluminiowe 
kufry boczne o pojemności 72 litrów, zyskasz możliwość szybkiego spakowania 
się i wyruszenia w trasę. W pakiecie znajduje się łatwy do zamontowania stelaż 
montowany na miejscu pasażera, do którego przymocujesz podręczną torbę. Przy 
pełnym obciążeniu bagażem ważne jest, aby motocykl był stabilny, dlatego pakiet 
zawiera również podstawkę centralną. Dodatkowe zabezpieczenia w postaci 
płyty ochronnej i osłony silnika zadbają o to, żeby Twoja Ténéré 700 wytrzymała 
te długie wyprawy. Przygotuj się i ruszaj na podbój nowych horyzontów. 

Pakiet Rally

Ténéré 700 to rasowy motocykl typu adventure, który nie boi się brudu. By dać Ci 
dodatkowy dreszcz adrenaliny, pakiet zawiera jedne z najbardziej ekscytujących 
i sportowych, oryginalnych akcesoriów Yamahy. Specjalne siedzenie pozwala 
Ci swobodnie zmieniać pozycję podczas jazdy i sprawia, że Twoja Ténéré 700 
wygląda jak rasowy adventure. A żeby do tego wyglądu pasował również dźwięk, 
dedykowany tłumik Akrapovič doda gardłowego brzmienia. Jazda po bezdrożach 
bywa bardzo wymagająca dla układu napędowego, dlatego w pakiecie są 
też prowadnica i osłona łańcucha oraz zabezpieczenie chłodnicy chroniące 
ważne części Twojej Ténéré 700. Aby motocykl wyglądał bardziej dynamicznie 
w zestawie znajdują się także uchwyt na tablicę rejestracyjną, osłona zbiornika 
paliwa i kierunkowskazy LED. Pakiet Rally to Twoja przepustka do dynamicznej 
jazdy! 
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Tłumik Akrapovič typu slip-on
90798-33103-00

Zestaw miękkich sakw Explorer 
B5U-FSSBH-00-00

Kufer boczny do zestawu Explorer 
Pack, prawy
BW3-F846D-DP-10

Aluminiowy kufer boczny, lewy
BW3-F846C-00-00

Aluminiowy kufer centalny
23P-FTCAL-BL-00

Bagażnik 
BW3-F48D0-00-00

Torba na tylne siedzenie
YME-REARB-AG-01

Oparcie na kufer centralny
23P-FTCBR-00-00

Wodoodporna torba
BW3-FWPBG-00-00

Podstawka centralna
BW3-F71A0-00-00

Komfortowe siedzenie pasażera
BW3-F47E0-00-00

Osłona świateł
BW3-H4105-00-00

Zestaw obniżający
BW3-FLKIT-T7-00

Turystyczne podnóżki kierowcy
BW3-FADVP-00-00

Osłona silnika
BW3-F43B0-01-00

Uchwyt tablicy rejestracyjnej
BW3-F16E0-00-00

Wsporniki podwyższające 
kierownicę
BW3-F34D0-00-00

Prowadnica łańcucha
BW3-F21G0-00-00

Płyta ochronna
BEH-F84R0-00-00

Zestaw diodowych świateł 
przeciwmgielnych
BC6-854A3-10-00

Gniazdo zasilania akcesoriów 12V
2PP-855A0-00-00

Tank bag
BW3-FWTBG-00-00

Tank pad Adventure
BW3-FTPAD-00-00

Moduł ładowania 
bezprzewodowego
YME-FWIRE-00-00

Akcesoria Ténéré 700 / Ténéré 700 Rally Edition
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Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

Ténéré 700 World Raid Ténéré 700 Rally Edition Ténéré 700

Silnik
Typ silnika 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, Euro 5 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, Euro 5 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, Euro 5

Pojemność 689 cm³ 689 cm³ 689 cm³

Średnica x skok tłoka 80,0 mm × 68,6 mm 80,0 x 68,6 mm 80,0 x 68,6 mm

Stopień sprężania 11.5:1 11,5 : 1 11,5 : 1

Moc maksymalna 54 kW (73,4 KM) przy 9000 obr./min 54 kW (73,4 KM) przy 9000 obr./min 54 kW (73,4 KM) przy 9000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy 68 Nm przy 6500 obr./min 68 Nm przy 6500 obr./min 68 Nm przy 6500 obr./min

Układ smarowania Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Typ sprzęgła Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe Mokre, wielotarczowe

Układ zapłonu TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa

Napęd końcowy Łańcuch Łańcuch Łańcuch

Spalanie 4,3 l/100 km 4,3 l/100 km 4,3 l/100 km

Emisja CO2 100 g/km 100 g/km 100 g/km

Układ zasilania Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa Wtrysk paliwa

Podwozie
Rama Podwójna kołyska, rama z rur stalowych Podwójna kołyska, rama z rur stalowych Podwójna kołyska, rama z rur stalowych

Kąt wyprzedzania główki ramy 27º 27º 27º

Wyprzedzenie 105 mm 105 mm 105 mm

Układ przedniego zawieszenia Widelec teleskopowy upside-down Widelec teleskopowy upside-down Widelec teleskopowy upside-down

Układ tylnego zawieszenia Wahacz Wahacz Wahacz

Skok przedniego zawieszenia 230 mm 210 mm 210 mm

Skok tylnego zawieszenia 220 mm 200 mm 200 mm

Hamulec przedni Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 282 mm Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 282 mm Hydrauliczny, dwutarczowy Ø 282 mm

Hamulec tylny Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm Hydrauliczny z pojedynczą tarczą Ø 245 mm

Opona przednia 90/90 R 21 M/C 54 V 90/90 R 21 M/C 54 V 90/90 R 21 M/C 54 V

Opona tylna 150/70 R 18 M/C 70 V M+S 150/70 R 18 M/C 70 V 150/70 R 18 M/C 70 V

Wymiary
Długość całkowita 2 370 mm 2 370 mm 2 370 mm

Szerokość całkowita 905 mm 905 mm 905 mm

Wysokość całkowita 1 490 mm 1 455 mm 1 455 mm

Wysokość siodełka 890 mm 875 mm 875 mm

Rozstaw kół 1 595 mm 1 595 mm 1 595 mm

Minimalny prześwit 255 mm 240 mm 240 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

220 kg 204 kg 204 kg

Pojemność zbiornika paliwa 23 litry 16 litrów 16 litrów

Pojemność zbiornika oleju 3 litry 2,6 litra 2,6 litra
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.
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Kolekcja Adventure

Kurtka ochronna Adventure 
A22-AD201-B1 

Spodnie ochronne Adventure 
A22-AP201-B1 
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Kurtka ochronna Adventure 
A22-RJ101-E0 

Spodnie ochronne Adventure 
A22-RP101-E0

T-shirt Ténéré 
B22-TN121-W0 

Czapka z daszkiem Ténéré 
N22-TN121-W0-00
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Get it on

Stwórz swoją kolekcję 
marzeń z bezpłatną 
aplikacją MyGarage

Aplikacja MyGarage to najlepszy sposób na 
zbudowanie wymarzonej kolekcji motocykli 
Yamaha – jest całkowicie bezpłatna i dostępna 
na systemy iOS i Android. Wystarczy pobrać 
aplikację, by móc zacząć personalizować swoje 
motocykle.

W aplikacji MyGarage możesz dodawać 
lub usuwać akcesoria z bogatej oferty 
oryginalnych produktów Yamahy, a następnie 
obejrzeć pojazd z każdej strony.

Kolekcję swoich wymarzonych jednośladów 
możesz zapisać w wirtualnym garażu, 
a następnie udostępniać je znajomym. 
A gdy już podejmiesz decyzję o zakupie, 
możesz przesłać swój projekt wirtualnego 
motocykla do swojego dealera Yamahy, który 
przygotuje zamówienie.
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MyRide: wkrocz w nowy 
wymiar jazdy!

Specjalna aplikacja MyRide opracowana przez 
Yamaha na systemy iOS i Android pozwala 
wzbogacić wrażenia z jazdy wszystkim 
właścicielom motocykli i skuterów niezależnie 
od marki.

W aplikacji Yamaha MyRide kierowca może 
w czasie rzeczywistym śledzić i analizować 
swoje osiągi, takie jak kąt pochylenia, 
przyspieszenie, prędkość oraz siła hamowania, 
co sprawia, że każda podróż jest jeszcze 
bardziej satysfakcjonująca.

Ponadto przejazdy można też udostępniać 
innym użytkownikom MyRide lub w 
mediach społecznościowych, a trasę można 
wyeksportować do pliku w formacie GPX. 
To pozwala wyszukiwać nowe miejsca, do 
których warto się wybrać, a także łączyć 
się z ogólnoświatową społecznością 
motocyklowych pasjonatów.
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Poszukiwanie przygód 
zaczyna się tutaj

W każdym człowieku drzemie prawdziwy duch 
przygody i palące pragnienie, aby dowiedzieć się, 
co kryje się za horyzontem. Ta wrodzona pasja 
odkrywania sprawia, że nie ma granic tego, co 
możesz osiągnąć i jak daleko możesz zajść.

Kompletna gama produktów Yamaha pozwala 
Ci cieszyć się i dzielić wysokiej jakości przeżyciami 
na lądzie, wodzie lub śniegu. Aby pomóc Ci 
dowiedzieć się, co naprawdę sprawia, że Twoje 
serce zaczyna bić szybciej, Yamaha utworzyła 
specjalistyczny portal dla miłośników przygód, 
który zapewnia natychmiastowy dostęp do 
ekscytującego, zaskakującego i inspirującego 
nowego świata.

Destination Yamaha Motor to globalna 
internetowa platforma podróżnicza, która daje 
każdemu poszukiwaczowi emocji szansę poczucia 
przypływu adrenaliny i tworzenia nowych 
wspomnień, które będą trwać wiecznie. Dzięki 
współpracy z czołowymi, sprawdzonymi biurami 
podróży portal Destination Yamaha Motor 
umożliwia wyszukiwanie online najlepszych 
przygód, które możesz przeżyć podczas jazdy 
motocyklem, czterokołowcem, łodzią lub 
skuterem śnieżnym.

Wyjątkowo różnorodna oferta wycieczek pozwala 
znaleźć nowe doświadczenia, które poszerzą 
Twoje horyzonty i wyrwą Cię ze strefy komfortu. 
Każde biuro podróży zostało sprawdzone 
i zatwierdzone przez portal Destination Yamaha 
Motor, co oznacza, że możesz dokonać rezerwacji 
bez żadnych obaw. Odwiedź stronę 
https://destination-yamaha-motor.eu/ już dziś, 
aby wyruszyć w pełną przygód przyszłość razem 
z nami.
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Poznaj ofertę YOU

YOU to kompleksowe usługi klasy premium, 
które ułatwiają zakup motocykla lub skutera 
Yamaha i utrzymanie go w idealnym stanie. 
Staramy się, aby każdy kontakt klienta 
z produktami Yamaha przynosił maksimum 
satysfakcji – zarówno samo nabycie sprzętu, jak 
i jego późniejsze posiadanie i obsługa. 

Zapoznaj się ofertą usług YOU, a przekonasz się, 
że połączy Cię z nami znacznie więcej niż tylko 
fakt zakupu motocykla. Zadbamy o to, aby nasze 
relacje były długotrwałe i niezwykle pozytywne.
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Yamaha Motor Insurance

Ubezpieczenie Yamaha Motor Insurance, przeznaczone 
dla właścicieli pojazdów Yamahy, upraszcza procedurę 
ich ubezpieczania.

Obejmuje gamę najwyższej jakości produktów, 
zapewniając wsparcie we wszelkich aspektach 
posiadania Yamahy. Gwarantuje wysoki poziom 
ochrony w konkurencyjnych cenach, pozwalając na 
beztroskie czerpanie radości z jazdy.

Ubezpieczenie Yamaha Motor Insurance obejmuje 
wyjątkowy pakiet świadczeń oraz gwarantuje 
najwyższej klasy serwis. *

Yamaha Motor Finance

Yamaha oferuje szereg rozwiązań finansowych, dzięki 
którym jej produkty są jeszcze bardziej dostępne. 
Yamaha Motor Finance to elastyczne rozwiązanie, 
które możesz dopasować do swoich możliwości. *

*Obowiązujące zasady i warunki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z autoryzowanym dealerem Yamaha.
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Zdecyduj mądrze. Wybierz 
oryginalne produkty.

Aby uzyskać optymalne osiągi 
i długoterminową niezawodność, zalecamy 
stosowanie oryginalnych części Yamaha. 
Wysokiej jakości części zamienne spełniają 
surowe normy bezpieczeństwa, idealnie 
pasują i cechują się fabryczną trwałością, 
co gwarantuje bezstresową eksploatację.

Serwisowanie pojazdów w autoryzowanym 
serwisie Yamahy gwarantuje wykonanie 
wszystkich czynności przez wykwalifikowany 
personel z użyciem oryginalnych części 
i produktów Yamalube.

Nasi mechanicy uczestniczą w regularnych 
szkoleniach organizowanych przez Yamaha 
Motor Academy, które zapewniają im wiedzę 
i doświadczenie na wysokim poziomie. 
Daje to gwarancję utrzymania Twojej Yamahy 
w fabrycznym stanie technicznym. 
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zwróć 
się do lokalnego dealera Yamahy lub odwiedź 
naszą stronę internetową.
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Płynny komponent silnika

Doceniamy fakt, że klienci są dumni 
z posiadania produktów Yamahy. W uznaniu 
za ich wierność marce, przygotowaliśmy 
gamę produktów Yamalube do smarowania 
i konserwacji naszych maszyn.

Według inżynierów Yamahy, olej będący 
płynnym komponentem silnika, stanowi jeden 
z jego najważniejszych elementów. Wybór 
produktów Yamalube naprawdę ma znaczenie.

Stosowanie produktów Yamalube daje 
pewność, że silnik będzie pracować 
z maksymalną wydajnością oraz odznaczać 
się poziomem wytrzymałości i niezawodności, 
jakiego kierowcy oczekują od pojazdów 
Yamahy. W ofercie mamy też pełną gamę 
produktów umożliwiających utrzymanie 
pojazdów oraz urządzeń Yamahy w idealnym 
stanie. Informacje o produktach Yamalube 
dedykowanych do Twojej Yamahy uzyskasz 
u autoryzowanego dealera lub na naszej 
stronie internetowej.

Nigdy nie pij oleju silnikowego.
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Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Yamaha zaleca jazdę 
bezpieczną, z poszanowaniem innych kierowców i środowiska. Zdjęcia zamieszczone w niniejszej broszurze 

przedstawiają zawodowych kierowców, jeżdżących w kontrolowanych warunkach. Specyfikacje i wygląd 
produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj informacje 

mają jedynie charakter orientacyjny i mogą być modyfikowane w zależności od wymogów oraz warunków. 
Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamahy.

Dealer

www.yamaha-motor.pl Obserwuj nas na:


