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Engedje szabadjára
kalandvágyát
Mindannyiunkban ott rejtőzik a kalandvágy, és csupán arra
vár, hogy szabadjára engedjük. Amikor ellenállhatatlanná
válik a késztetés, hogy kitörjön a hétköznapi rutin
mókuskerekéből, ez a legmodernebb műszaki színvonalat
képviselő felfedező készen áll arra, hogy bárhová elvigye,
ahová csak szeretné.

A legújabb XT1200ZE Super Ténéré arra hivatott, hogy
segítségével megláthassa azt is, ami a horizonton túl van.

Ezen kiváló, nagy távolságok megtételére alkalmas
túramotor minden apró részletét úgy tervezték, hogy
messzebbre röpítse, mint ahogy azt valaha képzelte. A
rendkívül nagy teljesítményű, 1199 köbcentiméteres
motorblokkjának és elektronikusan állítható
felfüggesztéssel felszerelt, robusztus vázának
köszönhetően a Super Ténéré készen áll, hogy
végigszáguldjon az országúton és kitűnjön a terepen.

1199 köbcentiméteres,
folyadékhűtéses, soros, 2
hengeres motorblokk

270 fokos főtengely a nagy
nyomaték érdekében

Kardánhajtás
kuplungcsillapítókkal és
tengelycsillapítókkal

Elektronikusan állítható
felfüggesztés

Intelligens, integrált fékrendszer
és ABS

Kipörgésgátló, sebességtartó
automatika és Yamaha D-mode
modul

Strapabíró küllőkkel ellátott,
alumínium felnik tömlő nélküli
abroncsokkal

Folyamatosan elvékonyodó
alumínium kormánykarok és
állítható szélvédő

LCD műszerek fokozatjelzővel

190 mm-es rugóút, állítható első
és hátsó felfüggesztés

845 mm és 870 mm között
állítható ülésmagasság

23 literes üzemanyagtartály és
varrás nélküli, kétszemélyes ülés
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Abszolút teljesítmény,
teljes irányíthatóság

és egyszerű
beállítások.

A legújabb XT1200ZE Super Ténéré a
motorblokk és a váz maximális
vezérelhetősége érdekében továbbfejlesztett
vezetőtámogató technológiával rendelkezik.

Egy többfunkciós kapcsoló segítségével az
egyszerűen használható, elektronikusan
állítható felfüggesztés akár menet közben is
beállítható - a vezető 84 beállítás közül
választhat a kimagasló vázteljesítmény
érdekében, gyakorlatilag minden helyzetben.

A legújabb, kapcsolható D-MODE
(befecskendező térkép) funkció még
finomabb városi és sportbeállításokat nyújt,
miközben a sebességtartó automatika és a 3
fokozatú kipörgésgátló rendszer a kezébe
adja az irányítást. Állítható magasságú
ülésével és 4 fokozatban állítható
szélvédőjével az XT1200ZE teljesítményt,
vezérelhetőséget és beállítási lehetőségeket
kínál.
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1199 köbcentiméteres, folyadékhűtéses, soros, 2

hengeres motorblokk
Az XT1200ZE Super Ténéré karcsú és páratlanul nagy
teljesítményű, 1199 köbcentiméteres, folyadékhűtéses, soros,
2 hengeres, négyütemű motorblokkja masszív nyomatékszintet
biztosít az azonnali, egyenletes gyorsításhoz. A motorblokk
finomított belső kialakítása 112 LE-re (82,4 kW) emeli a
teljesítményt, hogy ez a nagy távolságok megtételére alkalmas
túramotor képes legyen mindenhová elvinni, ahová csak akarja.

Kardánhajtás gumi kuplungcsillapítóval
A kardánhajtás minden komoly, nagy távolságok megtételére
alkalmas túramotor elengedhetetlen része. Az XT1200ZE modellt
olyan robusztus és megbízható rendszerrel szerelték fel, amely
hatékonyan juttatja el az óriási nyomatékot a hátsó kerékhez. A
még kényelmesebb utazás és a még strapabíróbb szerkezet
érdekében a legújabb modellt új, gumi kuplungcsillapítókkal
szerelték fel, hogy még egyenletesebben hajthasson.

Egyszerűen, elektronikusan állítható felfüggesztés
Az XT1200ZE elektronikusan állítható felfüggesztésének
köszönhetően a túramotoros akár menet közben is elvégezheti a
felfüggesztés beállításainak azonnali módosítását. Ez az egyszerűen
használható rendszer egy kormányrúdra szerelt többfunkciós
kapcsolóval vezérelhető, és összesen 84 különböző beállítási
lehetőséget kínál, hogy az úttesten és terepen is minden helyzetben
találjon megfelelőt.

Intelligens, integrált fékrendszer és ABS
Az intelligens, integrált fékrendszer teljes egészében a vezető kezébe
helyezi az irányítást. Ha először az első fékkart húzza meg, az integrált
rendszert aktiválja, ha pedig a hátsó féket, akkor egyedileg
irányíthatóvá válnak az első és a hátsó fékek. A még nagyobb biztonság
érdekében az XT1200ZE ABS-szel is rendelkezik.

YCC-T 3-fokozatú kipörgésgátlóval
A XT1200ZE vezetői az elérhető legintelligensebb, elektronikus
vezetőtámogató technológiára támaszkodhatnak. A „fly by wire”
rendszerű, Yamaha chippel vezérelt fojtószelep (YCC-T) optimális
reakcióidőt és kiemelkedő teljesítményt biztosít, miközben a 3
fokozatú kipörgésgátlónak köszönhetően a vezető kiválaszthatja a
különböző feltételeknek megfelelő, legjobb beállításokat - úttesten
és terepen is.

Továbbfejlesztett Yamaha D-MODE (befecskedező térkép) és

sebességtartó automatika
A D-MODE modullal két különböző leképezési beállítás közül választhat.
A „T” (városi) üzemmód nyugodtabb és könnyedebb jelleget kölcsönöz
lassabb haladás esetén, míg az „S” (sportos) üzemmód izgalmas és
lenyűgöző teljesítményt nyújt az országutakon. A még nyugodtabb,
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hosszú utazások érdekében a sebességtartó automatika is az
alapfelszereltség része.
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Motor XT1200ZE Super Ténéré
Motor típusa Előre döntött, párhuzamos, 2 hengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 4

szelepes

Lökettérfogat 1 199cc

Furat x löket 98 mm x 79,5 mm

Kompresszióviszony 11,0 : 1

Maximális teljesítmény 82,4 kW  (112LE) @  7 250  rpm

Maximális nyomaték 117,0 Nm  (11,9 kg-m)  @  6 000  rpm

Kenési rendszer Száraz karter

Kuplung típusa Olajban futó, Többtárcsás

Karburátor Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 6 sebességes

Kihajtás Kardán

Alváz XT1200ZE Super Ténéré
Váz Acélcsőből készült alapváz

Első felfüggesztés Upside-down telescopic fork, Ø 43 mm

Első rugóút 190 mm

Villaszög 28º

Utánfutás 126 mm

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, Állítható előterhelés és visszarúgás csillapítás, (karos
felfüggesztés), Monoshock

Hátsó rugóút 190 mm

Első fék Hidraulikus kettős tárcsafék, Ø 310 mm hullámos tárcsák

Hátsó fék Hidraulikus tárcsafék, Ø 282 mm hullámos tárcsák

Első gumi 110/80R19M/C 59V

Hátsó gumi 150/70R17M/C 69V

Méretek XT1200ZE Super Ténéré
Teljes hossz 2 255 mm

Teljes szélesség 980 mm

Teljes magasság 1 410 mm

Ülésmagasság 845/870 mm

Tengelytáv 1 540 mm

Minimális hasmagasság 190 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

265 kg

Üzemanyagtank kapacitása 23 liter

Olajtank kapacitása 4,2 liter

Minden esetben viseljen védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék
motorostársaikat és a környezetet. A képek profi motorosokat mutathatnak, ellenőrzött körülmények között vagy egy lezárt útszakaszon. Előfordulhat, hogy a
képeken feltüntetett jármű olyan eredeti Yamaha és/vagy nem Yamaha márkajelzésű tartozékokkal van felszerelve, amelyek csak zárt pályán használhatók. Az összes
információ általános tájékoztató jellegű. A Yamaha termékek és tartozékok, illetve nem Yamaha márkajelzésű tartozékok műszaki adatai és megjelenései időről időre
külön figyelmeztetés nélkül változhatnak. A nem Yamaha márkajelzésű tartozékokat teljes mértékben elismert gyártók fejlesztik ki és állítják elő. A Yamaha nem
garantálja a feltüntetett termékek és tartozékok elérhetőségét a helyi piacokon. A termék- és tartozékválaszték néhány országban korlátozott lehet. A Yamaha
fenntartja a jogot a termékek és tartozékok gyártásának megszüntetésére előzetes figyelmeztetés nélkül. Adott esetben a Yamaha termékek és tartozékok ára a
helyi követelményektől és feltételektől függően eltérő lehet. Jelen információból semmilyen jogot nem lehet szerezni. További részletekért és az elérhetőséggel
kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőjével.
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Yamaha Blue Tech Black

 Kiemelt tartozékok

Tanktáska, Super
Ténéré

Tanktáskarögzítő
gyűrű

Oldaldoboz-
tartóelemek, Super
Ténéré

Tanktáska, City Tanktáska, Tour Tanktáska, Sport

Az összes XT1200ZE Super Ténéré tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha kiváló felkészültségű szakemberei a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

Az eredeti Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és

tesztelték. A Yamaha motorjaihoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha XT1200ZE Super Ténéré modellről a

mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


