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Odhalte v sobě
dobrodružného ducha
V každém z nás dřímá dobrodružný duch čekající na své
probuzení. A když se touha uniknout z každodenní rutiny
stane neodolatelnou, bude tento špičkový motocykl
připraven dovézt vás kamkoliv budete chtít.

Nejnovější model XT1200ZE Super Ténéré je konstruován,
aby uspokojil vaši touhu poznat, co se skrývá za obzorem.

Vše v tomto maximálně výkonném terénním motocyklu
bylo navrženo tak, aby vás přeneslo za hranice vaší
představivosti. Motocykl Super Ténéré, vybavený velice
výkonným motorem o objemu 1 199 ccm a robustním
rámem s elektronicky nastavitelným systémem
odpružením, je připraven přinést vzrušení na silnici a
doslova excelovat v terénu.

Kapalinou chlazený řadový
dvouválec o objemu 1 199 ccm

270stupňový klikový hřídel pro
silný točivý moment

Hřídelový pohon s tlumiči spojky a
hřídele

Elektronicky nastavitelný systém
odpružení

Inteligentní sdružený brzdný
systém a ABS

Řízení trakce, tempomat a Yamaha
D-mode

Tuhá hliníková paprsková kola
s bezdušovými pneumatikami

Zkosená hliníková řídítka a
nastavitelná přední část

Přístrojový panel LCD
s indikátorem polohy řazení

Nastavitelné přední a zadní
odpružení se zdvihem 190 mm

Nastavitelná výška sedla, 845 mm
až 870 mm

23litrová palivová nádrž a bezešvé
dvojité sedlo
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Maximální výkon,
absolutní kontrola a

snadná
nastavitelnost.

Nejnovější model XT1200ZE Super Ténéré se
dodává s pokročilou technologií podpory při
jízdě zajišťující nejvyšší úroveň řízení motoru a
podvozku.

Pomocí multifunkčního spínače lze snadno
vyladit elektronicky nastavitelný systém
odpružení, a to i za jízdy. Jezdec může vybírat
z 84 nastavení umožňujících vynikající výkon
rámu v téměř každé situaci.

Nejnovější přepínatelné mapování D-MODE
nabízí vylepšená nastavení pro jízdu ve městě i
sportovní jízdu a tempomat a 3stupňové řízení
trakce vám zajistí maximální kontrolu. A díky
nastavitelné výšce sedla a nastavitelné přední
části se 4 polohami, vám model XT1200ZE
poskytne sílu, kontrolu a přizpůsobitelnost.
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Kapalinou chlazený řadový dvouválec o objemu

1 199 ccm
Štíhlý a nesmírně silný kapalinou chlazený čtyřtaktní dvouválec
o objemu 1 199 ccm motocyklu XT1200ZE Super Ténéré
dodává masivní točivý moment pro okamžitou akceleraci.
Vyladěný motor s výkonem až 112 k (82,4 kW) dává tomuto
terénnímu motocyklu na dlouhé cesty schopnost dovézt vás
kamkoliv budete chtít.

Hřídelový pohon s gumovým tlumičem spojky
Hřídelový pohon je dostatečně živý pro jakéhokoliv náročného
jezdce milujícího dlouhé vyjížďky za dobrodružstvím. Motocykl
XT1200ZE je vybaven robustním a spolehlivým systémem, který
účinně přenáší velký točivý moment na zadní kolo. A pro zvýšení
pohodlí a životnosti disponuje tento nový model gumovými
tlumiči spojky, které zajišťují ještě plynulejší jízdu.

Jednoduše elektronicky nastavitelný systém odpružení
Elektronicky nastavitelný systém odpružení modelu XT1200ZE
umožňuje jezdci okamžitě za jízdy nastavit odpružení. Tento snadno
obsluhovatelný systém se ovládá pomocí multifunkčního spínače na
řídítkách a nabízí celkem 84 různých nastavení umožňujících
přizpůsobení každé jízdní situaci na silnici i v terénu.

Inteligentní sdružený brzdný systém a ABS
Inteligentní sdružený brzdný systém poskytuje jezdci celkovou kontrolu
nad strojem. Stisknutí přední brzdové páčky nejprve aktivuje sdružený
systém, zatímco stisknutí zadní brzdy vám nejprve poskytne individuální
kontrolu nad přední a zadní brzdou. Model XT1200ZE je vybaven
systémem ABS zaručujícím potřebnou jistotu. Systém lze podle potřeby
deaktivovat.

YCC-T s třístupňovým řízením trakce
Jezdci na modelu XT1200ZE mohou těžit z nejinteligentnější
dostupné elektronické technologie podpory při jízdě. Citlivý systém
YCC-T (procesorem řízená škrticí klapka Yamaha) zaručuje optimální
odezvu a vynikající dodávku výkonu a 3stupňové řízení trakce
umožňuje řidiči zvolit nejlepší nastavení pro různé podmínky na silnici
i v terénu.

Vylepšené mapování Yamaha D-MODE a tempomat
D-MODE umožňuje zvolit dvě různé možnosti mapování. Režim „T“
(město) zajišťuje pohodlnější a jednodušší charakter jízdy v pomalejších
podmínkách, zatímco režim „S“ (sport) dodává živý a vzrušující výkon na
otevřené silnici. A pro pohodlnější jízdu při delších vyjížďkách je
připraven jako standardní vybavení tempomat.
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Motor XT1200ZE Super Ténéré
Typ motoru paralelní dvouválec s náklonem dopředu, kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC,

4ventilový

Zdvihový objem 1 199cc

Vrtání x zdvih 98mm x 79,5mm

Kompresní poměr 11,0 : 1

Maximální výkon 82,4 kW  (112PS) @  7 250  rpm

Maximální točivý moment 117,0 Nm  (11,9 kg-m)  @  6 000  rpm

Systém mazání Se suchou skříní

Typ spojky mokrá, vícelamelová

Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Systém zapalování TCI

Systém startování Elektrický

Převodovka stálý záběr, 6rychlostní

Koncový převod Kardan

Podvozek XT1200ZE Super Ténéré
Rám Ocelový páteřový rám

Přední zdvih 190 mm

Úhel sklonu 28º

Stopa 126 mm

Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork, Ø 43 mm

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, Nastavitelné předtížení a tlumení odskoků, (kloubové odpružení),
Monoshock

Zadní zdvih 190 mm

Přední brzda Hydraulická s dvojitým kotoučem, Ø 310 mm kotouče s vlnitým profilem

Zadní brzda Hydraulická jednokotoučová, Ø 282 mm kotouč s vlnitým profilem

Přední pneumatika 110/80R19M/C 59V

Zadní pneumatika 150/70R17M/C 69V

Rozměry XT1200ZE Super Ténéré
Celková délka 2 255 mm

Celková šířka 980 mm

Celková výška 1 410 mm

Výška sedla 845/870 mm

Rozvor kol 1 540 mm

Minimální světlá výška 190 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 265 kg

Kapacita palivové nádrže 23 Litry

Kapacita olejové nádrže 4,2 litry

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha Vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Na uvedených
snímcích mohou být zobrazeni profesionální jezdci, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách nebo na uzavřeném okruhu. Stroj zobrazený na snímcích může být
vybaven originálním příslušenstvím značky Yamaha nebo příslušenstvím jiné značky, které může být určeno pouze pro použití na uzavřeném okruhu. Veškeré
informace jsou uvedeny za účelem poskytnutí obecných informací. Technické parametry a vzhled produktů a příslušenství značky Yamaha a příslušenství jiných značek
se mohou změnit bez předchozího upozornění. Příslušenství, které nepochází od společnosti Yamaha, je kompletně vyvinuto a vyrobeno respektovanými třetími
stranami. Společnost Yamaha nezaručuje dostupnost vyobrazených produktů a příslušenství na místních trzích. Nabízená řada produktů a příslušenství může být
v některých zemích omezena. Společnost Yamaha má právo ukončit distribuci produktů a příslušenství bez předchozího upozornění. V konkrétních případech se
mohou ceny produktů a příslušenství značky Yamaha lišit podle místních požadavků a podmínek. Na základě těchto informací nelze získat žádná práva. Pro další
podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte Vašeho místního autorizovaného prodejce značky Yamaha.



Barvy 

XT1200ZE Super Ténéré
www.yamaha-motor.cz

Yamaha Blue Tech Black

 

Brašna na nádrž
pro model Super
Ténéré

Kroužek
k přichycení brašny
na nádrž

Sada držáků
bočních boxů pro
model Super
Ténéré

Brašna na nádrž
pro model City

Brašna Tour na
nádrž

Brašna Sport na
nádrž

For all XT1200ZE Super Ténéré accessories go to the website, or check your local dealer

Řetězec kvality Yamaha
Technici společnosti Yamaha jsou plně školeni a vybaveni tak, aby nabídli ty nejlepší služby a rady pro váš výrobek

Yamaha. Z tohoto důvodu vám společnost Yamaha důrazně doporučuje, abyste ohledně svých servisních požadavků

navštívili oficiálního prodejce značky Yamaha.

Originální díly a příslušenství značky Yamaha jsou zvláště vyvinuty, navrženy a testovány pro náš sortiment výrobků

Yamaha. Yamaha také doporučuje používat mazivo Yamalube®. Jde o naši vlastní řadu high-tech maziv, která jsou

mízou motorů Yamaha. Tato maziva jsou vyvinuta tak, aby fungovala efektivně bez ohledu na to, kudy jedete.

Kromě funkčního a stylového příslušenství nabízí Yamaha řadu vysoce kvalitního, inovativního jízdního vybavení

navrženého tak, abyste vždy měli dostatečné pohodlí a byli chráněni. K dispozici je také rozsáhlá řada ležérního

oblečení. Více informací naleznete na:

www.yamaha-motor-acc.com

Poznejte více o

Yamaha XT1200ZE Super Ténéré na Vašem

mobilu

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

organizační složka CZ

Obchodní 126

251 01 Čestlice

Yamaha Motor Middle Europe B.V.

ogranizačná zložka SK

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava


