
Yamaha's 2010 Super
Ténéré 1200Z: go
beyond
Yamaha започна проектирането на Super Ténéré на

чисто и с ясна визия – интелигентен мотоциклет за

приключенски пътувания. Започнахме с голям, мощен

двигател – използвайки схема на наклонен 2-цилиндров

двигател, който позволява компактност и запазване на

малка ширина на мотоциклета – и 270-градусово

изместване на коляновия вал за чудесно усещане на

дросела.

Задържахме масата ниска и центрирана за леко, пъргаво

управление - за бавно каране по отсечка на скалист

терен до скоростна атака в завои. Конструирахме го як, с

джанти със спици и вградена защита на двигателя за

офроуд приключения. Направихме го комфортен и

практичен за дълго пътуване. And we loaded it with the

latest rider assist technology to help riders tackle any

terrain.

Регулируемо предно и задно

окачване

Кардан, редови 2-цил.двигател, 270-

градусово изместване на коляновия

вал.

Нисък център на тежестта за

идеално, гъвкаво управление.

Интелигентна Унифицирана  спирачна

система и и ABS

Алуминиеви джанти със здрави спици

за безкамерни гуми

Регулируема височина на седалка

YCC-T с 3-степенен контрол против

буксуване плюс режим Yamaha D

Super Ténéré 1200Z



Yamaha's 2010 Super Ténéré 1200Z: go
beyond
Приключенското пътуване изисква умения, кураж и издръжливост – както и доверие в машината Ви.

Faith that it'll love rocky river crossings and dirt roads as much as you do. Faith that it's going to be

comfortable on a long freeway haul. Доверие, с което получават необходимото, за да набраздите

извиващите се планински пътища.

Изцяло новият Yamaha Super Ténéré е конструиран, за да бъде най-вълнуващия мотоциклет за

пътуване от следващо поколение, комбиниращ здравината, научена от Yamaha по време на ралито в

Дакар, и надеждност, лесно управление и напредничава технология за подпомагане на водача.

In 2011, the Super Ténéré is now available in eye-catching, distinctive black.
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Кардан, редови 2-
цил.двигател - 270-градусово
изметсване на коляновия  вал

Изтърква асфалта и мести планини от

пясък безпроблемно с грохота  на 1199

куб.см., 270-градусов редови 2-

цилиндров двигател. Голям, гъвкав

въртящ момент, достигащ 110КС,

бързооборотна мощност на двигател с

голям диаметър на цилиндрите,

монтиран ниско в  рамата за остро

управление.

Нисък център на тежестта за
идеално, гъвкаво
управление.

Ниският център на тежестта е една от

ключовите цели при проектирането за

Yamaha. Ще забележите ефектите

незабавно – превъзходния баланс и

подвижност, които усещате при ниски

скорости и на меки повърхности, и

лекото, бързо управление, като

прекарвате мотоциклета без усилие

през криволичещите завои на

планинските пътища.

Интелигентна Унифицирана
спирачна система + ABS

Умната ABS система, предусеща кога

колелата ще се плъзнат и плавно

противодейства. Освен това

Унифицираната спирачна система

позволява да изберете  между спиране на

двете колела само с предния лост или

пълен контрол върху всяко колело с

докосване първо на педала за задната

спирачка. Together they deliver exceptional

control in a wide range of riding conditions.

YCC-T с 3-степенен контрол на
тягата

Изберете как  искате да карате и

форсирайте спокойно.

Усъвършенстваната технология за

контролиран от чип дросел Yamaha

(YCC-T) на Super Ténéré с 3-степенен

контрол на тягата може да бъде

изключена, когато е време за малко

„управление със задното колело“ в

калта. Мотоциклетът има също така и

превключваем режим Yamaha D-MODE

за многомерна характеристика на

двигателя.

Алуминиеви джанти със
здрави спици за безкамерни
гуми

За сигурна експлоатация при най-

трудните офроуд препятствия, Super

Ténéré е с алуминиеви джанти със

спици за безкамерни гуми. Тясната

предна джанта е снабдена с двойни T-

образни релси по ръба в  края на

спиците, позволявайки на спиците да се

преплитат допълнително и помагаща за

генериране на твърдост, от която се

нуждаете при подвижното управление

на пътя.

Регулируемо предно и задно
окачване

Подгответе мотоциклета за всяка

ситуация – обърнатите вилки на Super

Ténéré са напълно регулируеми за

предварително натягане, компенсация и

рикоширащо демпфиране. Можете да

регулирате и задния моно амортисьор за

предварително натягане и рикоширащо

демпфиране без за това да ви трябват

инструменти, което прави лесна

подготовката на мотоциклета за пътници

и тежък багаж.
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Двигател

Тип на двигателя
Наклонен напред, успореден, 2-цилиндров, 4-
тактов, с водно охлаждане, DOHC, 4-клапанов

Кубатура 1,199cc
Диаметър х ход 98 mm x 79.5 mm
Степен на сгъстяване 11.0 : 1
Максимална мощност 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Максимален въртящ  момент 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Мазилна уредба Сух картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Вал
Fuel consumption 6.0l/100km
CO2 emission 138g/km
Карбуратор Електронен горивен инжекцион

Шаси

Рама Рамка от стоманена тръба
Ъгъл на вертикално отклонение 28º
Следа 126mm
Система на предното очакване Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Система на задното очакване
Плаващо рамо, Регулируемо предварително
натягане и рикоширащо демпфиране, шарнирно
окачване, Моно амортисьор

Преден ход 190 mm
Заден ход 190 mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Предна гума 110/80R19M/C 59V
Задна гума 150/70R17M/C 69V

Размери

Обща дължина 2,250 mm
Обща ширина 980 mm
Обща височина 1,410 mm high 1,470 mm
Височина на седалката 845/870 mm
Колесна база 1,540 mm
Минимален просвет 190 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

257 kg

Капацитет на горивен резервоар 23litres
Капацитет на маслен резервоар 4.2litres
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Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви предупреждава да

карате внимателно и да пазите колегите си мотоциклетисти и околната среда. Спецификациите и

външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, са предмет на промяна без предизвестие и

може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За допълнителни подробности, моля

консултирайте се с Вашия дистрибутор на Yamaha.

Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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