
Ultimativ kraft, total
kontrol og nem
justering.
Den nyeste Super Ténéré 1200ZE er fyldt med avanceret

kørerteknologi, der giver uovertru en kontrol med

motoren og chassiset.

Ved hjælp af en multifunktionskontakt kan den

brugervenlige, elektronisk justerbare a jedring

 nindstilles på farten - så køreren kan vælge mellem 84

indstillinger for at opnå enestående chassisegenskaber i

næsten enhver situation.

Den nyeste omskiftelige D-MODE-kortlægning tilbyder

avancerede by- og sportsindstillinger, mens fartpilot og

3-trins antispin giver dig fuld kontrol. Med et

højdejusterbart sæde og en justerbar skærm med 4

positioner giver 1200ZE dig kraft, kontrol og

justeringsmuligheder.

1.199 cc, 2-cylindret, væskekølet

rækkemotor

270 graders krumtap, der giver et

stort drejningsmoment

Kardanaksel med koblings- og

akselstabilisatorer

Elektronisk justerbar a jedring

Intelligente UBS-bremser og ABS

Antispin, fartpilot og Yamaha D-mode

Alufælge med robuste eger og

slangeløse dæk

Koniske aluminiumhåndtag og

justerbar skærm

LCD-instrumenter med gearindikator

Justerbar for- og baga jedring med

190 mm vandring

Justerbar sædehøjde fra 845 til 870

mm

23 liters brændstoftank og

dobbeltsæde uden sømme

Super Ténéré 1200ZE



Ultimativ kraft, total kontrol og nem
justering.
Vi har alle en eventyrlyst i os, der bare venter på at blive sluppet løs. Og når trangen til at bryde ud af

den daglige rutine bliver uimodståelig, er denne højteknologiske eventyrer klar til at bringe dig,

hvorhen du end måtte ønske.

Den seneste Super Ténéré 1200ZE er bygget til at opfylde dit ønske om at se, hvad der ligger bag

horisonten.

Alt ved denne utroligt kompetente touringmotorcykel er designet til at tage dig endnu længere ud,

end du nogensinde troede muligt. Super Ténéré, der er udstyret med en ekstremt kraftfuld 1.199 cc

motor og et robust stel med elektronisk justerbar a jedring, er klar til at henrykke på motorvejen og

excellere i terrænet.
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1.199 cc, 2-cylindret,
væskekølet rækkemotor

Super Ténéré 1200ZEs 1.199 cc,

væskekølede, 2-cylindrede, 4-takts

rækkemotor er slank og ekstremt

kraftfuld med sit enorme

drejningsmoment, der giver øjeblikkelig

acceleration. Avancerede

motorkomponenter øger e ekten til 112

hk (82,4 kW) og gør denne

touringmotorcykel i stand til at bringe dig,

hvorhen du end måtte ønske.

Kardanaksel med
gummikoblingsstabilisatorer

Kardanakslen er af afgørende betydning

for alle seriøse langturskørere, og

XT1200ZE er udstyret med et robust og

pålideligt system, der e ektivt overfører

det enorme drejningsmoment til

baghjulet. For at øge komforten og

holdbarheden er den nyeste model

udstyret med nye

gummikoblingsstabilisatorer, som giver en

endnu mere jævn kørsel.

Elektronisk, nemt justerbar
a jedring

XT1200ZE's elektronisk justerbare a jedring

giver den eventyrlystne kører mulighed for

at foretage øjeblikkelige justeringer af

a jedringen på farten. Det brugervenlige

system styres af en multifunktionskontakt

monteret på styret og giver i alt 84

forskellige indstillinger, der passer til al

kørsel på vej og i terræn.

Intelligente UBS-bremser og
ABS

De intelligente UBS-bremser giver

køreren total kontrol. Ved først at trække

i forbremsegrebet aktiveres UBS-

bremserne, og ved først at berøre

bagbremsen får du individuel kontrol over

for- og bagbremserne. For at give ekstra

tryghed er XT1200ZE desuden udstyret

med ABS.

YCC-T med 3-faset antispin

XT1200ZE-kørere nyder godt af den mest

intelligente, elektroniske kørerteknologi

på markedet. "Fly-by-wire"-systemet

YCC-T (Yamaha Chip-Controlled Throttle)

sikrer optimal respons og enestående

motore ekt, mens 3-trins antispin giver

køreren mulighed for at vælge den

indstilling, der passer bedst til forskellige

forhold på vej eller i terræn.

Forbedret Yamaha D-MODE-
kortlægning og fartpilot

D-MODE giver mulighed for at vælge mellem

to forskellige kortlægningsfunktioner. "T"-

tilstand (by) giver lettere og mere

afslappede køreegenskaber under

langsommere forhold, mens "S"-tilstand

(sport) giver sjove og spændende

egenskaber på åben vej. Til mere afslappede

langturskørsel er der monteret fartpilot som

standardudstyr.

Super Ténéré 1200ZE

www.yamaha-motor.eu



Motor

Motortype
Fremadvippet, parallel 2-cylindret, Væskekølet, 4-
takts, DOHC, 4-ventilet

Slagvolumen 1,199cc
Boring x slaglængde 98 mm x 79.5 mm
Kompressionsforhold 11.0 : 1
Maks. e ekt 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Maks. moment 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Smøresystem Tørsump
Koblingstype Våd, Multi-disc
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Konstant indgreb, 6-trins
Sekundær transmission Aksel
Karburator Elektronisk brændsto ndsprøjtning

Stel

Stel Backbone-stel i stål
Styrehjulsvinkel 28º
Efterløb 126mm
A jedringssystem for Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

A jedringssystem bag
Svingga el, Justerbar preload og stødafdæmpning,
link-a jedring, Monoshock

Vandring for 190 mm
Vandring bag 190 mm
Forbremse Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Bagbremse Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Fordæk 110/80R19M/C 59V
Bagdæk 150/70R17M/C 69V

Dimensioner

Samlet længde 2,255 mm
Samlet bredde 980 mm
Samlet højde 1,410 mm
Sædehøjde 845/870 mm
Hjulafstand 1,540 mm
Min. frihøjde 190 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 265 kg
Tankkapacitet 23litres
Olietankkapacitet 4.2litres
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Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. De viste billeder kan vise en professionel kører, som kører under

ordnede forhold eller på en lukket bane. Maskinen, som vises på billederne, kan være udstyret med

originalt Yamaha-tilbehør og/eller tilbehør af andre mærker end Yamaha, som muligvis kun må anvendes

på lukkede baner. Alle oplysninger er ment som generel vejledning. Speci kationer og udseendet af

Yamaha-produkter, Yamaha-tilbehør og tilbehør af andre mærker end Yamaha kan ændres uden varsel.

Tilbehør af andre mærker end Yamaha er fuldt udviklet og produceret af respekterede tredjemænd.

Yamaha garanterer ikke, at de viste produkter og tilbehør er tilgængelige på lokale markeder. Produkt-

og tilbehørsserien kan være begrænset i nogle lande. Yamaha har ret til at indstille produktionen af

produkter og tilbehør uden forudgående varsel. Hvor det er relevant, kan priserne på Yamaha-produkter

og tilbehør variere i henhold til lokale krav og forhold. Der kan ikke opnås rettigheder ud fra disse

oplysninger. Kontakt din lokale Yamaha-forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Yamaha opfordrer dig altid til at køre sikkert og

respektere andre kørere og miljøet. Billederne i denne brochure viser professionelle kørere, der kører

under ordnede forhold. Speci kationerne og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan ændres uden

varsel, og de kan variere alt efter krav og forhold. Kontakt venligst din Yamaha-forhandler, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.
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