
Ultimat kraft, total
kontroll og enkel
justerbarhet.
Den nyeste Super Ténéré 1200ZE fullstappet med

avansert teknologi for førerassistanse for de høyeste

nivåer av motor- og chassiskontroll.

Ved hjelp av en  erfunksjonsbryter kan den

brukervennlige elektronisk justerbare fjæringen

 ninnstilles mens man er på farten – noe som lar føreren

velge blant 84 innstillinger for enestående chassis-ytelse

i praktisk talt hver eneste situasjon.

Den nyeste bryterstyrte D-MODE-funksjonen gir

 njusterte innstillinger for by- og sportskjøring, mens

cruise control og 3-trinns traction control lar deg ta

styringen. Og med et høydejusterbart sete og 4-

stillingers justerbar skjerm gir 1200ZE deg kraft, kontroll

og justerbarhet.

2-sylindret motor på 1199 cc med

væskekjøling

270-graders veivaksel for høyt

dreiemoment

Kardangdrift med clutch- og

akseldempere

Elektronisk justerbar fjæring

Intelligent Uni ed Brake System og

ABS

Traction control, cruise control og

Yamaha D-mode

Kraftige, eikede aluminiumsfelger med

slangeløse dekk

Konisk styre av aluminium og justerbar

skjerm

LCD-instrumentpanel med

girstillingsindikator

190 mm vandring, justerbar fjæring

foran og bak

Justerbar setehøyde på 845–870 mm

23-liters bensintank og sømløst

dobbeltsete

Super Ténéré 1200ZE



Ultimat kraft, total kontroll og enkel
justerbarhet.
Det  nnes eventyrlyst i alle som bare venter på å bli sluppet løs. Og når lysten til å bryte ut av den

daglige rutinen blir uimotståelig, er denne høyteknologiske utforskeren klar til å ta deg med dit du vil.

Den nyeste Super Ténéré 1200ZE is er bygd for å tilfredsstille ønsket ditt om å se hva som  nnes

rundt neste sving.

Alt ved denne svært kapable adventure-sykkelen for langturer er konstruert for å ta deg med lengre

enn du trodde var mulig. Super Ténéré er utstyrt med en svært kraftig 1199 cc-motor og et robust

chassis med elektronisk justerbar fjæring. Den er klar til å begeistre på motorveien og utmerke seg i

gjørme.
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2-sylindret motor på 1199 cc
med væskekjøling

Super Ténéré 1200ZEs slanke og ekstremt

kraftige, veskekjølte 2-sylinders, 4-takts

1199 cc-motor gir massive

dreiemomentsnivåer for umiddelbar

akselerasjon. Finjusterte motordeler

forsterker kraften til 112 hk (82,4 kW),

noe som gjør denne adventure-sykkelen

for langturer kan ta deg med dit du måtte

ønske.

Kardangdrift med
clutchdemper i gummi

Kardangdrift er avgjørende for enhver

seriøs eventyrlysten fører på langturer, og

XT1200ZE er utstyrt med et robust og

pålitelig system som overfører det høye

dreiemomentet til bakhjulet på en

e ektiv måte. Og for økt komfort og

slitestyrke er den nyeste modellen utstyrt

med nye clutchdempere i gummi, som gir

føreren en enda mer optimal kjøretur.

Elektronisk justerbar fjæring
som er enkel å justere

XT1200ZEs elektronisk justerbare fjæring

gjør at den eventyrlystne føreren kan

justere fjæringen umiddelbart i løpet av

turen. Dette brukervennlige systemet

kontrolleres av en  erfunksjonsbryter på

styret, og det har totalt 84 forskjellige

innstillinger for å passe til alle

kjøresituasjoner, både på og utenfor veien.

Intelligent Uni ed Brake
System og ABS

Intelligent Uni ed Brake System gir

føreren full kontroll. Uni ed Brake System

aktiveres ved å bruke forbremsbryteren,

mens ved å bruke bakbremsen først får du

individuell kontroll over for- og

bakbremsene. Og for ekstra trygghet er

XT1200ZE utstyrt med ABS.

YCC-T med 3-trinns traction
control

XT1200ZE-førere drar fordel av den mest

intelligente teknologien for elektronisk

førerassistanse som er tilgjengelig.

Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T)

sørger for optimal respons og

fremragende kraftoverføring, mens den 3-

trinns traction control lar føreren velge

den beste innstillingen for forskjellige

forhold, både på og utenfor veien.

Forbedret Yamaha D-MODE-
funksjon og cruise control

D-MODE gir valget mellom to forskjellige

funksjonsalternativer. T-modus (town – by)

gir et mer avslappet preg under mer

langsomme forhold, mens S-modus (sport)

gir spennende kjøring på landeveien. Og

cruise control er standardutstyr for mer

avslappende langturer.
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Motor

Motortype
Foroverlent, 2 parallelle sylindere, Væskekjølt,
Firetakt, DOHC, 4-ventilers

Slagvolum 1,199cc
Boring x slag 98 mm x 79.5 mm
Kompresjonsforhold 11.0 : 1
Maks. e ekt 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Maks. dreiemoment 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Smøresystem Tørrsump
Clutchtype Våt, Multiplate
Tenningssystem TCI
Startsystem Elektrisk
Fremdriftsystem Konstant utveksling, 6-trinns
Kraftoverføring Kardang
Forgasser Elektronisk bensininnspøytning

Chassis

Ramme Rørramme i stål
Castervinkel 28º
Forsprang 126mm
Fjæringssystem foran Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Fjæringssystem bak
Svingarm, Justerbar forspenning og
dempingsjustering, lenkearm, Monoshock

Fjæringsvei foran 190 mm
Fjæringsvei bak 190 mm
Bremser foran Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Bremser bak Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Dekk foran 110/80R19M/C 59V
Dekk bak 150/70R17M/C 69V

Dimensjoner

Lengde 2,255 mm
Bredde 980 mm
Høyde 1,410 mm
Setehøyde 845/870 mm
Akselavstand 1,540 mm
Minimum bakkeklaring 190 mm
Vekt (fulltanket) 265 kg
Tankvolum 23litres
Kapasitet oljetank 4.2litres
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Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene som vises, kan vise en profesjonell fører under kontrollerte forhold

eller på en lukket bane. Enheten som vises på bildene, kan være utstyrt med Yamaha-tilbehør og/eller

tilbehør av annet merke enn Yamaha som kan være utelukkende til bruk på lukket bane. All informasjon

er veiledende. Spesi kasjoner og utseende for Yamaha-produkter, Yamaha-tilbehør og tilbehør av et

annet merke enn Yamaha kan være gjenstand for endringer uten forvarsel. Tilbehør av et annet merke

enn Yamaha er helt og holdent utviklet og produsert av anerkjente tredjeparter. Yamaha garanterer ikke

tilgjengeligheten for viste produkter og tilbehør hos lokale forhandlere. Produkt- og tilbehørserien kan

være begrenset i noen land. Yamaha har rett til å avbryte bruken av produkter og tilbehør uten forvarsel.

Prisene på Yamaha-produkter og tilbehør kan, der dette gjelder, variere i henhold til lokale krav og

forhold. Det er ikke mulig å tilegne seg rettigheter fra denne informasjonen. Kontakt Yamaha-

forhandleren for  ere detaljer og informasjon om tilgjengelighet.

Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær. Yamaha oppfordrer deg til å kjøre trygt og respektere

medtra kanter og miljøet. Bildene i denne brosjyren viser profesjonelle utøvere som kjører under

kontrollerte forhold. Spesi kasjonene og utseendet på Yamaha-produktene som vises her, kan bli endret

uten varsel, og disse kan variere i henhold til krav og omstendigheter. Kontakt din Yamaha-forhandler for

ytterligere informasjon.
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