
Bruikbaar vermogen,
totale controle en
eenvoudig verstelbaar.
De nieuwste Super Ténéré 1200ZE zit boordevol

geavanceerde besturingstechnologie voor maximale

motor- en chassiscontrole

Met een multifunctionele schakelaar is de

gebruiksvriendelijke, elektronisch verstelbare vering

tijdens het rijden nauwkeurig in te stellen. Voor

uitstekende chassisprestaties in praktisch iedere situatie

hebt u de keuze uit 84 instellingen

Met de nieuwste Yamaha D-MODE keuzeschakelaar

voor de rijmodus beschikt u over geavanceerde

instellingen voor rijden in de stad en sportief rijden. En

met de cruise control en driestaps traction control hebt

u daarbij alles onder controle Met een instelbare

zithoogte en een in vier standen handmatig verstelbaar

windscherm biedt de 1200ZE u bovendien ruim

voldoende vermogen, volledige controle en volop

instelmogelijkheden.

Vloeistofgekoelde 1.199cc parallel

twin

270-graden krukas voor hoog koppel

Onderhoudsvrije cardanaandrijving

Elektronisch verstelbaar veersysteem

Intelligent Uni ed Brake System en

ABS

Traction control, cruise control en

Yamaha D-MODE

Robuuste aluminium spaakwielen met

tubeless banden

Aluminium “fatbar” stuur en

handmatig verstelbaar windscherm

LCD instrumentenpaneel met

versnellingsindicator

Verstelbaar veersysteem vóór en

achter, met 190 mm veerweg

Zithoogte instelbaar tussen 845 mm

en 870 mm

23 liter brandstoftank en duozadel

zonder stiknaden

Super Ténéré 1200ZE



Bruikbaar vermogen, totale controle en
eenvoudig verstelbaar.
In ieder schuilt het avontuur, het enige wat u moet doen is daaraan toegeven. En wanneer de drang

heeft om uit de dagelijkse sleur los te breken, brengt deze hightech ontdekkingsreiziger u waar u

maar wilt.

Met de Super Ténéré 1200ZE gaat uw wens om de wijde wereld te ontdekken eenvoudig in

vervulling.

Deze bijzondere avontuurlijke motor ets is er helemaal op afgestemd om u verder te brengen dan u

ooit voor mogelijk had gehouden. De krachtige 1.199cc motor en het oerdegelijke chassis met

elektronisch verstelbaar veersysteem, biedt de Super Ténéré u onder alle omstandigheden

opwindend veel rijplezier.

Super Ténéré 1200ZE

www.yamaha-motor.euwww.yamaha-motor.eu



Vloeistofgekoelde 1.199cc
parallel twin

Dankzij het bruikbare vermogen van de

compacte, 1.199cc vloeistofgekoelde,

parallel twin viertakt, beschikt u over een

enorm koppel voor uitstekende

acceleratie Dankzij de geavanceerde

inwendige constructie brengt deze all-

road voor langeafstandsritten u overal

waar u maar wilt.

Onderhoudsvrije, geruisloze
cardanaandrijving

Cardanaandrijving is essentieel voor de

avontuurlijke motorrijder die echt lange

afstanden a egt. De XT1200ZE is voorzien

van een robuust en betrouwbaar systeem

dat het enorme koppel e ciënt

overbrengt naar het achterwiel. En voor

optimaal comfort en duurzaamheid is het

nieuwste model voorzien van nieuwe

rubberen koppelingsdempers voor

gelijkmatig en soepel rijden.

Gebruiksvriendelijk, elektronisch
verstelbaar veersysteem

De avontuurlijke motorrijder kan tijdens het

rijden het elektronisch verstelbare

veersysteem eenvoudig aanpassen. Dit

gebruiksvriendelijke systeem kan worden

bediend met een op het stuur gemonteerde,

multifunctionele schakelaar. U beschikt over

in totaal 84 instellingen voor iedere on- en

o -road situatie.

Intelligent Uni ed Brake
System en ABS

Het Intelligent Uni ed Brake System

biedt de motorrijder totale controle

Wanneer u eerst de voorrem aantrekt,

wordt het Uni ed Brake System

ingeschakeld. Wanneer u eerst de

achterrem bedient, hebt u afzonderlijk

controle over de voor- en achterrem En

voor meer controle is de XT1200ZE

standaard uitgevoerd met ABS.

YCC-T met 3-staps Traction
Control Systeem

XT1200ZE-rijders kunnen pro teren van

de intelligentste elektronische

besturingstechnologie die er is. De ' y by

wire' Yamaha Chip Controlled Throttle

(YCC-T) reageert optimaal en levert een

enorm vermogen. Met het 3-staps

Traction Control Systeem kan de

motorrijder de beste instelling voor

verschillende omstandigheden, on-road of

o -road, selecteren.

Geavanceerde Yamaha D-MODE
keuzeschakelaar voor de
rijmodus en cruise control

Yamaha D-MODE biedt u de keuze uit twee

opties voor de rijmodus. De "T"-modus

(toermodus) zorgt voor relaxter en

comfortabeler rijden bij minder snelle

rijomstandigheden. De "S"-modus

(sportmodus) levert opwindende

rijprestaties op de buitenweg. En om

relaxter lange afstanden te kunnen

a eggen, is de motor standaard uitgevoerd

met een geavanceerde cruise control.
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Motor

Motortype 2-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, 4-kleppen
Cilinderinhoud 1,199cc
Boring x slag 98 mm x 79.5 mm
Compressieverhouding 11.0 : 1
Max. vermogen 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Max. koppel 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Smeersysteem Dry sump
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 6 versnellingen
Eindoverbrenging Aandrijfas
Carburator Brandstofsysteem

Chassis

Type chassis Stalen ruggengraatframe
Balhoofdhoek 28º
Naloop 126mm
Wielophanging, voor Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Wielophanging, achter
Achterbrug, Instelbare veervoorspanning en uitgaande
demping, Link-type veersysteem, Enkele
schokdemper

Veerweg, voor 190 mm
Veerweg, achter 190 mm
Remmen, voor Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Remmen, achter Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Bandenmaat, voor 110/80R19M/C 59V
Bandenmaat, achter 150/70R17M/C 69V

Afmetingen

Totale lengte 2,255 mm
Totale breedte 980 mm
Totale hoogte 1,410 mm
Zithoogte 845/870 mm
Wielbasis 1,540 mm
Grondspeling 190 mm
Rijklaargewicht 265 kg
Inhoud brandstoftank 23litres
Motorolie hoeveelheid 4.2litres
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Please note that the model shown is a EURO 4 version. Always wear a helmet, eye protection and

protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and respect fellow riders and the

environment. Images displayed may depict a professional rider performing under controlled conditions or

on closed circuit. The unit displayed on the images may be equipped with genuine Yamaha accessories

and/or non Yamaha branded accessories which may be for closed-circuit use only. All information is given

for general guidance. Speci cations and appearance of Yamaha products, Yamaha accessories and non

Yamaha branded accessories are subject to change without prior notice. Non Yamaha branded

accessories are fully developed and produced by respected third parties. Yamaha does not guarantee

the availability of the displayed products and accessories in local markets. The product and accessories

range may be limited in some countries. Yamaha has the right to discontinue products and accessories

without prior notice. Where applicable, prices of Yamaha products and accessories may vary according to

local requirements and conditions. No rights can be obtained from this information. For further details

and availability, please contact your local Yamaha dealer.

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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