
Ultimat kraft, total
kontroll och lätt att
justera
Den nya Super Ténéré 1200ZE är fullmatad med

avancerade förarassistanshjälpmedel för absolut bästa

motor- och chassikontroll.

Den elektroniskt justerbara fjädringen kan enkelt

 njusteras under körning - som förare kan du välja

mellan 84 olika inställningar för utomordentliga

fjädringsegenskaper i så gott som alla situationer.

Med det variabla D-MODE systemet kan du justera

motorns karaktär och e ekt, för sportig körning eller i

stadsmiljö, medan farthållaren och 3-stegs

antispinnsystem ger dig utmärkt kontroll. Och med en

justerbar sadelhöjd och en vindruta som kan justeras i 4

olika lägen är 1200ZE anpassningsbar och komfortabel.

1199 cc, vätskekyld rak 2-cylindrig

motor

270 graders tändföljd för kraftigt

vridmoment

Kardandrift med ryckutjämnare i

koppling och kardan

Elektroniskt justerbar fjädring

Intelligent kombibromssystem och

ABS

Antispinnsystem, farthållare och

Yamaha D-mode

Kraftiga ekerfälgar av aluminium med

slanglösa däck

Styre i aluminium och justerbar ruta

LCD-instrument med

växellägesindikator

190 mm slag, justerbar fjädring fram

och bak

Sadelhöjden justerbar från 845 mm till

870 mm

23-liters bränsletank och sömlös

dubbelsadel

Super Ténéré 1200ZE



Ultimat kraft, total kontroll och lätt att
justera
I var och en av oss  nns en äventyrslust som bara väntar på att släppas fri. Och när din önskan att

bryta dej loss ur den dagliga lunken blir för stor, står den här bekväma och avancerade mtorcykeln

klar att ta dej dit du vill.

Den nya Super Ténéré 1200ZE är byggd för att uppfylla dina förväntningar och för ytta dig bortom

horisonten.

Allt som rör den här kapabla långfärdscykeln har utformats för att du ska kunna ta dej längre bort än

vad du trodde var möjligt. Utrustad med en kraftfull 1199 cc-motor och ett stabilt chassi som har

elektroniskt justerbar fjädring är nya Super Ténéré klar för att ge dej förstklassiga köregenskaper på

alla typer av underlag.
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1199 cc vätskekyld rak 2-
cylindrig motor

Super Ténéré 1200ZE har en smidig och

otroligt kraftfull 1199 cc vätskekyld rak 2-

cylindrig 4-taktmotor, som levererar

massor av vrid för direkt acceleration. Den

uppdaterade motorn har fått höjd e ekt

till 82,4 kW (112 hk), vilket ger den här

bekväma motorcykeln prestanda att ta

dig dit du vill.

Kardandrift med ryckutjämnare

Kardandriften är viktig för en seriös

touringförare, och XT1200ZE är utrustad

med ett robust och pålitligt system som

e ektivt levererar kraften till bakhjulet.

Och för bättre komfort och livslängd är

den senaste modellen utrustad med nya

ryckutjämnare som ger ännu bättre

åkkomfort.

Elektroniskt justerbar fjädring

XT1200ZE:s elektroniskt justerbara fjädring

ger föraren möjlighet att göra omedelbara

justeringar av fjädringen under körning.

Fjädringsjusteringen görs enkelt från styret

och ger möjlighet till totalt 84 olika

inställningar för anpassning till varje

körsituation på väg eller terräng.

Intelligent kombibromssystem
och ABS

Det intelligenta kombibromssystemet ger

föraren total kontroll. När du bromsar

med frambromsen först aktiveras

kombisystemet, medan aktivering av

bakbromsen först ger dej individuell

kontroll över frambromsarna och

bakbromsen. XT1200ZE är utrustad med

ABS.

YCC-T med 3-stegs
antispinnsystem

XT1200ZE-förare drar nytta av den mest

intelligenta och tekniskt avancerade

elektroniska förarhjälpmedel som  nns

tillgängligt. Yamahas datorstyrda " y-by-

wire"-system (YCC-T) ger optimal

gasrespons, medan det 3-stegade

antispinnsystemet låter föraren välja

bästa inställning för olika förhållanden på

väg och i terräng.

Förbättrad Yamaha D-MODE-
mappning och farthållare

D-MODE ger möjlighet till två olika

mappningsval. "T"-läge (stad) ger mera

avspänd och mjukare karaktär i låg fart,

medan "S"-läget (sport) ger stimulerande

och bästa prestanda på landsvägen. Och för

mera avslappande långturer  nns farthållare

som standardutrustning.
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Motor

Motortyp
Framåtvinklad parallel 2-cylindrig, Vätskekylning, 4-
takts, DOHC, 4 ventiler

Slagvolym 1,199cc
Borrning och slag 98 mm x 79.5 mm
Kompression 11.0 : 1
Max e ekt 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Max vridmoment 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Smörjningssystem Torrsump
Kopplingstyp Våt, Flerskivig
Tändsystem TCI
Startsystem Elektrisk
Växellåda Konstant ingrepp, 6-växlad
Drivlina Kardanaxel
Förgasare Elektronisk bränsleinsprutning

Chassi

Ram Stålrörsram
Castervinkel 28º
Försprång 126mm
Fjädringssystem fram Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Fjädringssystem bak
Svingarm, Justerbar förspänning samt returdämpning,
länkupphängning, Monoshock

Fjädringsväg fram 190 mm
Fjädringsväg bak 190 mm
Frambroms Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Bakbroms Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Framdäck 110/80R19M/C 59V
Bakdäck 150/70R17M/C 69V

Dimensioner

Totallängd 2,255 mm
Totalbredd 980 mm
Totalhöjd 1,410 mm
Sitthöjd 845/870 mm
Hjulbas 1,540 mm
Min. markfrigång 190 mm
Vikt (fulltankad) 265 kg
Bränsletanksvolym 23litres
Oljetanksvolym 4.2litres
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Bär alltid hjälm, ögonskydd och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dej att köra säkert och att visa hänsyn

till dina medtra kanter och till miljön. Visade bilder kan visa en professionell förare som kör under

kontrollerade former eller på en avlyst bana. Motorcykeln som avbildas kan vara utrustad med

originaltillbehör från Yamaha och/eller icke-Yamaha-tillbehör som endast är tillåtna att användas på

avlysta banor. All information ges som allmän vägledning. Speci kationer och utseende på Yamaha-

produkter, Yamaha-tillbehör och/eller icke-Yamaha-tillbehör är föremål för ändringar utan föregående

meddelande. Icke-Yamaha-tillbehör är fullt ut utvecklade och tillverkade av respektive tredje part.

Yamaha garanterar inte tillgängligheten av de visade produkterna och tillbehören på lokala marknader.

Produkt- och tillbehörssortimentet kan vara begränsat i vissa länder. Yamaha har rätt att upphöra med

produkter och tillbehör utan föregående meddelande. Om tillämpligt kan priser på Yamaha-produkter

och tillbehör variera beroende på lokala krav och förhållanden. Inga rättigheter kan fås grundat på denna

information. För mer information om detaljer och tillgänglighet, kontakta din lokala Yamaha-

återförsäljare.

Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa

hänsyn till dina medtra kanter och till miljön. Bilder i den här broschyren visar professionella förare som

kör under kontrollerade former. Speci kationer och utseende för de Yamaha-produkter som visas här

kan komma att ändras utan föregående meddelande och de kan variera till följd av ändrade behov och

förhållanden. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.
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