
Son güç, eksiksiz
kontrol ve kolay
ayarlanabilirlik.
En yeni Super Ténéré 1200ZE yüksek motor ve şasi

kontrolü için gelişmiş sürücü yardımı teknolojisiyle

donatılmıştır.

Çok fonksiyonlu bir düğme ile kullanımı kolay, elektronik

olarak ayarlanabilir süspansiyon hareket halindeyken de

ayarlanabilir ve sürücünün hemen hemen her durumda

olağanüstü şasi performansı için 84 farklı ayardan birini

seçmesine olanak tanır.

En yeni değiştirilebilir D-MODE eşleme şehir ve spor

ayarları sunarken, hız sabitleyici ve 3 kademeli çekiş

kontrolü ile kontrolü elinizde tutmanızı sağlar. Yüksekliği

ayarlanabilir sele ve 4 konumlu ayarlanabilir ön camla

1200ZE güç, kontrol ve ayarlanabilirlik sunar.

1.199 cc sıvı soğutmalı sıralı 2 silindirli

motor

güçlü tork için 270 derece krank

Debriyaj amortisörlü ve şaft

amortisörlü tahrik mili

Elektronik olarak ayarlanabilir

süspansiyon

Akıllı birleş ik frenleme sistemi ve ABS

Çekiş  kontrolü, hız sabitleyici ve

Yamaha D-mode

Tubeless lastikli dayanıklı telli

alüminyum jantlar

Konik alüminyum gidon ve ayarlanabilir

ön cam

Vites konumu göstergeli LCD

göstergeler

190 mm hareket, ayarlanabilir ön ve

arka süspansiyon

845 mm - 870 mm arası ayarlanabilir

sele yüksekliği

23 litre yakıt tankı ve dikişsiz iki kiş ilik

sele

Super Ténéré 1200ZE



Son güç, eksiksiz kontrol ve kolay
ayarlanabilirlik.
Hepimizin içinde özgür bırakılmayı bekleyen bir macera ruhu var. Günlük rutinin dışına çıkma isteği

karşı konulamaz olduğunda, bu yüksek teknolojili kaşif sizi istediğiniz yere götürmeye hazır.

En yeni Super Ténéré 1200ZE ufkun ötesini görme isteğinizi tatmin etmek için üretildi.

Bu becerikli uzun yol macera motosikletiyle ilgili her şey sizi mümkün olduğunu hayal ettiğinizden

öteye götürmek için tasarlandı. Çok güçlü 1.199 cc motoru ve elektrik olarak ayarlanabilir

süspansiyonlu dayanıklı şasisiyle Super Ténéré otobanın heyecanına ve toprakta yükselmeye hazır.
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1.199 cc sıvı soğutmalı sıralı 2
silindirli motor

Super Ténéré 1200ZE modelinin ince ve son

derece güçlü 1.199 cc sıvı soğutmalı sıralı

2 silindirli 4 zamanlı motoru, anında

hızlanma için muazzam tork seviyelerine

ulaşır. Ra ne edilmiş motor parçaları gücü

112 PS'e (82,4 kW) kadar çıkararak bu

uzun yol macera motosikletinin sizi gitmek

istediğiniz yere götürmesini sağlar.

Kauçuk debriyaj amortisörlü
tahrik mili

Tahrik mili her ciddi uzun yol macera

sürücüsü için son derece önemlidir ve

XT1200ZE muazzam tork çıkışını verimli bir

şekilde arka tekerleğe ileten dayanıklı ve

güvenilir bir sistemle donatılmıştır. Ayrıca

daha fazla konfor ve dayanıklılık için en

yeni model daha da sorunsuz bir sürüş

sağlayan yeni kauçuk debriyaj

amortisörleriyle donatılmıştır.

Kullanımı kolay, elektronik olarak
ayarlanabilir süspansiyon

XT1200ZE’nin elektronik olarak ayarlanabilir

süspansiyonu sayesinde macera sürücüsü

hareket halindeyken de anlık süspansiyon

ayarlamaları yapabilir. Bu kullanımı kolay

sistem gidonda bulunan çok fonksiyonlu bir

düğmeden kontrol edilir ve yolda ve yol dışı

sürüşlerde karşılaşılabilecek her duruma

uygun 84 farklı ayar sunar.

Akıllı birleşik frenleme sistemi
ve ABS

Akıllı birleşik frenleme sistemi sürücüye

eksiksiz kontrol sağlar. Önce ön fren kolu

çekildiğinde birleşik sistem devreye girer,

arka frene önce basıldığındaysa ön ve arka

frenler ayrı ayrı kontrol edilebilir. Daha

fazla güven için XT1200ZE gerektiğinde

devre dışı bırakılabilecek ABS ile

donatılmıştır.

3 kademeli çekiş kontrolüne
sahip YCC-T

XT1200ZE sürücüleri mümkün olan en iyi

akıllı elektronik sürücü yardımı

teknolojisinden faydalanır. 'Kontrollü uçuş'

Yamaha Çip Kontrollü Gaz (YCC-T) ile

optimum tepki ve olağanüstü güç dağıtımı

sağlanırken, 3 kademeli çekiş kontrolüyle

sürücünün yolda ve yol dışı sürüşlerde

farklı koşullar için en uygun ayarı seçmesi

mümkündür.

Geliştirilmiş Yamaha D-MODE
eşleme ve hız sabitleyici

D-MODE iki farklı eşleme seçeneği sunar.

“T” (şehir) modu daha sakin koşullarda daha

rahat ve kolay sürüş, “S” (spor) modu açık

yolda canlandırıcı ve heyecan verici

performans sağlar. Uzun mesafeli

yolculukların daha rahat geçmesi için hız

sabitleyici standart olarak bulunmaktadır.
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Motor

Motor tipi
Öne eğimli paralel 2-silindir, Sıvı-soğutmalı, 4-zamanlı,
DOHC, 4-subap

Motor hacmi 1,199cc
Çap x Strok 98 mm x 79.5 mm
Sıkıştırma oranı 11.0 : 1
Maksimum güç 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Maksimum tork 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Yağlama Kuru karter
Debriyaj tipi Islak, Çoklu disk
Ateşleme sistemi TCI
Çalıştırma Elektrik
Şanzıman senkromeç, 6 vites
Son aktarım Şaftlı
Yakıt sistemi Yakıt enjeksiyon

Şasi

Şasi Çelik boru şasi
Kaster Açısı 28º
Kaster mesafesi 126mm
Ön süspansiyon Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Arka süspansiyon
Salınım kolu, Ayarlanabilir süspansiyon, mafsallı,
Ortadan tek amortisörlü

Ön teker hareketi 190 mm
Arka teker hareketi 190 mm
Ön fren Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Arka fren Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Ön lastik 110/80R19M/C 59V
Arka lastik 150/70R17M/C 69V

Boyutlar

Toplam uzunluk 2,255 mm
Toplam genişlik 980 mm
Toplam yükseklik 1,410 mm
Sele yüksekliği 845/870 mm
Tekerleklerarası mesafe 1,540 mm
Minimum yerden yükseklik 190 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) 265 kg
Yakıt tankı kapasitesi 23litres
Yağ tankı kapasitesi 4.2litres
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Güvenliğiniz için her zaman kaskınızı, koruyucu gözlüğünüzü takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha

güvenli bir şekilde sürüş yapmanızı ve diğer sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Resimlerde

kontrol altındaki koşullarda ve kapalı bir pistte sürüş yapan profesyonel bir sürücü yer alıyor olabilir.

Resimlerde görünen gövde sadece kapalı pist kullanımı için üretilmiş gerçek Yamaha aksesuarları ve/veya

Yamaha marka olmayan aksesuarlarla donatılmış olabilir. Tüm bilgiler genel anlamda rehberlik sağlamak

için verilir. Yamaha ürünleri, Yamaha aksesuarları ve Yamaha marka olmayan aksesuarların teknik özellikleri

ve görünümü önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Yamaha marka olmayan aksesuarlar tamamen

ilgili üçüncü tara arca geliştirilmiş ve üretilmiştir. Yamaha, görüntülenen ürünlerin ve aksesuarların yerel

pazarlardaki uygunluk durumunu garanti etmez. Ürün ve aksesuar aralığı bazı ülkelerde sınırlı olabilir.

Yamaha, daha önceden haber vermeksizin ürünlerin ve aksesuarların üretimini durdurma hakkına sahiptir.

Uygulanabilir olduğunda, Yamaha ürünleri ve aksesuarlarının  yatları yerel gereksinimler ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Bu bilgiden herhangi bir hak elde edilemez. Ayrıntılı bilgi ve uygunluk durumu için

lütfen yerel Yamaha bayinizle irtibata geçin.

Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer

sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda

sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik

özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre

değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.
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