
Преодоляване на
следващия хоризонт
Новият модел XT1200ZE Super Ténéré Raid е най-

завършеният офроуд мотоциклет за дълги разстояния. И

той ще бъде Вашият най-добър спътник при пътуване.

Неговото окачване с електронно регулиране може да се

регулира в движение, а с превключващите се настройки

D-MODE на двигателя, с круиз контрола и с 3 степенното

управление на сцеплението Вие винаги имате контрол на

пътя и в калта.

За целодневен комфорт при дълги пътувания има

седалка с регулируема височина и високо регулируемо

стъкло с 4 позиции. Със стандартните фарова за мъгла и

издръжливите алуминиеви странични багажници моделът

Super Ténéré Raid е винаги готов да Ви закара до

следващия хоризонт.

Алуминиеви джанти със здрави спици

и безкамерни гуми

LCD прибори с индикатор за

позицията на предавките

Регулируема височина на седалката

от 845 mm до 870 mm

23-литров резервоар за гориво и

безшевна двойна седалка

Странични куфари, високо стъкло ,

протектор под картера, фарове за

мъгла

1199 куб. см редови 2-цилиндров

двигател с течно охлаждане

Карданно силово предаване с гумени

демпфери на съединителя

Удобно електронно регулируемо

окачване

Управление на сцеплението , круиз

контрол и система D-MODE на

Yamaha

YCC-T с 3-степенна система за

управление на сцеплението (TCS)

Здрави компоненти и висока

издръжливост

Интелигентна унифицирана спирачна
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Преодоляване на следващия
хоризонт
Когато дойде времето да се открие какво има зад следващия хоризонт, устойчивият модел Super

Ténéré Raid може да Ви пренесе в изцяло нов свят, където той може да Ви отвежда по-напред и по-

напред всеки ден.

С дръзките нови графики, също и с високото стъкло и фаровете за мъгла, оборудван с леки,

алуминиеви странични багажници, осигуряващи 74 литра багажно пространство, което може да се

заключва, този първокласен офроуд мотоциклет Ви осигурява свободата да натоварите багажа и да

потеглите във всеки един момент.

Оборудван с извънредно мощен двигател от 1199 куб. см и със здраво стоманено шаси,

характеризиращо се с електронно регулируемо окачване, Super Ténéré е готов за преодоляване на

следващия хоризонт.
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Протектор под картера със
странични удължители

Когато карате офроуд, здравият

алуминиев протектор предпазва

долната страна на двигателя от

изхвърлени от предната гума камъни  и

отломки. Raid Edition е оборудван  също

със специални странични удължители

на протектора под картера, които

осигуряват допълнителна защита на

компонентите на шасито при най-

екстремалните офроуд условия.

Карданно силово предаване
с гумен демпфер на
съединителя

Карданното силово предаване има

жизнено важно значение за всеки един

водач на офроуд мотоциклет за дълги

разстояния, а моделът Raid е оборудван

със здрава и надеждна система, която

ефективно предава големия изходен

въртящ момент към задното колело. За

по-добър комфорт и издръжливост най-

новият модел е снабден с нови гумени

демпфери на съединителя, които

осигуряват по-плавно равномерно

каране.

Изключителна графика на Raid
Edition

Флагманският модел с голям обем на

Yamaha за приключения на дълги

разстояния е мотоциклет, който променя

живота и е създаден за откриване на нови

хоризонти. Изключителната нова графика

на 23-литровия резервоар и върху

корпуса придават на този мотоциклет  с

невероятни способности стабилен и

индивидуален външен вид, който

подчертава неговото  място като най-

добрия изследовател на света.

Оптимални настройки за
приспособяване към
различни водачи

Характеристики като електронно

регулируемото окачване D-MODE

планирането и 3-степенната система за

управление на сцеплението дават

възможност на водача да избере

предпочитания режим според

преобладаващите условия и моделът

Raid също е оборудван с 4-степенно

регулируемо високо предно стъкло,

както и с регулируема седалка, чиято

височина може да се регулира от 845

mm до 870 mm.

Здрави компоненти и висока
издръжливост

Моделът Super Ténéré Raid е сериозен

мотоциклет за приключения, който е

създаден за екстремни пътувания.

Тънкият резервоар за гориво с високи

стени съдържа щедрото количество от

23 литра за каране с голяма

продължителност, докато алуминиевите

джанти със спици са изключително

здрави и с безкамерни гуми.

Подобрен режим Yamaha D-
MODE за планиране и круиз
контрол

D-MODE предлага да се изберат две

различни опции за планиране. „T“

(градски) режимът дава възможност за

по- спокойно и лесно управление с по-

ниска скорост, докато „S“ (спортен)

режимът предоставя вълнуващо

изпълнение по извънградските пътища. А

за по- спокойни дълги пътувания круиз

контролът е монтиран като стандартно

оборудване.

Super Ténéré 1200ZE Raid
Edition

www.yamaha-motor.eu



Двигател

Тип на двигателя
Наклонен напред, успореден, 2-цилиндров, 4-
тактов, с водно охлаждане, DOHC, 4-клапанов

Кубатура 1,199cc
Диаметър х ход 98 mm x 79.5 mm
Степен на сгъстяване 11.0 : 1
Максимална мощност 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Максимален въртящ  момент 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Мазилна уредба Сух картер
Тип съединител Мокър, Многодисков
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Постоянно зацепена, 6-степенна
Крайна предавка Вал
Карбуратор Електронен горивен инжекцион

Шаси

Рама Рамка от стоманена тръба
Ъгъл на вертикално отклонение 28º
Следа 126mm
Система на предното очакване Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Система на задното очакване
Плаващо рамо, Регулируемо предварително
натягане и рикоширащо демпфиране, шарнирно
окачване, Моно амортисьор

Преден ход 190 mm
Заден ход 190 mm
Предна спирачка Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Задна спирачка Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Предна гума 110/80R19M/C 59V
Задна гума 150/70R17M/C 69V

Размери

Обща дължина 2,255 mm
Обща ширина 980 mm
Обща височина 1,410 mm
Височина на седалката 845/870 mm
Колесна база 1,540 mm
Минимален просвет 190 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

265 kg

Капацитет на горивен резервоар 23litres
Капацитет на маслен резервоар 4.2litres
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XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition е стандартния мотоциклет Yamaha XT1200ZE Super Ténéré,

допълнително оборудван с оригинален комплект аксесоари от Yamaha, състоящ се от алуминиеви

странични куфари, комплект фарове за мъгла, табло с висока разделителна способност, дефлектори за

вятър, долен предпазирел с комплект за удължение и карбонови странични панели, предлагани от

официален дилър на Yamaha.

Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha Ви подканва да карате

внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в

тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда на затворени

частни писти. Спецификациите и външният вид на продуктите Yamaha, които са показани тук, подлежат на

промяна без предварително известие и може да се различават в зависимост от изисквания и условия. За

допълнителни подробности се консултирайте със своя представител на Yamaha.
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