
Objevujte nové obzory
Nový model Super Ténéré 1200ZE Raid Edition je

nejdokonalejším terénním motocyklem pro jízdy na

dlouhé vzdálenosti. Stane se vaším dokonalým

společníkem na cestách.

Elektronicky nastavitelné odpružení lze vyladit během

jízdy a díky přepínatelnému nastavení motoru D-MODE,

tempomatu a třístupňové kontrole trakce budete mít

jízdu na silnici i v terénu vždy pod kontrolou.

Celodenní jízdní komfort i na těch nejdelších výpravách

zaručuje výškově nastavitelné sedlo a čtyřpolohový

vysoký štít. Díky mlhovým světlům a odolným hliníkovým

bočním kufrům v základní výbavě je model Super Ténéré

Raid Edition vždy připravený dostat vás za další horizont.

Tuhá hliníková paprsková kola

s bezdušovými pneumatikami

Přístrojový LCD panel s indikátorem

zařazeného rychlostního stupně

Nastavitelná výška sedla 845 mm až

870 mm

23litrová palivová nádrž a bezešvé

dvojité sedlo

Boční kufry, vysoký štít, ochranný kryt

pod motorem, mlhová světla

Kapalinou chlazený řadový dvouválec

o objemu 1 199 ccm

Hřídelový pohon s gumovými tlumiči

spojky

Praktické elektronicky nastavitelné

odpružení

Kontrola trakce, tempomat a systém

Yamaha D-MODE

YCC-T s třístupňovým systémem

kontroly trakce (TCS)

Robustní součásti a dlouhá životnost

Inteligentní sdružený brzdový systém
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Objevujte nové obzory
Až budete chtít prozkoumat, co se ukrývá za horizontem, robustní motocykl Super Ténéré Raid

Edition vás přenese do zcela nového světa, kde budete každý den objevovat nové končiny.

Terénní motocykl prémiové kvality se pyšní novou odvážnou gra kou a je vybaven vysokým štítem,

mlhovými světly a lehkými hliníkovými bočními kufry nabízejícími 74 litrů uzamykatelného úložného

prostoru. Můžete se tedy kdykoli sbalit a vyrazit bez dlouhého plánování.

Super Ténéré Raid Edition je připravený objevovat nové obzory, k čemuž ho předurčuje vysoce

výkonný motor o objemu 1 199 ccm a robustní rám s elektronicky nastavitelným odpružením

a přizpůsobitelnou ergonomií.
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Ochranný kryt pod motorem
s bočním rozšířením

Odolný hliníkový kryt pod motorem chrání

při jízdě v terénu spodní stranu motoru

před kamínky a nečistotami od přední

pneumatiky. Verze Raid Edition je rovněž

vybavena speciálním bočním rozšířením

ochranného krytu pod motorem, které

zaručuje ještě lepší ochranu součástí

rámu v těch nejnáročnějších terénních

podmínkách.

Hřídelový pohon s gumovým
tlumičem spojky

Hřídelový pohon je dostatečně živý pro

jakéhokoliv náročného jezdce milujícího

dlouhé vyjížďky za dobrodružstvím. Verze

Raid Edition je vybavena robustním

a spolehlivým systémem, který účinně

přenáší velký točivý moment na zadní

kolo. Pro zvýšení pohodlí a životnosti

disponuje nový model gumovými tlumiči

spojky, které zajišťují ještě plynulejší

jízdu.

Exkluzivní gra ka Raid Edition

Vlajkový velkoobjemový terénní model

Yamaha určený pro dlouhé cesty je

motocyklem, který vám změní život

a s kterým objevíte nové obzory. Exkluzivní

nová gra ka na 23litrové palivové nádrži

a kapotáži dodává tomuto nesmírně

zdatnému motocyklu drsný osobitý vzhled,

který podtrhuje jeho postavení dokonalého

cestovního stroje.

Optimální nastavitelnost
vyhovující všem jezdcům

Prvky jako elektronicky nastavitelné

odpružení, mapování D-MODE a

3stupňové řízení trakce umožňují jezdci

vybrat požadovaný režim vhodný pro

stávající podmínky. Model Raid Edition je

také vybaven 4stupňovým nastavitelným

vysokým štítem a nastavitelným sedlem

umožňujícím nastavit výšku na 845 mm až

870 mm.

Robustní součásti a dlouhá
životnost

Super Ténéré Raid Edition je špičkový

terénní motocykl stvořený pro extrémní

průzkumné výpravy. Štíhlá, hluboce

vykrojená palivová nádrž s velkým

objemem 23 litrů nabízí větší dojezdovou

vzdálenost. Tuhá hliníková paprsková kola

jsou opatřena odolnými ráfky

a bezdušovými pneumatikami.

Vylepšené mapování Yamaha D-
MODE a tempomat

D-MODE umožňuje zvolit dvě různé

možnosti mapování. Režim „T“ (město)

zajišťuje pohodlnější a příjemnější jízdní

projev v pomalejších podmínkách, zatímco

režim „S“ (sport) nabízí živý výkon pro jízdu

na otevřené silnici. Pohodlnější jízdu při

delších vyjížďkách vám zajistí standardně

dodávaný tempomat.
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Motor

Typ motoru
Paralelní dvouválec s náklonem dopředu, 4taktní,
Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový

Zdvihový objem 1,199cc
Vrtání x zdvih 98 mm x 79.5 mm
Kompresní poměr 11.0 : 1
Maximální výkon 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Maximální točivý moment 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Systém mazání Se suchou skříní
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka stálý záběr, 6rychlostní
Koncový převod Kardan
Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Podvozek

Rám Ocelový páteřový rám
Úhel sklonu 28º
Stopa 126mm
Systém předního odpružení Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Systém zadního odpružení
kyvná vidlice, Nastavitelné předtížení a tlumení
odskoků, kloubové odpružení, Monoshock

Přední zdvih 190 mm
Zadní zdvih 190 mm
Přední brzda Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Zadní brzda Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Přední pneumatika 110/80R19M/C 59V
Zadní pneumatika 150/70R17M/C 69V

Rozměry

Celková délka 2,255 mm
Celková šířka 980 mm
Celková výška 1,410 mm
Výška sedla 845/870 mm
Rozvor kol 1,540 mm
Minimální světlá výška 190 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 265 kg
Kapacita palivové nádrže 23litres
Kapacita olejové nádrže 4.2litres
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XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition je původní motocykl Yamaha XT1200ZE Super Ténéré vybavený

balíčkem příslušenství Genuine Yamaha, který obsahuje hliníkové kufry, mlhová světla, vyšší ochranný štít,

de ektory proti větru, rozšířenou vanu pod motor a karbonové postranní panely, prodávaný

autorizovanými dealery Yamaha.

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě

a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky v této brožuře zobrazují profesionální jezdce,

kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Speci kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit

bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů.

Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.
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