
Η αναζήτηση της
επόμενης πρόκλησης
Η νέα Super Ténéré 1200ZE Raid Edition είναι η πιο

ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα περιπέτειας για μεγάλες

αποστάσεις. Και θα γίνει η απόλυτη συντροφιά σας στα

ταξίδια.

Η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση προσαρμόζεται εν

κινήσει – και με τις επιλογές χαρτογράφησης D-MODE που

επιτρέπουν την επιλογή ρυθμίσεων για τον κινητήρα, το

σύστημα Cruise Control και το σύστημα Traction Control 3

σταδίων, έχετε πάντα τον έλεγχο είτε στο δρόμο είτε εκτός

δρόμου.

Για άνεση κατά την οδήγηση όλη την ημέρα ακόμα και στα πιο

μεγάλα ταξίδια, υπάρχει σέλα με ρυθμιζόμενο ύψος και

ψηλός ανεμοθώρακας που ρυθμίζεται σε 4 θέσεις. Και με

τους προβολείς ομίχλης και τις ανθεκτικές πλαϊνές βαλίτσες

στον βασικό εξοπλισμό, η Super Ténéré Raid Edition είναι

πάντα έτοιμη να σας ταξιδέψει έως τον επόμενο ορίζοντα.

Ανθεκτικές ακτινωτές ζάντες αλουμινίου

με ελαστικά tubeless (χωρίς σαμπρέλα)

Όργανα με οθόνη LCD και ένδειξη θέσης

ταχύτητας

Ρυθμιζόμενο ύψος σέλας από 845 mm

μέχρι 870 mm

Ρεζερβουάρ καυσίμου 23 λίτρων και

διπλή σέλα χωρίς ραφές

Πλαϊνές βαλίτσες, ψηλός ανεμοθώρακας,

προστατευτική ποδιά, προβολείς

ομίχλης

Δικύλινδρος υγρόψυκτος κινητήρας

1199 κ .εκ. με διάταξη εν σειρά

Μετάδοση κίνησης με άξονα, με

αποσβεστήρες συμπλέκτη από

καουτσούκ

Βολική ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη

ανάρτηση

Σύστημα Traction control, σύστημα

Cruise control και χαρτογράφηση D -

MODE της Yamaha

YCC-T με σύστημα Traction Control

(TCS) 3 σταδίων

Ανθεκτικά εξαρτήματα και αντοχή σε

μεγάλες διαδρομές
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Η αναζήτηση της επόμενης πρόκλησης
Όταν έρχεται η ώρα να ανακαλύψετε τι υπάρχει πέρα από τον επόμενο ορίζοντα, η σκληροτράχηλη Super

Ténéré Raid Edition έχει τη δυνατότητα να σας μεταφέρει σε ένα εντελώς νέο κόσμο και να σας πηγαίνει

ολοένα και πιο μακριά κάθε μέρα.

Με τα τολμηρά νέα γραφικά της, τον ψηλό ανεμοθώρακα και τους προβολείς ομίχλης – αλλά και τις ελαφριές

πλευρικές βαλίτσες αλουμινίου που παρέχουν χώρο αποσκευών 74 λίτρων με κλειδαριά – αυτή η υψηλής

ποιότητας Adventure μοτοσυκλέτα σάς παρέχει την ελευθερία να μαζεύετε τις αποσκευές σας και να

ξεκινάτε άμεσα τη βόλτα σας, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Με τον εξαιρετικά ισχυρό κινητήρα 1199 κ.εκ. και το ανθεκτικό πλαίσιο που διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη

ανάρτηση και προσαρμοζόμενη εργονομία, η Super Ténéré Raid Edition είναι έτοιμη για να κατακτήσει τον

επόμενο ορίζοντα.
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Ποδιά με πλαϊνές επεκτάσεις

Όταν ταξιδεύετε εκτός δρόμου, η ανθεκτική

ποδιά αλουμινίου προστατεύει την κάτω

πλευρά του κινητήρα από τις πέτρες και τα

χαλίκια που εκτινάσσει το μπροστινό

ελαστικό. Η Raid Edition διαθέτει επίσης

ειδικές πλαϊνές προεκτάσεις στην ποδιά

για επιπλέον προστασία των εξαρτημάτων

του πλαισίου κατά την κίνηση στα πιο

ακραία περιβάλλοντα εκτός δρόμου.

Μετάδοση κίνησης με άξονα,
με αποσβεστήρα συμπλέκτη
από καουτσούκ

Η μετάδοση κίνησης με άξονα είναι

εξαιρετικά σημαντική για κάθε σοβαρό

περιπετειώδη αναβάτη μεγάλων

αποστάσεων. Η Raid Edition διαθέτει ένα

ανθεκτικό και αξιόπιστο σύστημα που

μεταδίδει με αποτελεσματικό τρόπο την

απίστευτα υψηλή ροπή στον πίσω τροχό.

Επιπλέον, για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και

ανθεκτικότητα, το πιο πρόσφατο μοντέλο

διαθέτει νέους αποσβεστήρες συμπλέκτη

από καουτσούκ για ακόμα πιο ομαλή

οδήγηση.

Αποκλειστικά γραφικά Raid
Edition

Η ναυαρχίδα των μοντέλων περιπέτειας για

διαδρομές μεγάλων αποστάσεων της

Yamaha είναι μια μοτοσυκλέτα που θα

αλλάξει τη ζωή σας και έχει κατασκευαστεί για

να ανακαλύπτετε μαζί της νέους ορίζοντες. Τα

αποκλειστικά νέα γραφικά στο ρεζερβουάρ

23 λίτρων και στο πλαίσιο χαρίζουν σε αυτήν

την εξαιρετικά ικανή μοτοσυκλέτα μια

σκληροτράχηλη και ιδιαίτερη εμφάνιση που

τονίζει τη θέση της ως απόλυτης

μοτοσυκλέτας εξερεύνησης του κόσμου.

Βέλτιστη προσαρμοστικότητα
για όλους τους αναβάτες

Λειτουργίες όπως η ηλεκτρονικά

ρυθμιζόμενη ανάρτηση, η χαρτογράφηση  D -

MODE και το σύστημα Τraction Control 3

σταδίων, δίνουν τη δυνατότητα στον

αναβάτη να επιλέγει τη λειτουργία που

προτιμά ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Επιπλέον, η Raid Edition διαθέτει ψηλό

ανεμοθώρακα ρυθμιζόμενο σε 4 βήματα και

σέλα με ρυθμιζόμενο ύψος από 845 mm

μέχρι 870 mm.

Ανθεκτικά εξαρτήματα και
αντοχή σε μεγάλες διαδρομές

Η Super Ténéré Raid Edition είναι μια

σοβαρή μοτοσυκλέτα περιπέτειας

κατασκευασμένη για ακραίες εξερευνήσεις.

Το λεπτό ρεζερβουάρ καυσίμου διαθέτει

βαθιές εσοχές στα πλάγια και έχει

χωρητικότητα 23 λίτρων για μεγαλύτερη

αυτονομία, ενώ οι ανθεκτικές ακτινωτές

ζάντες αλουμινίου διαθέτουν στεφάνη

μεγάλης αντοχής και ελαστικά tubeless

(χωρίς σαμπρέλα).

Βελτιωμένη χαρτογράφηση D-
MODE της Yamaha και σύστημα
Cruise Control

Το D-MODE παρέχει δύο διαφορετικές

επιλογές χαρτογράφησης. Η λειτουργία "T"

(πόλη) προσφέρει ευκολότερη και ομαλότερη

οδήγηση σε συνθήκες πιο αργής κίνησης,

ενώ η λειτουργία "S" (σπορ) προσφέρει

εκπληκτικές και συναρπαστικές επιδόσεις

στον ανοιχτό δρόμο. Επιπλέον, για πιο

χαλαρές διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, το

σύστημα Cruise Control περιλαμβάνεται στο

βασικό εξοπλισμό.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα
Με πρόσθια κλίση, παράλληλος δικύλινδρος,
Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK, τετραβάλβιδος

Κυβισμός 1,199cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 98 mm x 79.5 mm
Σχέση συμπίεσης 11.0 : 1
Μέγιστη ισχύς 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Μέγιστη ροπή 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ
Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση Άξονας
Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Πλαίσιο

Σκελετός Χαλύβδινος σωλήνας
Γωνία Κάστερ 28º
Ίχνος 126mm
Σύστημα εμπρός ανάρτησης Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Σύστημα πίσω ανάρτησης
Ψαλίδι, Ρυθμιζόμενη  προφόρτιση και απόσβεση
επαναφοράς, ανάρτηση με μοχλικό, Monoshock

Διαδρομή εμπρός 190 mm
Διαδρομή πίσω 190 mm
Εμπρός φρένο Hydraulic dual disc, Ø310 mm wave discs
Πίσω φρένο Hydraulic single disc, Ø282 mm wave disc
Εμπρός ελαστικό 110/80R19M/C 59V
Πίσω ελαστικό 150/70R17M/C 69V

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,255 mm
Συνολικό πλάτος 980 mm
Συνολικό ύψος 1,410 mm
Ύψος σέλας 845/870 mm
Μεταξόνιο 1,540 mm
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 190 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 265 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 23litres
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 4.2litres
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Η XT 1200ZE Super Tenere Raid Edition είναι μια αυθεντική Yamaha XT1200ZE Super Tenere μοτοσυκλέτα η

οποία διαθέτει ένα πλούσιο πακέτο γνήσιων αξεσουάρ Yamaha: πλαινές βαλίτσες , προβολάκια ομίχλης , ψηλό

ανεμοθώρακα , πλαινούς μικρούς ανεμοθώρακες για προστασία απο τον άνεμο , ποδιά και Carbon πλαινά

καπάκια.

Να φοράς πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Η Yamaha συνιστά προσοχή στην

οδήγηση, με σεβασμό προς τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες αυτού του εντύπου

εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες, οι οποίοι οδηγούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η

εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με

τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες

πληροφορίες, συμβουλευθείτε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Yamaha.
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