
V ústrety novému
obzoru
Nový model motocykla XT1200ZE Super Ténéré z edície

Raid je tým najkompletnejším motocyklom pre

dobrodruhov na dlhé vzdialenosti. A niet pochýb, že sa

stane vaším dokonalým spoločníkom na cestách.

Jeho elektronické nastavenie odpruženia možno vyladiť

aj počas jazdy a vďaka systému na prepínanie nastavení

motora D-MODE, tempomatu a 3-stupňovému ovládaniu

trakcie si podmaníte každú cestu či hlinený terén.

Pre celodennú komfortnú jazdu aj na tej najdlhšej ceste

so sebou prináša výškovo nastaviteľné sedadlo a 4 rôzne

polohy nastavenia predného skla. Spolu s hmlovými

svetlami a odolnými hliníkovými bočnými kuframi, ktoré sú

súčasťou štandardnej výbavy, je motocykel Super Ténéré

z edície Raid vždy pripravený doviesť vás k ďalšiemu

novému obzoru.

Hliníkové kolesá s pevnými lúčmi

a bezdušovými pneumatikami

Prístroje na paneli LCD s indikátorom

prevodového stupňa

Nastaviteľná výška sedadla od 845 mm

do 870 mm

23-litrová palivová nádrž a dvojité

sedadlo bez preš ívania

Bočné kufre, vysoké čelné sklo, klzná

doska, hmlové svetlá

Vodou chladený radový dvojvalcový

motor s objemom 1 199 cm3

Hnací hriadeľ s gumenými tlmičmi

spojky

Praktické elektronické nastavenie

odpruženia

Kontrola trakcie, tempomat a režim

Yamaha D-MODE

Systém YCC-T s 3-stupňovým

systémom kontroly trakcie (TCS)

Odolné komponenty a dlhodobá

trvácnosť

Inteligentný jednotný brzdový systém
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V ústrety novému obzoru
Keď nadíde čas preskúmať to, čo sa nachádza za ďalším obzorom, robustný motocykel Super Ténéré

z edície Raid vás dokáže preniesť do úplne iného, nového sveta, a každý deň vám otvoriť brány

k ďalším a ďalším dobrodružstvám.

Vďaka novým odvážnym gra ckým prvkom ale aj vysokému čelnému sklu a hmlovým svetlám, či

odľahčeným hliníkovým bočným kufrom, ktoré spolu poskytujú 74-litrový zamykateľný úložný priestor,

vám tento motocykel pre dobrodruhov s prémiovou kvalitou poskytne slobodu zbaliť sa a vzápätí

vyraziť na cesty.

Zásluhou nesmierne výkonného motora s objemom 1 199 cm3 a pevného podvozku s elektronicky

nastaviteľným odpružením je motocykel Super Ténéré z edície Raid pripravený vydať sa za novým

obzorom.
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Klzná doska s bočným
predĺžením

Počas jazdy v teréne chráni odolná

hliníková klzná doska spodnú časť motora

pred nárazmi kameňov a úlomkov

odletujúcich od prednej pneumatiky. Edícia

Raid je taktiež vybavená špeciálnymi

predĺženými bočnými dielmi na klznej

doske, ktoré poskytujú komponentom

podvozka dodatočnú ochranu aj v tých

najextrémnejších terénoch.

Hnací hriadeľ s gumeným
tlmením spojky

Hnací hriadeľ  hrá pre každého dobrodruha

so záľubou v jazde na dlhé vzdialenosti

kľúčovú úlohu, pričom motocykel z edície

Raid je vybavený odolným a spoľahlivým

systémom umožňujúcim mohutný výstupný

krútiaci moment efektívne prenášať

priamo na zadné koleso. V záujme

zvýšenia pohodlia a trvácnosti je najnovší

model vybavený novým gumeným tlmením

spojky pre ešte plynulejšiu jazdu.

Exkluzívne gra cké prvky edície
Raid

Model pre dobrodruhov s veľkou kapacitou

určený na dlhé vzdialenosti, ktorý je zároveň

vlajkovou loďou spoločnosti Yamaha, je

motocyklom, ktorý vám zmení život, a ktorý

je priam navrhnutý na objavovanie nových

obzorov. Exkluzívne gra cké prvky na nádrži

s objemom 23 litrov a na karosérii poskytujú

tomuto nesmierne zdatnému motocyklu

odolný a individuálny vzhľad, ktorý ešte

väčšmi umocňuje jeho pozíciu na poste

dokonalého svetového prieskumníka.

Optimalizácia nastavení pre
potreby každého jazdca

Funkcie ako elektronické nastavenie

odpruženia, systém priradzovania režimov

D-MODE a 3-stupňové ovládanie trakcie

umožňujú vybrať najvhodnejší režim pre

konkrétne podmienky, pričom je model

z edície Raid zároveň vybavený vysokým

štvorpolohovým predným sklom

a nastaviteľným sedadlom od 845 mm do

870 mm.

Odolné komponenty a dlhodobá
trvácnosť

Motocykel Super Ténéré z edície Raid je

serióznym motocyklom pre dobrodruhov

určeným na extrémne objaviteľské cesty.

Štíhla a hlboko posadená palivová nádrž

so štedrou kapacitou až 23 litrov

predlžuje dojazd, kým hliníkové kolesá

s pevnými lúčmi sú osadené obručami

odolnými voči zvýšenej záťaži

a bezdušovými pneumatikami.

Zdokonalený systém
priradzovania režimov Yamaha
D-MODE a tempomat

Režim D-MODE umožňuje výber spomedzi

dvoch možností priradenia. Režim „T“

(mesto) je určený na uvoľnenejšiu a ľahšiu

jazdu pri nižších rýchlostiach a režim „S“

(šport) zodpovedá vzrušujúcej, rýchlejšej

jazde na otvorených cestách. Pre viac

pohodlia pri jazde na dlhé vzdialenosti je

motocykel štandardne vybavený

tempomatom.
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Motor

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

Zdvihový objem 1,199cc
Vŕtanie x zdvih 98 mm x 79.5 mm
Kompresný pomer 11.0 : 1
Maximálny výkon 82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Maximálny krútiaci moment 117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm
Systém mazania Se suchou skříní
Typ spojky mokrá, vícelamelová
Systém zapaľovania TCI
Systém štartovania Elektrický
Prevodovka stály záber, 6 rýchlostná
Koncový prevod Kardan
Karburátor Elektronické vstřikování paliva

Podvozok

Rám Ocelový páteřový rám
Predný zdvih 28º
Uhol sklonu 126mm
Systém zadného odpruženia Upside-down telescopic fork, Ø43 mm

Systém predného odpruženia
kyvná vidlica, Nastaviteľné predpätie a tlmenie
odskoku, kĺbové odpruženie, Monoshock

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

Rozmery

Celková dĺžka 2,255 mm
Celková šírka 980 mm
Celková výška 1,410 mm
Výška sedadla 845/870 mm
Rázvor kolies 1,540 mm
Minimálna svetlá výška 190 mm
Mokrá hmotnosť s náplňami 265 kg
Kapacita palivové nádrže 23litres
Kapacita olejové nádrže 4.2litres
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XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition pozostáva z motocykla značky Yamaha XT1200ZE Super Ténéré a je

rozšírený o set originálnych doplnkov Yamaha, ktorý sa skladá z hliníkových bočných kufrov, sady

hmlových svetiel, zvýšeného plexi štítu, veterných de ektorov, pred ĺženého hliníkového krytu motora a

karbónových bočných panelov predávaný o ciálnym predajcom značky Yamaha.

Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste

jazdili bezpečne, s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre

zobrazujú profesionálnych jazdcov v akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špeci kácie a vzhľad

produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho

upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie získate u predajcov

produktov spoločnosti Yamaha.
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