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Ο επόμενος ορίζοντας

Η δημιουργία της Ténéré βασίζεται στην enduro XT500 
που παρουσιάστηκε το 1976. Με ισχυρή ροπή και μικρών 
διαστάσεων πλαίσιο, αυτό το ευέλικτο, 1-κύλινδρο 
4-χρονο μοντέλο γνώρισε αμέσως επιτυχία. Σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης, η XT500 ήταν το πιο επιτυχημένο 
μοντέλο της Yamaha στα τέλη της δεκαετίας του 1970, 
έχοντας πουλήσει πάνω από 60.000 μονάδες μόνο
στη Γαλλία, στη διάρκεια της 14ετούς παραγωγής της.
Η ικανότητά της να πηγαίνει παντού, η στιβαρή κατασκευή 
και η εξαιρετική αξιοπιστία της, άνοιξαν έναν καινούργιο 
κόσμο περιπέτειας για πολλούς αναβάτες. 
Τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά την έκαναν ιδανική 

επιλογή για τους αναβάτες που συμμετείχαν στο 
πρώτο ράλι Paris-Dakar, όπου κέρδισε ο Γάλλος Cyril 
Neveu οδηγώντας την Yamaha XT500.

Αφού καθιερώθηκε ως η πιο ανθεκτική μοτοσυκλέτα 
για τα ράλι ερήμου, η XT500 έγινε το εξ’ ορισμού ιδανικό 
μοντέλο τόσο για τους αναβάτες που αναζητούσαν 
την περιπέτεια όσο και για τους οδηγούς αγώνων. 
Σήμερα, η XT500 θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές 
και εμβληματικές μοτοσυκλέτες των τελών του 20ου 
αιώνα, ενώ πολλοί ενθουσιώδεις ιδιοκτήτες της 
από όλο τον κόσμο έχουν ιδρύσει δραστήριες λέσχες. Στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970, η XT είχε αποκτήσει θρυλική 
υπόσταση για τους Ευρωπαίους αναβάτες. Το 1983, 
η Yamaha παρουσίασε την XT600Z, την πρώτη adventure 
μοτοσυκλέτα του εργοστασίου που έφερε το όνομα 
«Ténéré», που σημαίνει “έρημος” ή “άγρια φύση” στην 
γλώσσα των Τουαρέγκ, του νομαδικού λαού της Σαχάρας.
 
Η νεότερη σειρά adventure μοτοσυκλετών Yamaha 
περιλαμβάνει τα εξελιγμένα μοντέλα Super Ténéré 
XT1200Z και XT1200ZE που παρουσιάστηκαν το 2010, 
καθώς και την αποκλειστική, υψηλών προδιαγραφών 
XT1200ZE Raid.



  



 

Οδήγησε
τον θρύλο.

 

Όταν το πρώτο ράλι Paris-Dakar έλαβε χώρα 
το 1979, η Yamaha XT είχε την ευκαιρία να 
αποδείξει την αξία της στον πιο σκληρό 
αγώνα του κόσμου. Οι αναβάτες XT κέρδισαν 
αυτό το θρυλικό ράλι το 1979 και το 1980 
και ενέπνευσαν τη δημιουργία της πρώτης 
Ténéré το 1983, της εμβληματικής adventure 
μοτοσυκλέτας Yamaha που άλλαξε τον κόσμο 
της μοτοσυκλέτας.

40 χρόνια μετά, η Yamaha Ténéré 700 
αιχμαλωτίζει τη φαντασία μιας νέας γενιάς 
αναβατών που θέλουν να ανακαλύψουν τι 
βρίσκεται πέρα απ’ τον ορίζοντα. Για το 2020, 
η αποκλειστική νέα Yamaha Ténéré 700 
Rally Edition, διατίθεται με τα παραδοσιακά 
αγωνιστικά χρώματα ράλι και ακόμη 
υψηλότερες προδιαγραφές. 

Με μπλε/κίτρινα αγωνιστικά χρώματα, 
speedblock γραφικά και χρυσαφί τροχούς, 
η Ténéré 700 Rally Edition αποδίδει φόρο 
τιμής στις εργοστασιακές μοτοσυκλέτες που 
οδήγησαν οι πρωταγωνιστές του ράλι Paris-
Dakar, οι Jean-Claude Olivier και Serge Bacou. 
Με τα κορυφαία αξεσουάρ της και αυθεντικό 
DNA Ténéré, είναι το απόλυτο adventure 
μεσαίου κυβισμού μοντέλο της Yamaha.

Ténéré 700 Rally Edition
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Παραδοσιακά χρώματα ράλι
Με μοντέρνα χρήση του θρυλικού και 
εντυπωσιακού μπλε και κίτρινου χρωματικού 
συνδυασμού, που αντλεί έμπνευση από τα πρώτα 
μοντέλα Ténéré που αγωνίστηκαν στο Ντακάρ.
Η πρώτη XT 600 Ténéré του 1983 έφερε 
υπερήφανα αυτό τον αγωνιστικό συνδυασμό 
χρωμάτων που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του 
στο Dakar. Αντίθεση μπλε και κίτρινου χρώματος, 
χρυσαφί τροχοί και γραφικά Speedblock (επίσης 
εμπνευσμένα από την παράδοση της Yamaha στο 
Ντακάρ). Εξαιρετικές λεπτομέρειες στο φινίρισμα, 
όπως είναι το μαύρο τιμόνι, ολοκληρώνουν την 
εντυπωσιακή εμφάνιιση της μοτοσυκλέτας.

Ανθεκτική ποδιά προστασίας
Πολύ ανθεκτική ποδιά αλουμινίου με πάχος 4 χιλ. 
Προσφέρει επιπλέον προστασία στον κινητήρα 
και το πλαίσιο, στις εκτός δρόμου εξορμήσεις. 
Η πρακτική εργαλειοθήκη μπορεί να προστεθεί 
προαιρετικά, στα ειδικά σημεία προσαρμογής 
που διαθέτει η ποδιά.

Slip-on τελικό Akrapovič
Το σπορ και ελαφρύ slip-on τελικό Akrapovič 
συνδυάζει επιδόσεις με εμφάνιση ράλι και βαθύ. 
πλούσιο ήχο, που συναρπάζει. Είναι απολύτως 
συμβατό με τις προδιαγραφές για οδήγηση 
στο δρόμο και διαθέτει θερμική ασπίδα από 
ανθρακονήματα, σφιγκτήρα και μη αποσπώμενο 
εξάρτημα μείωσης των ντεσιμπέλ.

Αποκλειστική σέλα ράλι
Η αποκλειστική μονοκόμματη σέλα ράλι 
προσφέρει μια ελαφρώς υψηλότερη και πιο ίσια 
θέση οδήγησης, για πιο εύκολες μετατοπίσεις του 
σώματος και περισσότερη άνεση στις μεγάλες 
διαδρομές. Η σέλα είναι κατά 20 χιλ. ψηλότερη 
από τη στάνταρ σέλα, με ύψος 895 χιλ. Το δύο 
υλικών φινίρισμα και το λευκό λογότυπο YAMAHA 
ενισχύουν την ράλι εικόνα της μοτοσυκλέτας.

Προστατευτικό ψυγείου
Κομψό μαύρο κάλυμμα αλουμινίου 
που προστατεύει το ψυγείο από μικρές πέτρες 
και κλαδιά. Μικρή και ελαφριά σχεδίαση, 
καθώς και ειδική επίστρωση για μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα.

Προστατευτικά για τα γόνατα
Προστατευτικά από καουτσούκ για τα γόνατα 
του αναβάτη. Προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση 
και σιγουριά κατά την οδήγηση σε όρθια θέση.

Φλας LED
Μικρών διαστάσεων φλας μπροστά και πίσω, 
με 9 λυχνίες LED για το κάθε ένα.

Προστατευτικό αλυσίδας
Εξαιρετικής αισθητικής και μορφοποιημένο 
με λέιζερ. Το προστατευτικό αλυσίδας είναι 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ενισχύει 
τη δυναμική εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.

 

Ténéré 700 Rally Edition
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Sky Blue



 

Παραπάνω είναι μια συλλογή συμπληρωματικών αξεσουάρ. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha, για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές 
σχετικά με τα πιο κατάλληλα αξεσουάρ για να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Μπροστινά φλας LED Plus
YME-FLB2F-10-00

Πρίζα 12 V DC Plus
2PP-855A0-00-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
2PP-F3912-00-00

Βαλίτσα αλουμινίου
23P-FTCAL-BL-00

Θερμαινόμενα γκριπ
YME-F2960-10-00

Κιτ προβολέων ομίχλης LED
BC6-854A3-00-00

Εργαλειοθήκη
ABA-METRC-00-00

Ενιαία κλειδαριά για τις κεντρικές 
βαλίτσες City (συμβατότητα ανάλογα 
με τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας)

59C-281C0-00-00

Φορτιστής μπαταρίας YEC-9
YME-YEC09-EU-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ 
Adventure
BW3-FTPAD-00-00

Αδιάβροχο σακίδιο πλάτης
BW3-FWPBG-00-00

Αδιάβροχη τσάντα ρεζερβουάρ
BW3-FWTBG-00-00

Τσάντα για το πίσω 
μέρος της σέλας
YME-REARB-AG-00

Καλώδιο σύνδεσης 
θερμαινόμενων γκριπ
BC6-H253L-00-00

Πίσω φλας LED
YME-FLB2R-10-00

Προστατευτικό προβολέα
BW3-H4105-00-00

Άνετη σέλα συνεπιβάτη
BW3-F47E0-00-00

Πίσω σχάρα Ténéré 700
BW3-F48D0-00-00

Κεντρικό σταντ
BW3-F71A0-00-00

Εργαλειοθήκη ποδιάς
BW3-F83P0-00-00

Πλαϊνή βαλίτσα αλουμινίου, 
αριστερή πλευρά
BW3-F846C-00-00

Πλαϊνή βαλίτσα αλουμινίου, 
δεξιά πλευρά
BW3-F846D-00-00

Ποδιά κινητήρα
BW3-F43B0-02-00

Χαμηλή σέλα
BW3-F47C0-00-00

Ténéré 700 Rally Edition Αξεσουάρ



Ο επόμενος ορίζοντας 
είναι δικός σου.

 

Όταν οδηγείς την Ténéré 700, το μέλλον 
σου μπορεί να είναι αυτό που ονειρεύεσαι. 
Επειδή αυτή η μοτοσυκλέτα θα σε πάει 
οπουδήποτε και θα σου επιτρέψει να 
απολαύσεις τη ζωή χωρίς όρια και να βιώσεις 
μια νέα αίσθηση πλήρους ελευθερίας.

Με τον 2-κύλινδρο υψηλής ροπής κινητήρα 
689 κ. εκ. που διαθέτει ειδικά βελτιστοποιημένο 
κιβώτιο ταχυτήτων για ιδανική ισορροπία 
μεταξύ ισχύος και ελέγχου, αυτή η rally 
προδιαγραφών adventure μοτοσυκλέτα 
μεγάλων αποστάσεων, κατασκευάστηκε 
για τέλεια απόδοση σε όλες τις συνθήκες 
οδήγησης, στο χώμα και την άσφαλτο.

Το σωληνωτό πλαίσιο μικρών διαστάσεων 
και η λεπτή εξωτερική σχεδίαση προσφέρουν 
μέγιστη ευελιξία στην εκτός δρόμου οδήγηση, 
με τον αναβάτη όρθιο ή καθισμένο στη σέλα. 
ενώ η μεγάλης διαδρομής ανάρτηση και οι 
ακτινωτοί τροχοί, σου δίνουν τη δυνατότητα να 
πας με ασφάλεια παντού και όποτε το θελήσεις. 
Απλά γέμισε το ρεζερβουάρ και άνοιξε το γκάζι. 
Ο επόμενος ορίζοντας είναι δικός σου.

Ténéré 700
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4-χρονος κινητήρας CP2 689 κ.εκ.
Στην έρημο, σε ορεινά μονοπάτια, αλλά και 
στον αυτοκινητόδρομο, όπου κι αν οδηγείς, 
ο 2-κύλινδρος κινητήρας 689 κ.εκ. crossplane 
της Ténéré σου προσφέρει άμεση ισχύ που 
θα ανταποκριθεί πλήρως σε κάθε περίσταση. 
Με ισχυρή γραμμική ροπή και βελτιστοποιημένο 
κιβώτιο, αυτή η ελαφριά adventure μοτοσυκλέτα 
θα σε πάει παντού και θα σου προσφέρει 
τον πλήρη έλεγχο σε κάθε περιβάλλον.

Μπροστινή όψη rally με 4 προβολείς LED
Η Yamaha πρωταγωνιστεί στον κόσμο των ράλι 
για περισσότερα από 40 χρόνια. Η επιθετική όψη 
της Ténéré 700 είναι εμπνευσμένη από τις πιο 
πρόσφατες αγωνιστικές μοτοσυκλέτες Dakar του 
εργοστασίου. Με τον εμβληματικό σχεδιασμό 
των 4 προβολέων LED που φωτίζουν στις πιο 
σκοτεινές άγριες συνθήκες, αυτό το επιβλητικό 
και χαρακτηριστικό στυλ φέρνει στο προσκήνιο 
την αυθεντική προδιαγραφών rally τεχνολογία 
της μοτοσυκλέτας.

Λεπτό προφίλ, μικρές διαστάσεις 
και επίπεδη σέλα
Για μέγιστη ευελιξία, η Ténéré 700 έχει επίπεδη 
σέλα και στενό προφίλ που διευκολύνουν 
τη μετατόπιση του βάρους του αναβάτη, 
είτε κάθεται στη σέλα, είτε οδηγεί όρθιος. 
Η ξεκούραστη θέση οδήγησης προσφέρει 
άνεση στην καθημερινή οδήγηση και το μεγάλης 
αυτονομίας λεπτό ρεζερβουάρ 16 λίτρων 
παρέχει εξαιρετική στήριξη των γονάτων και 
απόλυτο έλεγχο σε κάθε οδόστρωμα.

Νέο διπλό σωληνωτό 
ατσάλινο πλαίσιο
Όταν βρεθείς σε δύσκολες εκτός δρόμου 
συνθήκες, θα εκτιμήσεις τις μικρές διαστάσεις 
του ολοκαίνουριου στιβαρού διπλού 
σωληνωτού ατσάλινου πλαισίου της Ténéré 
700. Το κοντό μεταξόνιο και η λεπτή εξωτερική 
σχεδίαση παρέχουν μεγάλη ευελιξία σε 
γρήγορους ρυθμούς, ενώ η απόσταση 240 
χιλ. από το έδαφος με τη μοτοσυκλέτα πλήρη 
υγρών, έχει σχεδιαστεί για αξιόπιστη 
οδήγηση σε δύσκολα εδάφη.

Ανεστραμμένο πιρούνι 
μεγάλης διαδρομής
Δες τη rally προδιαγραφών μπροστινή ανάρτηση 
και θα διαπιστώσεις ότι αυτή η ελαφριά 
adventure μοτοσυκλέτα έχει κατασκευαστεί 
για να κυριαρχεί στα πιο εχθρικά εδάφη! 
Εφοδιασμένο με ανθεκτικά καλάμια 43 χιλ. και 
με διαδρομή 210 χιλ. στον μπροστινό τροχό που 
προσφέρει ομαλή οδήγηση και ελαφριά αίσθηση 
στο τιμόνι, αυτό το ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο 
πιρούνι μπορεί να αντιμετωπίσει με ακρίβεια, 
ότι κι αν παρουσιαστεί στην περιπέτειά σου!

Ακτινωτοί τροχοί 21 ιντσών/18 ιντσών
Ακριβώς όπως οι εργοστασιακές αγωνιστικές 
μοτοσυκλέτες rally της Yamaha, η Ténéré 700 
διαθέτει ακτινωτό μπροστινό τροχό 21 ιντσών 
και πίσω τροχό 18 ιντσών που συνδυάζουν 
χαμηλό βάρος, στιβαρότητα και εξαιρετική 
αντοχή στους κραδασμούς. Για υψηλά επίπεδα 
πρόσφυσης και αντοχής στο χώμα και τον δρόμο, 
αυτοί οι τροχοί αλουμινίου συνδυάζονται 
με ελαστικά Pirelli Scorpion Rally.

Πίνακας οργάνων σε στυλ rally
Όλα τα χαρακτηριστικά της Ténéré 700, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται ο rally πίνακας οργάνων και 
το κωνικό τιμόνι, έχουν υποβληθεί σε διεξοδικές 
δοκιμές και αξιολογήθηκαν στο πλέον απαιτητικό 
και δύσκολο περιβάλλον, με το πρωτότυπο μοντέλο 
Ténéré 700 World Raid. Ο πίνακας οργάνων 
σχεδιάστηκε με βάση τις πολύτιμες συμβουλές 
από αναβάτες adventure μοτοσυκλετών από όλο 
τον κόσμο. Συνδυάζει εξαιρετικές λειτουργικές 
δυνατότητες με αγωνιστική εμφάνιση.

Πίσω αμορτισέρ 
με τηλεχειριζόμενη ρύθμιση
Η προηγμένη πίσω ανάρτηση έχει σχεδιαστεί 
για ομαλή και σταθερή οδήγηση σε διάφορες 
συνθήκες στο χώμα ή τον αυτοκινητόδρομο, 
είτε οδηγείς μόνος σου, είτε με συνεπιβάτη και 
αποσκευές. Προσφέροντας διαδρομή 200 χιλ. 
στον τροχό, αυτό το rally προδιαγραφών σύστημα 
διαθέτει βολική ρύθμιση με τηλεχειρισμό, 
που επιτρέπει αλλαγή ρυθμίσεων εν κινήσει.

Power Black
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Παραπάνω είναι μια συλλογή συμπληρωματικών αξεσουάρ. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha,
για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα πιο κατάλληλα αξεσουάρ για να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha.
Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Ténéré 700 Rally Edition Αξεσουάρ

Μπροστινά φλας LED Plus
YME-FLB2F-10-00

Πρίζα 12 V DC Plus
2PP-855A0-00-00

Μανέτα συμπλέκτη Billet
2PP-F3912-00-00

Βαλίτσα αλουμινίου
23P-FTCAL-BL-00

Θερμαινόμενα γκριπ
YME-F2960-10-00

Κιτ προβολέων ομίχλης LED
BC6-854A3-00-00

Εργαλειοθήκη
ABA-METRC-00-00

Ενιαία κλειδαριά για τις κεντρικές 
βαλίτσες City (συμβατότητα ανάλογα 
με τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας)

59C-281C0-00-00

Φορτιστής μπαταρίας YEC-9
YME-YEC09-EU-00

Τσάντα για το πίσω 
μέρος της σέλας
YME-REARB-AG-00

Καλώδιο σύνδεσης 
θερμαινόμενων γκριπ
BC6-H253L-00-00

Πίσω φλας LED
YME-FLB2R-10-00



Ως την άκρη
του κόσμου.

Άξονας μετάδοσης, 2-κύλινδρος εν σειρά 
κινητήρας, στρόφαλος 270 μοιρών
Κατάκτησε κάθε είδος εδάφους και μετακίνησε 
τόνους άμμου με τον πανίσχυρο 2-κύλινδρο 
εν σειρά κινητήρα 1199 κ.εκ με στρόφαλο 270 
μοιρών. Άφθονη ροπή και 112 PS από έναν 
εύστροφο κινητήρα με μεγάλης διαμέτρου 
έμβολα, ο οποίος είναι τοποθετημένος χαμηλά 
στο πλαίσιο για αμεσότερους χειρισμούς.

YCC-T με έλεγχο πρόσφυσης 3 σταδίων
Επίλεξε πώς θέλεις να οδηγήσεις και άνοιξε 
το γκάζι με σιγουριά. Η Super Ténéré είναι 
εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 
γκαζιού YCC-T, καθώς και με σύστημα ελέγχου 
πρόσφυσης 3 σταδίων, το οποίο μπορεί να 
απενεργοποιηθεί από τον αναβάτη, όταν έρθει 
η ώρα για παιχνίδι στο χώμα και συναρπαστικές 
πλαγιολισθήσεις. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 
επιλογής διαφορετικής χαρτογράφησης κινητήρα 
μέσω του συστήματος D-mode.

Έξυπνο ενοποιημένο 
σύστημα πέδησης + ABS
Το έξυπνο ABS προβλέπει τη στιγμή 
μπλοκαρίσματος των τροχών και επεμβαίνει 
διακριτικά. Το Ενοποιημένο Σύστημα Πέδησης 
σου δίνει την επιλογή να φρενάρεις και τους 
δύο τροχούς μόνο με τη μανέτα του μπροστινού 
φρένου ή να ελέγχεις κάθε τροχό ξεχωριστά, 
ξεκινώντας πρώτα με το πεντάλ του πίσω 
φρένου. Και τα δύο συστήματα μαζί παρέχουν 
εξαιρετικό έλεγχο υπό σχεδόν οποιεσδήποτε 
συνθήκες οδήγησης.

Η μάζα παραμένει χαμηλά και στο κέντρο, 
για ευελιξία στην οδήγηση
Η μεταφορά της μάζας χαμηλά και στο κέντρο 
ήταν ένας από τους βασικούς σχεδιαστικούς 
στόχους της Yamaha. Το αποτέλεσμα της σχεδίασης 
γίνεται άμεσα αντιληπτό κατά την οδήγηση με 
χαμηλή ταχύτητα σε κακής ποιότητας οδόστρωμα 
και σε κλειστές στροφές ορεινών δρόμων, 
όπου η ευκολία χειρισμού και η ισορροπημένη 
συμπεριφορά ενθουσιάζουν τον αναβάτη.
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Super Ténéré 1200Z

Το ταξίδι στην περιπέτεια απαιτεί τόσο ικανότητες, κουράγιο και αντοχή 
όσο και εμπιστοσύνη στη μοτοσυκλέτα σου. Τη σιγουριά ότι θα διασχίζει 
βραχώδη περάσματα ποταμών και χωμάτινες διαδρομές εύκολα 
και με μεγάλη αξιοπιστία, αλλά και ότι θα είναι άνετη στους μεγάλους 
αυτοκινητόδρομους. Και τέλος, τη βεβαιότητα ότι διαθέτει όλα όσα 
χρειάζονται για μια δύσκολη και γεμάτη κλειστές στροφές ανάβαση. 

Η Super Ténéré είναι η πιο συναρπαστική μοτοσυκλέτα της επόμενης 
γενιάς. Συνδυάζει την αντοχή και την αξιοπιστία που έχει αποκομίσει 
η Yamaha, από την ενασχόλησή της με τους αγώνες Dakar και παρέχει 
εύκολο χειρισμό και καινοτόμο τεχνολογία υποβοήθησης αναβάτη.

Από το 2021, η Super Ténéré θα είναι διαθέσιμη σε χαρακτηριστικό 
μαύρο αλλά και λευκό χρώμα.



Όλοι κρύβουμε μια περιπετειώδη πλευρά του χαρακτήρα μας που περιμένει 
να απελευθερωθεί. Όταν η επιθυμία να ξεφύγεις από την καθημερινή ρουτίνα 
γίνει ακατανίκητη, αυτή η adventure μοτοσυκλέτα υψηλής τεχνολογίας 
είναι έτοιμη να σε μεταφέρει όπου θελήσεις. 

Το νεότερο μοντέλο XT1200ZE Super Ténéré έχει κατασκευαστεί ώστε 
να ικανοποιεί την κάθε επιθυμία για εξερεύνηση. 

Τα πάντα σε αυτή την adventure μοτοσυκλέτα μεγάλων αποστάσεων 
και κορυφαίων δυνατοτήτων, σχεδιάστηκαν για να σε μεταφέρουν πιο μακριά 
από όσο έχεις φανταστεί. Εξοπλισμένη με έναν πανίσχυρο κινητήρα 1.199 κ.εκ. 
και ένα ανθεκτικό πλαίσιο με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση, η Super Ténéré 
θα σε συναρπάσει στον αυτοκινητόδρομο και στο χώμα.

Δικύλινδρος υγρόψυκτος κινητήρας 
1.199 κ.εκ. με διάταξη εν σειρά
Ο λεπτός και πανίσχυρος 2-κύλινδρος, 4-χρονος, 
υγρόψυκτος κινητήρας 1.199 κ.εκ. με διάταξη 
εν σειρά της Super Ténéré 1200ZE προσφέρει 
απίστευτα επίπεδα ροπής για άμεση επιτάχυνση 
εν κινήσει. Τα εξελιγμένα εσωτερικά μέρη του 
κινητήρα αυξάνουν την ισχύ σε 112 PS (82,4 kW), 
παρέχοντας σε αυτή την adventure μοτοσυκλέτα 
μεγάλων αποστάσεων τη δυνατότητα να πάει 
ακόμη πιο μακριά.

Έξυπνο ενοποιημένο 
σύστημα πέδησης και ABS
Το έξυπνο ενοποιημένο σύστημα πέδησης 
παρέχει στον αναβάτη τον απόλυτο έλεγχο. 
Για την ενεργοποίηση του ενοποιημένου 
συστήματος, πιέστε πρώτα τη μανέτα του 
φρένου. Για ανεξάρτητο έλεγχο του μπροστινού 
και του πίσω φρένου, πατήστε το πίσω φρένο. 
Επιπλέον, για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, 
η XT1200ZE είναι εξοπλισμένη με ABS που μπορεί 
να απενεργοποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες.

Εύχρηστη, ηλεκτρονικά 
ρυθμιζόμενη ανάρτηση
Η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση 
της XT1200ZE δίνει τη δυνατότητα στον φίλο 
της περιπέτειας, να κάνει άμεσες ρυθμίσεις 
στην ανάρτηση εν κινήσει. Αυτό το εύχρηστο 
σύστημα ελέγχεται από ένα διακόπτη 
πολλαπλών λειτουργιών στο τιμόνι και 
προσφέρει συνολικά 84 διαφορετικές ρυθμίσεις 
που είναι κατάλληλες για όλες τις συνθήκες 
οδήγησης εντός και εκτός δρόμου.

Μετάδοση κίνησης με άξονα, 
με αποσβεστήρα συμπλέκτη 
από καουτσούκ
Η μετάδοση κίνησης με άξονα είναι εξαιρετικά 
σημαντική για κάθε απαιτητικό φίλο της 
περιπέτειας μεγάλων αποστάσεων. Η XT1200ZE 
διαθέτει ένα ανθεκτικό και αξιόπιστο σύστημα 
που μεταφέρει με αποτελεσματικό τρόπο την 
απίστευτα υψηλή ροπή του κινητήρα στον πίσω 
τροχό. Επιπλέον, για ακόμη μεγαλύτερη άνεση 
και ανθεκτικότητα, το νεότερο μοντέλο διαθέτει 
νέους αποσβεστήρες συμπλέκτη από καουτσούκ 
που προσφέρουν ακόμη ομαλότερη οδήγηση.

Απελευθέρωσε
το περιπετειώδες

πνεύμα σου.

Ceramic Ice
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Πρόσθεσε περιπέτεια
στη ζωή σου.

Όταν φτάσει η στιγμή να ανακαλύψεις 
τι κρύβεται πίσω από τον ορίζοντα, 
η σκληροτράχηλη Super Ténéré Raid Edition 
έχει όλα όσα θα χρειαστείς, για να σε μεταφέρει 
σε έναν εντελώς νέο κόσμο και να σε πηγαίνει 
κάθε μέρα, όλο και πιο μακριά. 

Με εντυπωσιακά γραφικά, ψηλό ανεμοθώρακα 
και φώτα ομίχλης, αλλά και ελαφριές 
πλαϊνές βαλίτσες αλουμινίου με κλειδαριά 
και χωρητικότητα 74 λίτρων, αυτή η υψηλών 
προδιαγραφών adventure μοτοσυκλέτα, 
προσφέρει την ελευθερία να φορτώσεις εύκολα 
τις αποσκευές σου και να ξεκινήσεις άμεσα 
τη δική σου αναζήτηση. 

Με εξαιρετικά ισχυρό κινητήρα 1199 κ.εκ. 
και στιβαρό πλαίσιο με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη 
ανάρτηση και προσαρμοζόμενη εργονομία, 
η Super Ténéré Raid Edition είναι έτοιμη 
να σε πάει σε νέους προκλητικούς προορισμούς, 
πέρα από τον ορίζοντα.

Super Ténéré 1200ZE 
Raid Edition
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Ποδιά με πλευρικές προεκτάσεις
Στις εκτός δρόμου εξερευνήσεις, η ανθεκτική 
ποδιά αλουμινίου προστατεύει το κάτω μέρος 
του κινητήρα από τις πέτρες και τα χαλίκια που 
εκτινάσσονται από το μπροστινό ελαστικό. 
Η Raid Edition διαθέτει επίσης, ειδικές πλευρικές 
προεκτάσεις στην ποδιά για επιπλέον προστασία 
του πλαισίου, κατά την οδήγηση στα πιο ακραία 
εδάφη, πέρα από την άσφαλτο.

Μέγιστη προσαρμοστικότητα 
για κάθε αναβάτη
Λειτουργίες όπως η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη 
ανάρτηση, η χαρτογράφηση D-MODE και 
το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης 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 που ρυθμίζεται σε 4 θέσεις 
και σέλα με ρυθμιζόμενο ύψος από τα 845 χιλ. 
μέχρι τα 870 χιλ.

Αποκλειστικά γραφικά Raid Edition
Η ναυαρχίδα των adventure μοντέλων της 
Yamaha για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, 
είναι μια μοτοσυκλέτα που θα αλλάξει τη ζωή 
σου και έχει σχεδιαστεί για να ανακαλύψεις μαζί 
της νέους ορίζοντες. Τα αποκλειστικά γραφικά 
στο ρεζερβουάρ 23 λίτρων χαρίζουν σε αυτήν 
την εξαιρετικά ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα, 
μια σκληροτράχηλη και ιδιαίτερη εμφάνιση 
που τονίζει τη θέση της, ως της απόλυτης 
μοτοσυκλέτας εξερεύνησης του κόσμου.

Άξονας μετάδοσης κίνησης 
με αποσβεστήρα συμπλέκτη 
από καουτσούκ
Ο άξονας μετάδοσης κίνησης είναι εξαιρετικά 
σημαντικός για κάθε απαιτητικό φίλο της 
περιπέτειας μεγάλων αποστάσεων. Η Raid Edition 
διαθέτει ένα ανθεκτικό και αξιόπιστο σύστημα 
που μεταδίδει με αποτελεσματικό τρόπο την 
απίστευτα υψηλή ροπή του κινητήρα στον πίσω 
τροχό. Επιπλέον, για ακόμη μεγαλύτερη άνεση 
και ανθεκτικότητα, το νεότερο μοντέλο διαθέτει 
αποσβεστήρες συμπλέκτη από καουτσούκ, 
για ακόμα πιο ομαλή οδήγηση.

Ανθεκτικά εξαρτήματα 
και αντοχή στα μεγάλα ταξίδια
Η Super Ténéré Raid Edition είναι μια 
απόλυτη adventure μοτοσυκλέτα που 
κατασκευάστηκε για ακραίες εξερευνήσεις. 
Το λεπτό ρεζερβουάρ καυσίμου διαθέτει 
βαθιές πλευρικές εσοχές και έχει 
χωρητικότητα 23 λίτρων, για ακόμη 
μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ οι ανθεκτικοί 
ακτινωτοί τροχοί αλουμινίου διαθέτουν 
στεφάνη μεγάλης αντοχής και ελαστικά 
tubeless (χωρίς σαμπρέλα).

Αποκλειστικός εξοπλισμός Raid Edition
Για υψηλά επίπεδα προστασίας από τις καιρικές 
συνθήκες, η αποκλειστική Super Ténéré Raid 
Edition διαθέτει ψηλό ανεμοθώρακα και 
εκτροπείς αέρα. Με προβολείς ομίχλης στο 
βασικό εξοπλισμό, η Super Ténéré 1200ZE Raid 
Edition έχει την μπροστινή όψη με 4 προβολείς 
που χαρακτηρίζει τις αγωνιστικές 
rally μοτοσυκλέτες της Yamaha.

Έξυπνο ενοποιημένο σύστημα πέδησης
Το έξυπνο ενοποιημένο σύστημα πέδησης 
παρέχει στον αναβάτη τον πλήρη έλεγχο, 
σε κάθε περιβάλλον, εντός και εκτός δρόμου. 
Για την ενεργοποίηση του ενοποιημένου 
συστήματος, πρέπει πρώτα να πατηθεί η μανέτα 
του μπροστινού φρένου. Για ανεξάρτητο έλεγχο 
του μπροστινού και του πίσω φρένου, πρέπει 
να πατηθεί πρώτα το πίσω φρένο.

Βελτιωμένη χαρτογράφηση 
Yamaha D-MODE 
και σύστημα Cruise Control
Το D-MODE παρέχει δύο διαφορετικές 
επιλογές χαρτογράφησης. Η λειτουργία «T»
(κανονική οδήγηση) προσφέρει ευκολότερη 
και ομαλότερη οδήγηση σε κανονικές συνθήκες 
οδήγησης, ενώ η λειτουργία «S» (σπορ) 
προσφέρει συναρπαστικές επιδόσεις σε γρήγορο 
ρυθμό. Επιπλέον, για πιο χαλαρά ταξίδια μεγάλων 
αποστάσεων, το σύστημα Cruise Control 
περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό.
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Ceramic Ice
Η XT 1200ZE Super Tenere Raid Edition είναι μια αυθεντική Yamaha XT1200ZE Super Tenere που έχει εξοπλιστεί με ένα πλούσιο πακέτο γνήσιων αξεσουάρ Yamaha που περιλαμβάνει: 
πλαϊνές βαλίτσες, προβολείς ομίχλης, ψηλό ανεμοθώρακα, πλαϊνούς μικρούς εκτροπείς για προστασία από τον αέρα, ποδιά και carbon πλαϊνά καπάκια.



Παραπάνω είναι μια συλλογή συμπληρωματικών αξεσουάρ. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha, για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές 
σχετικά με τα πιο κατάλληλα αξεσουάρ για να εξοπλίσετε τη δική σας Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

Βάσεις πλαϊνών βαλιτσών 
Super Ténéré
23P-F84G0-00-00

Μπροστινά φλας LED Plus
YME-FLB2F-10-00

Χαμηλή σέλα Super Ténéré
23P-247C0-10-00

Χειρολαβές συνεπιβάτη 
Super Ténéré
2BS-247J0-00-P1

Κάλυμμα εξάτμισης 
από ανθρακονήματα Super Ténéré
23P-CEC00-00-00

Σχάρα βαλίτσας
23P-FTCCA-00-00

Σετ βάσεων πλαϊνών βαλιτσών
23P-FSCST-00-00

Βαλίτσα αλουμινίου
23P-FTCAL-BL-00

Προστατευτικά πλαισίου 
από ανθρακονήματα Super Ténéré
23P-F11G0-V0-00

Προστατευτικό άξονα 
μετάδοσης κίνησης Super Ténéré
23P-F21A0-V0-00

Προστατευτικό ρεζερβουάρ 
Super Ténéré Worldcrosser
23P-F41D0-V0-00

Κιτ επέκτασης ποδιάς 
Super Ténéré 
23P-F84R0-V0-00

Πλαϊνή βαλίτσα αλουμινίου
23P-FSCLA-BL-00

Προστατευτικά πιρουνιού 
από ανθρακονήματα
23P-F15C0-V0-00

Πλαϊνή βαλίτσα αλουμινίου
23P-FSCRA-BL-00

Ποδιά κινητήρα Super Ténéré
23P-F43B0-00-10

Πλευρικά καλύμματα 
από ανθρακονήματα Super Ténéré 
- Δεξιά πλευρά
23P-F83R0-U0-00

Κιτ επέκτασης ποδιάς 
Super Ténéré
23P-F84R0-V0-00

Προστατευτικό προβολέα 
Super Ténéré
23P-H4105-00-10

Εσωτερική τσάντα 
για βαλίτσα αλουμινίου 
Super Ténéré
11D-FTCIB-00-00

Τσάντα ρεζερβουάρ 
Super Ténéré
23P-W0750-00-00

Slip-on τελικό τιτανίου
90798-30602-00

Προστατευτικό πίσω φρένου 
Super Ténéré
23P-F58B0-V0-00

Φλας LED
YME-H0789-20-10

Super Ténéré 1200Z, Super Ténéré 1200ZE και XT1200ZE Raid Edition Αξεσουάρ



Προδιαγραφές

Ténéré 700 Rally Edition Ténéré 700 XT1200Z Super Ténéré
   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος,

2EEK, 2-κύλινδρος
Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 4-βάλβιδος,

2EEK, 2-κύλινδρος
Υγρόψυκτος, με πρόσθια κλίση,

2-κύλινδρος σε σειρά, 4-χρονος, 2EEK, 4βάλβιδος

Κυβισμός 689 κ.εκ. 689 κ.εκ. 1.199 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή 80,0 x 68,6 χιλ. 80,0 x 68,6 χιλ. 98 x 79.5 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.5:1 11.5:1 11.0 : 1

Μέγιστη ισχύς 54,0 kW (74 PS) / 9.000 σ.α.λ. 54,0 kW  (74 PS) / 9.000 σ.α.λ. 82.4kW (112PS) / 7.250 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 68,0 Nm( 6,9 kg-m) / 6.500 σ.α.λ. 68,0 Nm ( 6,9 kg-m) / 6.500 σ.α.λ. 117.0Nm (11.9kg-m) / 6.000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Ξηρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Μίζα Μίζα Μίζα

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Αλυσίδα Αλυσίδα Άξονας

Κατανάλωση καυσίμου Δ/Α Δ/Α 6.0 λτ./100 χλμ.

Ρύποι CO
2

Δ/Α Δ/Α 138 γρ./χλμ.

Τροφοδοσία καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκελετός Ατσάλινος διπλός σωληνωτός Ατσάλινος διπλός σωληνωτός Ατσάλινος διπλός σωληνωτός

Ανάρτηση (εμπρός) Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι

Διαδρομή ανάρτησης (εμπρός) 210 χιλ. 210 χιλ. 190 χιλ.

Γωνία Κάστερ 28º

Ίχνος 126 χιλ.

Πίσω ανάρτηση Ψαλίδι (ανάρτηση με μοχλικό) Ψαλίδι (ανάρτηση με μοχλικό)
Ψαλίδι (ανάρτηση με μοχλικό),

με ρύθμιση προφόρτισης και απόσβεσης επαναφοράς

Διαδρομή ανάρτησης (πίσω) 200 χιλ. 200 χιλ. 190 χιλ.

Φρένο  (εμπρός) Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο 282 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο 282 χιλ. Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο 310 χιλ.

Φρένο (πίσω) Μονό υδραυλικό δισκόφρενο 245 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο 245 χιλ. Μονό υδραυλικό δισκόφρενο 282 χιλ.

Ελαστικό (εμπρός)
90/90 R21 M/C 54V M+S

- Ακτινωτοί τροχοί με ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR
90/90 R21 M/C 54V M+S

- Ακτινωτοί τροχοί με ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR
110/80R19M/C 59V

Ελαστικό (πίσω)
150/70 R18 M/C 70V M+S

- Ακτινωτοί τροχοί με ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR
150/70 R18 M/C 70V M+S

- Ακτινωτοί τροχοί με ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR
150/70R17M/C 69V

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 2370 χιλ. 2370 χιλ. 2250 χιλ.

Συνολικό πλάτος 910 χιλ. 910 χιλ. 980 χιλ.

Συνολικό ύψος 1455 χιλ. 1455 χιλ. 1410 -1470 χιλ

Ύψος σέλας 875 χιλ. 875 χιλ. 845-870 χιλ.

Μεταξόνιο 1595 χιλ. 1595 χιλ. 1540 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 240 χιλ. 240 χιλ. 190 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 204 κιλά 204 κιλά 257 κιλά

Χωρητικότητα καυσίμου 16 λίτρα 16 λίτρα 23 λίτρα

XT1200ZE Super Ténéré
   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα
Υγρόψυκτος, με πρόσθια κλίση,

2-κύλινδρος σε σειρά, 4-χρονος, 2EEK, 4βάλβιδος

Κυβισμός 1.199 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή 98 x 79.5 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.0 : 1

Μέγιστη ισχύς 82.4kW (112PS) / 7.250 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 117.0Nm (11.9kg-m) / 6.000 σ.α.λ.

Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ

Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος

Σύστημα ανάφλεξης TCI

Σύστημα εκκίνησης Μίζα

Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων

Τελική μετάδοση Άξονας

Κατανάλωση καυσίμου Δ/Α

Ρύποι CO
2

Δ/Α

Τροφοδοσία καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκελετός Ατσάλινος διπλός σωληνωτός

Ανάρτηση (εμπρός) Ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι

Διαδρομή ανάρτησης (εμπρός) 190 χιλ.

Γωνία Κάστερ 28º

Ίχνος 126 χιλ.

Πίσω ανάρτηση
Ψαλίδι (ανάρτηση με μοχλικό), με ηλεκτρονική ρύθμιση 

προφόρτισης και απόσβεσης επαναφοράς

Διαδρομή ανάρτησης (πίσω) 190 χιλ.

Φρένο  (εμπρός) Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο 310 χιλ.

Φρένο (πίσω) Μονό υδραυλικό δισκόφρενο 282 χιλ.

Ελαστικό (εμπρός) 110/80R19M/C 59V

Ελαστικό (πίσω) 150/70R17M/C 69V

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 2255 χιλ.

Συνολικό πλάτος 980 χιλ.

Συνολικό ύψος 1410 χιλ.

Ύψος σέλας 845-870 χιλ.

Μεταξόνιο 1540 χιλ.

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 190 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 265 κιλά

Χωρητικότητα καυσίμου 23 λίτρα

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

27º27º

105χιλ.105χιλ.



Get it on

Δημιούργησε
τη συλλογή
των ονείρων σου
με τη δωρεάν
εφαρμογή MyGarage

Η εφαρμογή MyGarage είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να δημιουργήσεις τη συλλογή 
μοτοσυκλετών Yamaha των ονείρων 
σου και διατίθεται εντελώς δωρεάν! 
Κατέβασε την εφαρμογή και είσαι έτοιμος 
να ξεκινήσεις τη δημιουργία της δικής σου 
αποκλειστικής Yamaha.

Με το MyGarage μπορείς να προσθέτεις 
ή να αφαιρείς μια μεγάλη σειρά γνήσιων 
εξαρτημάτων και να βλέπεις το σκούτερ
ή τη μοτοσυκλέτα σου από κάθε γωνία. 
Αφού δημιουργήσεις τις μοτοσυκλέτες και 
τα σκούτερ των ονείρων σου, μπορείς
να τα αποθηκεύσεις και να τα μοιραστείς 
με φίλους. Όταν αποφασίσεις ποια εκδοχή 
σε αντιπροσωπεύει, στείλε τη σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha
για να την κάνει πραγματικότητα.

MyRide:
Ανεβάζει την οδήγηση
σε άλλο επίπεδο!

Αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη Yamaha 
και διατίθεται δωρεάν σε κάθε αναβάτη, 
όποια μάρκα μοτοσυκλέτας ή σκούτερ κι αν 
διαθέτει. Η εφαρμογή MyRide επιτρέπει την 
παρακολούθηση και αποθήκευση λεπτομερών 
πληροφοριών για κάθε διαδρομή.

Με τη νέα εφαρμογή Yamaha MyRide,
οι αναβάτες μπορούν να καταγράφουν
κάθε πληροφορία, από τη γωνία κλίσης,
την επιτάχυνση και την ταχύτητα μέχρι
το υψόμετρο και την ισχύ πέδησης, κάνοντας 
την κάθε διαδρομή ακόμα πιο συναρπαστική.

Εκτός από τη δυνατότητα ελέγχου
και ανάλυσης των δικών τους οδηγικών 
εμπειριών, οι αναβάτες μπορούν επίσης
να μοιραστούν τα προσωπικά τους αρχεία
σε μορφή GPS Exchange Format (GPX)*
με άλλους χρήστες της εφαρμογής MyRide.

Επίσης, οι αναβάτες μπορούν να διατηρούν 
στοιχεία για κάθε μοτοσυκλέτα που οδηγούν 
ή δοκιμάζουν και να βλέπουν πολλές νέες 
διαδρομές, κάνοντας λήψη αρχείων GPX 
άλλων χρηστών της εφαρμογής MyRide.

* Το GPX είναι μια μορφή αρχείου που έχει σχεδιαστεί 
για την παροχή δεδομένων GPS σε εφαρμογές λογισμικού, 
όπως συσκευές πλοήγησης ή προγράμματα προβολής GPS. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή σημείων 
διαδρομής, πιστών και διαδρομών.



Η αναζήτηση της περιπέτειας 
ξεκινά εδώ.

Βαθιά στη ψυχή όλων μας, υπάρχει το πραγματικό 
πνεύμα της περιπέτειας και η άσβεστη επιθυμία
να ανακαλύψουμε τι κρύβεται πέρα από τον ορίζοντα.
Με αυτή την έμφυτη δίψα για εξερεύνηση, δεν 
υπάρχουν όρια στο τι μπορείς να κατακτήσεις και
στο πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. 

Η γκάμα προϊόντων Yamaha σε 360 μοίρες,
σου επιτρέπει να απολαμβάνεις και να μοιράζεσαι 
μια ατελείωτη σειρά από ποιοτικές εμπειρίες στη 
στεριά, τη θάλασσα και το χιόνι. Για να σε βοηθήσει 
να ανακαλύψεις τι μιλάει στη ψυχή σου, η Yamaha 
δημιούργησε μια σπέσιαλ διαδικτυακή πύλη adventure 
που παρέχει άμεση πρόσβαση σε έναν συναρπαστικό 
νέο κόσμο, γεμάτο εκπλήξεις και ανταμοιβές. 

Η Destination Yamaha Motor είναι μια παγκόσμια 
διαδικτυακή ταξιδιωτική πλατφόρμα που προσφέρει 
σε κάθε φίλο της εξερεύνησης, την ευκαιρία να 
ανεβάσει την αδρεναλίνη του και να δημιουργήσει
νέες αναμνήσεις που θα διαρκέσουν για πάντα.
Σε συνεργασία με επιλεγμένους επαγγελματίες του 
τουρισμού, η Destination Yamaha Motor επιτρέπει
την διαδικτυακή αναζήτηση της απόλυτης περιπέτειας 
με μοτοσυκλέτα, 4-τροχο, σκάφος ή snowmobile.

Μέσα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία ταξιδιών, 
μπορείς να βρεις τη νέα εμπειρία που θα διευρύνει 
τους ορίζοντές σου και θα σε θέσει άμεσα σε κίνηση. 
Μπορείς να έχεις τη βεβαιότητα, ότι κάθε συνεργάτης 
μας έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την Destination 
Yamaha Motor, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να 
κλείσεις τη συμμετοχή σου χωρίς δεύτερες σκέψεις. 
Επισκέψου το https://destination-yamaha-motor.eu/ 
τώρα και σχεδίασε ένα συναρπαστικό μέλλον μαζί μας.



   

Ένα εξάρτημα
κινητήρα
σε υγρή μορφή

Στην Yamaha πιστεύουμε ότι οι πελάτες 
μας αισθάνονται υπέροχα κάθε φορά 
που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. 
Ως αναγνώριση της εμπιστοσύνης τους 
στην εταιρεία μας, αναπτύξαμε τη σειρά 
λιπαντικών και προϊόντων συντήρησης
και φροντίδας Yamalube.

Οι μηχανικοί της Yamaha θεωρούν
το λιπαντικό ως εξάρτημα του κινητήρα
σε υγρή μορφή. Ως ένα από τα πιο σημαντικά 
εξαρτήματα του κινητήρα Yamaha.
Η επιλογή των προϊόντων Yamalube 
πραγματικά κάνει τη διαφορά. 

Με τη διαρκή χρήση των προϊόντων 
Yamalube, εξασφαλίζεις ότι ο κινητήρας σου 
θα έχει κορυφαία απόδοση και θα παρέχει 
την αντοχή και την αξιοπιστία που περιμένεις 
από κάθε μοντέλο Yamaha. Κατασκευάζουμε 
επίσης μια σειρά από προϊόντα φροντίδας, 
για να διατηρείς σε άριστη κατάσταση 
το αγαπημένο σου όχημα. Ο επίσημος 
αντιπρόσωπος Yamaha της περιοχής σου 
μπορεί να σου προτείνει το κατάλληλο 
προϊόν Yamalube για τη δική σου Yamaha. 
Εναλλακτικά, μπορείς να επισκεφτείς
την ιστοσελίδα μας.

Σκέψου έξυπνα.
Δώσε προτεραιότητα
στη γνησιότητα.

Για να διασφαλίσεις τη βέλτιστη 
απόδοση του προϊόντος Yamaha και 
τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του, 
συνιστούμε να χρησιμοποιείς πάντα 
γνήσια ανταλλακτικά Yamaha.
Τα υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά μας, 
συμμορφώνονται με αυστηρά πρότυπα 
ασφαλείας, έχουν άψογη εφαρμογή
και αντέχουν στη φθορά, για να έχεις
το κεφάλι σου ήσυχο.

Επιλέγοντας ένα εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha για σέρβις, έχεις τη 
σιγουριά ότι όλες οι εργασίες συντήρησης 
εκτελούνται από εξειδικευμένους 
τεχνικούς με γνήσια ανταλλακτικά 
Yamaha και προϊόντα Yamalube.

Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται τακτικά 
στην Τεχνική Ακαδημία της Yamaha,
όπου αποκτούν την κατάρτιση και την 
εμπειρία που απαιτείται για να διατηρούν 
το προϊόν Yamaha που διαθέτεις
σε άριστη κατάσταση.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, 
απευθύνσου στο εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα Yamaha της περιοχής σου
ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας.



www.yamaha-motor.eu/gr/el ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Πάντα να φοράς κράνος, προστασία για τα μάτια και εξειδικευμένα προϊόντα ένδυσης.
Η Yamaha σε προτρέπει να οδηγείς με προσοχή και να σέβεσαι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. 

Στις φωτογραφίες ενδέχεται να εμφανίζονται επαγγελματίες αναβάτες που οδηγούν σε απόλυτα
ελεγχόμενο περιβάλλον ή σε πίστα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται, είναι για γενική πληροφόρηση. 

Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των μοτοσυκλετών Yamaha μπορεί να διαφέρουν,
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθύνσου σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Yamaha. 

Ακολουθήστε μας στο:

Αντιπροσωπεία




