
Kadar sneži, je vaš
najboljši partner vedno
Yamaha.
V vožnji po urejenih stezah in izven njih boste izjemno

uživali, tudi kadar morate delati. Zato uživajte z našimi

motornimi sanmi. Vsi modeli so zasnovani in opremljeni za

vrhunsko krmiljenje, delovanje, udobje, varčnost ter

zanesljivost.

Yamaha ponuja zmagovalno kombinacijo, na katero se

lahko zanesete tako med delom kot v prostem času, s

popolnoma zanesljivo tehnologijo zasnove in izdelave, s

katero boste lahko z vozilom kot eno, zato se pripravite

na najbolj prepričljivo doživetje vožnje doslej.

Izberite pravega partnerja za vožnjo – po utrjenih in

razgibanih stezah, sveže zapadlem pršiču ali višje

ležečem terenu. Vaša Yamaha.

Yamahin spremenjen 535 cm3 2-taktni

motor z 2 valjema

Sistem vbrizgavanja olja Autolube,

električni vžig in ogrevan uplinjač

Torzijske vzmeti z dvojnim blaženjem in

dvižnimi vodili

Nove 1,5-palčne gosenice Cobra® –

odličen oprijem v globokem snegu

25 % večji rezervoar za gorivo za še

daljše razdalje

Menjalnik z dvema načinoma delovanja

in vzvratno prestavo

Priročen električni zagon na gumb je

serijski

Veliko prostora za shranjevanje tovora

in izjemna vlečna moč

Nov razkošen dvignjen sedež za voznika

in sopotnika

2-stopenjski električni grelnik za roke

in palce (voznik)

Večje opore za sopotnikove noge za še

več udobja

Nov velik vizir za udobje in zaščito
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Kadar sneži, je vaš najboljši partner
vedno Yamaha.
Novi model VK540V z novimi tehničnimi rešitvami na vseh ravneh, od motorja do gosenic in smučk, še

lažje premaga najzahtevnejše razmere na svetu kot njegov legendarni predhodnik. Neverjetne

motorne sani so odličen partner za vožnjo po debeli snežni odeji, razgibanih stezah ter za prevažanje

tovora, obenem po so tudi bolj čiste, gospodarne in zanesljive.

Nova šasija, vzmetenje in oblika ohišja. Zmogljivejši in odzivnejši motor. Novi menjalnik z dvema

načinoma delovanja in vzvratno prestavo. Nove smučke in gosenice. Nov kanal in opora za noge –

kombinacija vseh izboljšav vozniku ter sopotniku zagotavlja še več zaščite in udobja med vožnjo.

… odkrijte novi VK540V, ki ne pozna konkurence. Legenda se vrača – še mogočnejša kot prej.
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Yamahin preizkušen 2-taktni
535 cm3 motor – prenovljen

Izjemno zanesljiva enota je preoblikovana,

tako da vključuje nov ploščat stranski

uplinjač z ogrevanim ohišjem, električni

vžig, sistem vbrizgavanja olja Autolube in

močnejši električni izhod (400 W) za luči

in dodatno opremo. Rezultat je bolj tih,

čist in varčen motor z boljšo

učinkovitostjo ter odzivnostjo plina.

Izboljšane vozne lastnosti s
preoblikovanim kanalom in
ohišjem

Nova zasnova ni le privlačna, temveč

prispeva tudi k udobju. Prenovljeni kanal

in spodnji del trupa pomagata

preprečevati nabiranje snega, višji enotno

zasnovan sedež in ročaj s pasom pa

prispevata k boljši vodljivosti in udobnejši

vožnji po razgibanem terenu. Pred snegom

vas ščitita tudi novi vizir in streha z

zaščitnimi elementi.

Zadnje vzmetenje Dual Shock
ProComfort

Najsodobnejše vzmetenje Pro Comfort

modela VK540V je opremljeno z dvema med

seboj neodvisnima blažilnikoma. Trdota

torzijskih vzmeti se enostavno prilagodi s

preprostim zateznim nastavkom, na primer

za vleko težkih bremen ali vožnjo v dvoje. V

veliko pomoč pri speljevanju in

premagovanju globokega snega v vzvratni

smeri vam bodo tudi dvižna vodila.

Gosenice Cobra WT™ z 38-
milimetrskimi/1,5-palčnimi
zobmi

Za motorne sani, ki slovijo po svojem

brezhibnem delovanju izven urejenih stez,

v še tako globokem snegu ter zahtevnih

razmerah, je dovolj le najboljše. Zato je

zadnje podvozje tega razburljivega novega

modela VK540V lahko, vendar vzdržljivo,

saj je opremljeno z najsodobnejšimi

zmogljivimi gosenicami za debelo snežno

odejo Cobra WT™ z 38-milimetrskimi/1,5-

palčnimi zobmi.

Sprednje vzmetenje je
zasnovano za stabilno zavijanje
in krmiljenje.

Sistem sprednjega vzmetenja TSS slovi po

dokazani zmogljivosti na stezah, vendar

šele ko se z motornimi sanmi VK540V

vozite izven urejenih stez in po debeli

snežni odeji, se pokaže prava moč tega

sistema. Ob širokih in stabilnih smučkah

so motorne sani zanesljive in preproste za

uporabo, zato boste v vožnji resnično

uživali – tudi med vožnjo na delo.

Menjalnik z dvema načinoma
delovanja (visoko/nizko) in
vzvratno prestavo

Menjalnik z dvema načinoma delovanja

olajša upravljanje motornih sani VK540V pri

nizkih vrtljajih, kadar vlečete težak tovor pri

nizki hitrosti, in v večini drugih primerov tudi

pri visokih vrtljajih. Menjalna ročica na

konzoli omogoča gladko in enostavno

prestavljanje ali izbiranje vzvratne prestave.
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Agregat

Tip / Prostornina 2 Stroke / 535
Valji 2-valjni
Hlajenje Osni ventilator
Vrtina x gib 73.0 mm x 64.0 mm
Uplinjanje Mikuni TM33 Flat Slide x 1,with double heaters
Oblikovanje sistema za dovod zraka Batni cevni ventili
Sistem vžiga DC-CDI
Izpuh Piston

Sklopka / menjalnik
YXRC, Spremenljivo razmerje, Visoki / Nizki / Vzratna
prestava

Disk zavorni sistem Mehanični disk

Vzmetenje

Sistem prednjega vzmetenja Teleskopski opornik
Prednje vzmetenje Hydraulic
Hod prednjega vzmetenja 150 mm
Sistem zadnjega vzmetenja ProComfort w/Flip Up Rails
Zadnje vzmetenje Hydraulic, Gas Cell rear & center
Hod zadnjega vzmetenja 278 mm

Mere / Dimenzije

Skupna višina 1,360 mm
Skupna dolžina 3,070 mm
Skupna širina 1,140 mm
Gosenica Š x D x V (inči) 20 inch x 154 inch x 1.5 inch
Gosenica Š x D x V (mm) 500 mm x 3,923 mm x 38 mm
Tip gosenice Camoplast Cobra WT
Razmik smuči (center do center) 960 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo 44.0litres

Lastnosti

Električni zagon standardno
Vzratno standardno
Gretje ročic & vzvoda plina Hi Low adjustable
Moč prednje luči, vrsta 60/55W Halogen x 2
DC izhod standardno
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Motorne sani so zasnovane tako, da delujejo znotraj meja svojih zmogljivosti. Priporočenih kapacitet, ki so

navedene v uporabniškem priročniku, ne smete prekoračiti, da bi zagotovili trpežnost in zanesljivost vozila

ter poskrbeli za varnost voznika. Pri izbiranju motornih sani se obrnite na prodajalca, ki vam bo pomagal

izbrati ustrezne sani za vaše potrebe. Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Vozite

odgovorno, v skladu s svojimi sposobnostmi, pazite na okolje ter upoštevajte državne in lokalne predpise.

Vozniki, ki so prikazani na slikah, so profesionalni vozniki, zato jih ne poskušajte posnemati. Speci kacije,

meritve in izgled Yamahinih proizvodov se lahko občasno spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikazane slike služijo samo za ponazoritev. Nekateri modeli so prikazani z opcijsko dodatno opremo.

Motorne sani so zasnovane tako, da delujejo znotraj meja svojih zmogljivosti. Priporočenih kapacitet, ki so

navedene v uporabniškem priročniku, ne smete pod nobenimi pogoji prekoračiti, saj tako zagotovite

trpežnost in zanesljivost vozila ter poskrbite za varnost voznika. Pri izbiranju motornih sani se obrnite na

prodajalca, ki vam bo pomagal izbrati ustrezne sani za vaše potrebe.
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