
Силата на
технологията
Когато работите усилено в тежка среда на открито, ви

трябват най-добрите инструменти. Затова сме

проектирали Viking така, че да направи работата ви по-

лесна и по-приятна.

Елементи като проходимият под и шахматното триместно

оформление правят достъпа от всички страни бърз и

лесен. Просторната товарна платформа може да бъде

наклонена, за да се спестят време и усилия при

разтоварване. Интелигентни технологии като трансмисия

Ultramatic® и превключваеми режими за 2WD и 4WD ви

помагат да си свършите работата. EPS функцията прави

шофирането по-отпускащо, а лесно достъпният двигател

опростява текущото техническо обслужване.

Триместният Viking е готов за тежка работа и ви

позволява да се наслаждавате на външните

пространства по време на вашето свободно време.

Електронен горивен инжекцион

Превключваема система на

задвижване On-Command®

2WD, 4WD и 4WD с блокировка на

диференциала

Комфортно и просторно триместно

оформление

Мощен 686-кубиков едноцилиндров

двигател с висок въртящ момент

Електронен усилвател на

управлението за по-лесно

управление

Предно и задно окачване с две

рамена

Лесно управление и добре

разположени уреди за управление

Леснодостъпно местоположение на

двигателя

Стабилна конструкция на корпуса за

добра устойчивост срещу повреди

Кабина с ниски нива на шума и

проходим под

Накланяща се товарна платформа с

гумена подложка за тежък режим на

работа
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Силата на технологията
Когато работите целогодишно на открито, може да бъде много трудно. Нуждаете се от най-доброто

оборудване и най-работливите сътрудници, за да си свършите работата. Така че е време да

обмислите как Viking може да улесни живота ви!

Просторното триместно оформление и проходимият под гарантират винаги комфортно и безопасно

пътуване за вас и вашите колеги. Неговото окачване с две рамена е подготвено да се справи с най-

грапавия терен, докато накланящата се товарна платформа с размер на европалет може да пренася

товари до 272 kg.

Оборудван с нашата трансмисия On-Command® с 2WD, 4WD и 4WD с блокировка на диференциала,

и захранван с 686-кубиков двигател с висок въртящ момент, триместният Viking може да бъде най-

добрата покупка, която някога сте правили!
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686-кубиков двигател с висок
въртящ момент

686-кубиковият едноцилиндров

двигател с висок въртящ  момент

произвежда много управляема мощ за

ефективно офроуд придвижване. За

повече увереност при хлъзгави наклони

надолу трансмисията Ultramatic®

разполага с функция за спиране на

двигателя, докато режими на 2WD, 4WD

и блокировка на диференциала могат да

бъдат избрани бързо , така че да

отговорят на различни условия на

терена.

Електронен усилвател на
управлението (EPS)

Дори с трима пътници и максимален

товар електронният усилвател на

управлението (EPS) гарантира, че

завиването ще става плавно, дори при

пълен товар или при шофиране по тежки

почви като например глина. Когато  е

избрана 4WD с блокировка на

диференциала, EPS се превключва

автоматично към втора програма,

проектирана да оптимизира

характеристиките на волана.

Електронно впръскване на
горивото (EFI)

Надеждният 686-кубиков 4-тактов

едноцилиндров двигател разполага с

усъвършенствана система за електронно

впръскване на горивото, която гарантира

ефикасно горене за добра реакция на

дроселовата клапа. Заедно с

конструкцията с ковано бутало и горивна

камера с наклонен покрив, EFI позволява

на двигателя на Viking да произвежда

голям въртящ момент при ниски обороти

и добра производителност при високи

обороти.

On-Command® система с 3
режима

Viking е проектиран да бъде използван

при най-различни терени и On-

Command® системата с 3 режима на

работа предлага 2WD, 4WD или 4WD с

опция за блокировка на диференциала,

за да отговори на различни теренни и

атмосферни условия. Простият

ротационен превключвател позволява

на шофьора да избере режим на

шофиране в  рамките на няколко

секунди.

Удобно разположени уреди
за управление

С цел лесна работа Viking е оборудван  с

централно приборно табло, а

електрическият стартер, скоростният

лост и ръчната спирачка са

разположени отдясно на волана с 4

спици. А за повече комфорт и

безопасност има разделение на

пространството за крака, така че

краката на седящия по средата пътник

да не пречат на тези на шофьора.

Предно и задно окачване с две
рамена

За чувствително управление,

комбинирано с комфортно пътуване за

всеки от тримата пътници, Viking е

оборудван с независимо окачване с две

рамена отпред и отзад. Тази  здрава

система позволява на всяко колело да

следи терена и да запазва сцепление при

изключително неравен терен, което ви

позволява да преминавате през

екстремни пейзажи.

Viking

www.yamaha-motor-

acc.com



Engine

Тип на двигателя
Едноцилиндров, 4-тактов, с водно охлаждане,
SOHC, 4-клапанов

Кубатура 686cc
Диаметър х ход 102.0 mm x 84.0 mm
Степен на сгъстяване 10.0 : 1
Мазилна уредба Картер
Горивна система Електронен горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа

Трансмисия
Yamaha UltramaticВ®, CVT, Центробежен
съединител

Система на задвижване
On-CommandВ® 2WD, 4WD, 4WD с блокаж на
диференциала

Крайна предавка Вал

Chassis

Система на предното очакване Independent double wishbone, 205 mm wheel travel
Система на задното очакване Independent double wishbone, 205 mm wheel travel
Предна спирачка Двоен хидравличен диск
Задна спирачка Двоен хидравличен диск
Предни гуми AT25x8-12NHS
Задни гуми AT25x10-12NHS

Dimensions

Обща дължина 3,100 mm
Обща ширина 1,570 mm
Обща височина 1,925 mm
Колесна база 2,135 mm
Минимален радиус на завиване 4.5m
Минимален просвет 300 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

613

Капацитет на горивен резервоар 36.7litres
Капацитет на маслен резервоар 2.6litres
Височина на седалката 792 mm

Loading limits

Багажник 272kg

Additional feature

Система на управление
Ackermann-type with Dual Mode Electric Power
Steering
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Спецификацията и външният вид на продуктите на Yamaha понякога могат да бъдат променяни без

предизвестие – показаните тук са само за илюстративни цели и не представляват договорно описание на

продуктите. Някои модели са показани с аксесоари по избор. Двуместните превозни средства на Yamaha

са създадени, за да работят в рамките на конструктивните си ограничения. Безопасните тегла при

теглене, както и максималният капацитет за товар, са посочени в наръчника на собственика, ако са

приложими. За дълготрайност, надеждност, но най-вече за безопасността на оператора и на пътника, в

никакъв случай не превишавайте препоръчваните капацитети. Препоръчително е нашите двуместни

превозни средства да бъдат използвани само от водачи на възраст 16 години и повече. Винаги избягвайте

павирани повърхности. Двуместните превозни средства са конструирани само за непавирани

повърхности. Шофирането по павирани повърхности може сериозно да повлияе на управлението и да

доведе до загуба на контрол. Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло.

Винаги използвайте колан. Никога не правете каскади. Кормуването и алкохолът/наркотиците са

несъвместими. Избягвайте прекалено високи скорости. Бъдете особено внимателни при трудни терени.

Моля, бъдете отговорен шофьор: карайте винаги отговорно, уважавайте околната среда и спазвайте

държавните и местните закони. Yamaha препоръчва на всички водачи на двуместни превозни средства да

преминат сертифициран курс на обучение. За информация относно безопасността и обучението, посетете

или се обадете на представителя на Yamaha във вашата държава. Всички двуместни превозни средства

се предоставят с 12-месечна ограничена фабрична гаранция. Посетете своя представител за

подробности.

Спецификацията и външният вид на продуктите на Yamaha понякога могат да бъдат променяни без

предварително известие – показаните тук са само за илюстративни цели и не представляват договорно

описание на продуктите. Някои модели са показани с опционални аксесоари. Двуместните превозни

средства на Yamaha са създадени да работят в рамките на конструктивните си ограничения. Безопасното

тегло на теглене, както и максималната товароносимост, са посочени в наръчника на собственика, ако са

приложими. За дълготрайност, надеждност, но най-вече за безопасността на оператора и пътника – в

никакъв случай не превишавайте препоръчаните ограничения. Препоръчително е нашите двуместни

превозни средства да бъдат използвани само от водачи с навършени 16 години.
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