
Puterea tehnologiei
Când lucraţi în medii exterioare di cile aveţi nevoie de

cele mai bune instrumente. Astfel noi am conceput

modelul Viking pentru a vă face munca puţin mai uşoară -

şi mai plăcută.

Caracteristicile ergonomice precum podeaua perfect

plată şi dispunerea inteligentă a celor 3 scaune oferă

acces rapid şi facil din ambele părţi ale vehiculului.

Platforma de încărcare spaţioasă poate   basculată

pentru a economisi timp şi efort la descărcare.

Tehnologiile inteligente, cum ar   transmisia Ultramatic®

şi sistemul de comutare între tracţiune 2WD şi 4WD, vă

sprijină la efectuarea sarcinilor zilnice. În plus, sistemul

EPS face condusul mult mai relaxant iar motorul uşor

accesibil simpli că întreţinerea de rutină.

Modelul Viking cu 3 locuri este pregătit pentru munca în

condiţii grele şi vă permite să vă bucuraţi de plimbările în

aer liber în timpul perioadelor de relaxare.

Injecţie electronică de combusitibil

Sistem de antrenare On-Command®

cu comutare între regimuri

2WD, 4WD ş i 4WD cu diferenţial

blocabil

Dispunere confortabilă ş i spaţioasă a

celor 3 locuri

Motor monocilindru de 686 cc

puternic ş i cu cuplu mare

Servodirecţie asistată electronic

pentru manevrabilitate uşoară

Suspensii faţă ş i spate cu articulaţie

triunghiulară dublă

Comenzi uşor de operat ş i bine

poziţionate

Amplasament uşor accesibil pentru

motor

Design robust al şasiului pentru

rezistenţă mărită la impact

Cabină antifonată cu podea perfect

plată

Platformă de încărcare basculantă

acoperită cu covor din cauciuc

ultrarezistent
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Puterea tehnologiei
Poate   foarte di cil să lucraţi în exterior tot timpul anului. Aveţi nevoie de cel mai bun echipament şi

de parteneri de încredere pentru a efectua sarcinile. Este momentul să a aţi cum Viking vă poate

face viaţa mai uşoară!

Cele 3 locuri generoase şi podeaua perfect plată, fără tunel pentru cardan, asigură un şofat

confortabil şi sigur pentru dvs. şi colegii dvs. Suspensia sa cu articulaţie triunghiulară dublă face faţă

celor mai denivelate terenuri - iar platforma de încărcare basculantă cu dimensiunile unui europalet

poate transporta greutăţi de până la 272 kg.

Echipat cu sistemul nostru de transmisie On-Command® 2WD, 4WD şi 4WD cu diferenţial blocabil şi

propulsat de un motor monocilindric puternic şi cu cuplu ridicat, de 686 cc, modelul Viking cu 3 locuri

poate   cea mai bună achiziţie pe care aţi făcut-o vreodată!
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Motor cu cuplu ridicat de 686 cc

Motorul monocilindric de 686 cc cu cuplu

ridicat vă pune la dispoziţie putere

su cientă pentru transportul o -road

e cient. Pentru a adăuga stabilitate la

coborârea pantelor alunecoase, transmisia

Ultramatic® permite frâna de motor şi

selectarea rapidă a tracţiunii 2WD, 4WD

sau a blocării diferenţialului, pentru

adaptarea la diferite condiţii de drum.

Direcţie asistată electronic
(EPS)

Chiar şi cu 3 pasageri şi încărcătură

maximă la bord, direcţia asistată

electronic (EPS) asigură o virare uşoară,

inclusiv la condusul pe suprafeţe di cile,

cum ar   cele argiloase. Când este

selectat regimul 4WD cu blocare a

diferenţialului, EPS comută automat la un

program alternativ conceput pentru

optimizarea caracteristicilor de virare.

Injecţie electronică de
combustibil (EFI)

Motorul monocilindric în 4 timpi, de 686 cc,

este echipat cu un sistem avansat de

injecţie electronică a combustibilului care

asigură o ardere e cientă, pentru un

răspuns bun al acceleraţiei. Alături de

pistonul forjat şi conceptul penta, injecţia

electronică permite motorului lui Viking să

producă un cuplu mare la turaţie mică şi să

ofere performanţe optime la turaţii mari.

Sistemul On-Command® cu 3
regimuri

Modelul Viking a fost conceput pentru a  

utilizat pe o mare varietate de suprafeţe,

iar sistemul On-Command® cu 3 regimuri

oferă opţiunile 2WD, 4WD sau 4WD cu

blocare a diferenţialului pentru a se

adapta diferitelor tipuri de teren şi

condiţii climaterice. Comutatorul rotativ

permite şoferului să selecteze în câteva

secunde regimul de transmisie.

Comenzi amplasate convenabil

Pentru o operare facilă, modelul Viking

este echipat cu o consolă centrală cu

instrumente, în timp ce comutatorul

demarorului, schimbătorul de viteză şi

maneta frânei de mână sunt amplasate în

dreapta volanului cu 4 spiţe. Pentru un

plus de confort şi siguranţă, a fost

prevăzut un spaţiu suplimentar pentru

picioarele pasagerului de pe scaunul din

mijloc, astfel încât să nu incomodeze

picioarele şoferului.

Suspensii faţă şi spate cu
articulaţie triunghiulară dublă

Pentru a asigura o manevrabilitate optimă

şi confort pentru cei 3 pasageri, modelul

Viking este echipat cu suspensii faţă şi

spate independente, cu articulaţie

triunghiulară dublă. Acest sistem solid

permite ca  ecare roată să urmărească solul

şi să menţină tracţiunea pe teren

accidentat, permiţându-vă să traversaţi orice

tipuri de terenuri grele.
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Motor

Tip motor Monocilindru, 4 timpi, Răcit cu lichid, SOHC, 4-supape
Capacitate cilindrică 686cc
Alezaj X Cursă 102.0 mm x 84.0 mm
Compresie 10.0 : 1
Sistem de ungere Carter umed
Sistem combustibil Injecţie electronică de benzină
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Yamaha UltramaticÂ®, CVT, ambreiaj centrifugal
Sistemul de rulare On-CommandÂ® 2WD, 4WD, 4WD cu Di -lock
Transmisie  nală Cardan

Şasiu

Sistem suspensie faţă Independentă, dublu wishbone, 205 mm cursă roată
Sistem suspensie spate Independentă, dublu wishbone, 205 mm cursă roată
Frână faţă Disc hidraulic dublu
Frână spate Disc hidraulic dublu
Anvelope faţă AT25x8-12NHS
Anvelope spate AT25x10-12NHS

Dimensiuni

Lungime totală 3,100 mm
Lăţime totală 1,570 mm
Înălţime totală 1,925 mm
Ampatament 2,135 mm
Raza de bracare min. 4.5m
Gardă minimă la sol 300 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 613
Capacitate rezervor carburant 36.7litres
Capacitate rezervor ulei 2.6litres
Înălţimea scaunelor 792 mm

Limite de încărcare

Pat transport 272kg

Caracteristici suplimentare

Sistem de direcţie Tip Ackermann cu direcţie asistată electric Dual Mode
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Speci caţiile şi aspectul produselor Yamaha pot   modi cate fără nicio noti care prealabilă, iar datele

prezentate aici sunt doar ilustrative şi nu au valoarea unei descrieri contractuale de produse. Unele

modele sunt prezentate cu accesorii opţionale. Vehiculele side-by-side Yamaha sunt construite pentru a

funcţiona în limita capacităţilor proiectate. Sarcinile tractabile în siguranţă precum şi capacitatea de

transport maximă sunt detaliate în manualul de utilizare, dacă este cazul. Pentru durabilitate şi  abilitate,

dar mai ales pentru siguranţa operatorului şi a pasagerilor, în niciun caz nu se vor depăşi capacităţile

recomandate. Vehiculele noastre side-by-side sunt recomandate numai pentru piloţi cu vârsta de

minimum 16 ani. Evitaţi întotdeauna suprafeţele pavate. Vehiculele side-by-side sunt destinate numai

suprafeţelor neasfaltate. Pilotarea pe suprafeţe pavate poate afecta grav manevrarea şi controlul ATV-

ului şi poate duce la pierderea controlului. Purtaţi întotdeauna cască, ochelari şi echipament de protecţie.

Purtaţi întotdeauna centura de siguranţă. Nu vă angajaţi niciodată în cascadorii. Pilotarea ATV-urilor şi

alcoolul/medicamentele nu sunt compatibile. Evitaţi viteza excesivă. Fiţi deosebit de atent pe teren

accidentat. Vă rugăm să conduceţi cu atenţie: pilotaţi întotdeauna în mod responsabil, respectând mediul

înconjurător şi legislaţia naţională şi locală. Yamaha recomandă ca toţi piloţii de vehicule side-by-side să

urmeze un curs de instruire aprobat. Pentru informaţii privind siguranţa şi formarea, consultaţi-vă cu

dealerul dumneavoastră sau apelaţi distribuitorul Yamaha din ţara dumneavoastră. Toate vehiculele side-

by-side sunt însoţite de o garanţie limitată din fabrică de 12 luni. Pentru detalii, consultaţi distribuitorul.

Speci cațiile și aspectul produselor Yamaha pot   modi cate fără nicio noti care prealabilă, iar datele

prezentate aici sunt doar ilustrative și nu au valoarea unei descrieri contractuale de produse. Unele

modele sunt prezentate cu accesorii opționale. Vehiculele side-by-side Yamaha sunt construite pentru a

funcționa în limita capacităților proiectate. Greutățile tractabile sigure, împreună cu capacitatea de

transport maximă, sunt detaliate în manualul de utilizare, dacă este cazul. Pentru durabilitate și  abilitate,

dar mai ales pentru siguranța operatorului și a pasagerilor, în niciun caz nu se vor depăși capacitățile

recomandate. Vehiculele noastre side-by-side sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de

minimum 16 ani.
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