
Din Yamaha takler alle
snøforhold
Å være ute i løypene eller puddersnøen gir deg optimale

kjøreopplevelser. Det er bare å sette seg på setet og

nyte kjøringen. Hver enkelt snøscooter er konstruert for

førsteklasses manøvrering, ytelse, komfort, økonomi og

pålitelighet.

Du kan stole på en snøscooter fra Yamaha. Vår avanserte

elektronikk og motorstyringsteknologi vil gi deg en

optimal kjøreopplevelse.

Uansett om du planlegger å kjøre i jevne eller kuperte

løyper, klatre i puddersnøen eller har tenkt deg opp i

fjellene, bør du sørge for å velge den perfekte

partneren. Din Yamaha.

Dobbel A-arm forstilling

Push-button Electric Start and

Reverse

Dual stage fuel injection for power and

economy

Lett og pålitelig totaktsmotor på 599

cc, C-tek2

Yamaha-fjellski – brede og stabile

Langt og kraftig Camso®-belte på

3911 mm med knaster på 57 mm

Lockable  ip-up suspension rails

Stor beskyttende frontrute med

integrerte speil

Multi-function gauge with information

panel

Large cargo deck and tough, sturdy

rack

Solid and sturdy-feeling one-piece

tunnel

Komfortabelt fjellsete og romslig
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Nye Yamaha-ski på 200 mm –
brede og stabile

Disse brede Yamaha-fjellskiene har fått

et godt rykte ombord på vår populære

VK10-maskin, hvor de virkelig bidrar til

den fantastiske ytelsen og stabiliteten på

dyp puddersnø. Nå bruker Transporteren

denne ski-designen for å gi enestående

grep i dyp snø – og muligheten til å gli

over frisk puddersnø eller hardpakket snø

med samme letthet.

Høy vindskjerm for komfort og
beskyttelse for fører

For ekstra komfort på lange, vanskelige

turer under tø e forhold beskytter den

høye frontruten føreren mot vind og snø.

Tvillingspeil er integrert i designen for

synlighet og sikkerhet i løypen. Denne

skjermen, som er forsvarlig festet til

understellet, gir konsekvent beskyttelse

og synlighet, selv under ekstreme forhold.

Digitalt instrumentpanel med
mange funksjoner

Alle viktige tekniske data vises på et

elegant panel som inkluderer et digitalt

 erfunksjonsdisplay med hastighet, o/min,

trippteller og indikator for drivsto nivå,

sammen med revers- og varsellys – samt en

klokke. Alt er konstant tilgjengelig for at du

skal ha kontakt med maskinens hjerteslag

når du suser gjennom vinterlandskapet.

Romslig lasteplan bak og
kraftig bagasjebrett

Det romslige bakplanet og det tø e,

integrert bagasjebrettet er virkelig

attraktive funksjoner på Transporteren.

Denne praktiske utformingen gjør at du

kan frakte ski, snøbrett eller  skeutstyr i

helgen – og verktøy, utstyr og annet på

dager du arbeider. Å trekke en slede er en

lek takket være den sterke integrerte

slepekrokbøylen

3911 mm Camso®-belte med
knaster på 57 mm

I bransjen er Camso®-belter anerkjente

for grep, akselerasjon, kjøring i svinger og

allsidighet. Det 3911 mm Camso®-beltet

på Transporteren med sine 57 mm knaster

gir optimal trekkraft – særlig verdifullt når

du er ute i dyp snø – og godt grep for

trang manøvrering.

Bakfjæring med torsjonsfjær og
vippeforlenger

Forspenningen av torsjonsfjærene kan

enkelt justeres for å ta hensyn til

forskjellige belastninger, mens den

praktiske vippeforlengeren gjør det enklere

å klatre ut av dyp snø. Når den er låst, øker

den rette boggien gripeevnen, hastigheten

og stabiliteten betraktelig på  at snø eller i

løypene.
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Motor

Type/Slagvolum 2 Stroke / 599
Sylindre 2-sylindret
Kjøling væskekjølt
Boring x slag 73.8 mm x 70.0 mm
Forgassertype Electronic Injection
Inntaksdesign Dual Stage injection
Tenningssystem Digitally Controlled CDI
Eksos APV with tuned pipe
Clutch / girkasse Team Rapid / Reverse push Button Engine
Disc brake system Race radial master cylinder hydraulic brake

Fjæring

Fjæringssystem foran SRV
Dempere foran IFP 1.5
Vandring foran 241 mm
Fjæringssystem bak Dual Shock SR 154 Torsion
Dempere bak IFP 1.5 / IFP 1.5
Vandring bak 343 mm

Mål / Dimensjoner

Høyde 1,360 mm
Lengde 3,400 mm
Bredde 1,150 mm
Belte B x L x H 15 tommer x 154 tommer x 2.25 tommer
Belte B x L x H 381 mm x 3,912 mm x 57 mm
Beltetype Camso®
Sporbredde (senter til senter) 901.7 -1,054 mm
Tankvolum 51.9Liter

Detaljer

Elektrisk start standard
Revers standard
Hånd- og tommelvarmere standard
Hovedlys 60/55W H4 Halogen
Strømuttak N/A
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Våre snøscootere er konstruert for å brukes innenfor kjøretøyets tekniske begrensninger. For

kjøretøyets sikkerhetsmessige håndtering må aldri oppgitt maksimalvekt for last overskrides.

Maksimalvekten står oppgitt i brukerhåndboken. Be din lokale snøscooterforhandler om råd for å velge

en Yamaha som matcher akkurat dine behov. Bruk alltid hjelm, øyebeskyttelse og egnet kjøreutstyr. Kjør

alltid ansvarlig og innenfor dine egne begrensninger. Respekter miljøet i tillegg til ditt lands lovverk. De

avbildede førerne er profesjonelle. Ikke prøv å kopiere dem. Spesi kasjonene, målene og utseendet til

Yamaha-produktene kan variere uten forvarsel. De vises her kun som illustrasjoner, og gir ikke en

bindende beskrivelse av produktene. Noen modeller vises med valgfritt påmontert tilbehør.

Snøscooterne er konstruert for å brukes innenfor de tekniske begrensningene. Av hensyn til holdbarhet,

pålitelighet og, viktigst av alt, førerens sikkerhet må oppgitt maksimalvekt for last aldri overskrides.

Maksimalvekten står oppgitt i brukerhåndboken. Ta kontakt med den lokale snøscooterforhandleren for

å velge en snøscooter som passer til dine spesielle behov.
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