
Aina kun lumi kutsuu,
Sidewinder M-TX LE
162 on valmis lähtöön
Olipa reittisi kovapohjainen polanne tai upottavaa

puuterilunta, Yamaha-moottorikelkan satulassa se on

aina ajoelämys vailla vertaa. Yamaha-moottorikelkat on

tehty nautittaviksi. Niiden suunnittelun ja varustelun

lähtökohtia ovat erinomainen käsiteltävyys, suorituskyky

ja ajomukavuus sekä luotettavuus, polttoainetalous ja

ympäristöystävällisyys.

Yamaha-moottorikelkkojen erinomaisen luotettavuuden

ja suorituskyvyn muodostaa innovatiivinen moottori- ja

rakennetekniikka sekä elektroniikka, joka varmistaa

toimivuuden sekä ainutlaatuisen ajoelämyksen kaikissa

olosuhteissa.

Joten missä tahansa ajat – reitillä tai syvässä

puuterilumessa, tunturin huipulla tai jäällä – valitse

Yamaha, se kannattaa. Sinun Yamahasi.

turboahdettu, 3-sylinterinen, 998 cc:n

Genesis® 180 -nelitahtimoottori

Yamahan ainutlaatuinen turbo-

järjestelmä

Iskevän tyylikäs väritys ja gra ikka

Erinomainen vääntö alakierroksilta

lähtien varmistaa vauhdin syvässäkin

lumessa.

Kätevä sähkökäynnistys ja

nappitoiminen suunnanvaihdin

Kapea ja kevyt Mountain-runko

Kapea Mountain-etujousitus

Leveät Yamaha Mountain -sukset

Fox Float® -iskunvaimentimet – QS3 &

QSL nousulukolla

Camso® Power Claw -telamatto

3,0"/76mm kuviolla

Kahva- ja peukalolämmittimen

kaksitoiminen painikesäätö.

Digitaalinen mittaristo ja linjakas,
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998 cc:n Genesis Turbo -
nelitahtimoottori

Käytökseltään tehokkaan, 3-sylinterisen,

turboahdetun moottorin käynti on vakaa

ilmanalasta riippumatta. Se on kaikkien

aikojen tehokkain ja voimakkain

moottorikelkan sarjatuotantomoottori.

Välitön vastaavuus kaasuun ja mahtavaa

suoraviivaista vääntöä käyntialueen

alapäästä huippukierroksille ilman "turbo-

viivettä". Tehoa todelliset 180

hevosvoimaa.

Mountain-alusta ja suksien
kevyet olkavarret

Innovatiivisen alustan keveät tukivarret

mahdollistaa suksien kapean raidevälin

tinkimättä ohjattavuudesta tai

suorituskykyisen jousituksen

toimivuudesta. Rakenne on myös hyvin

kevyt ja silti erittäin tukeva. Tuloksena on

vakaa ja terävän ketterä ajokäytös.

Edessä kolmiotukivarsilla
toimiva erillisjousitus

Sidewinder-mallien erikoisuus on

etujousituksen ja suksien tuennan

ainutlaatuisen toimiva rakenne ja

geometria. M-TX LE 162 -mallissa on

herkkätoimiset FOX FLOAT® QS3 -

iskunvaimentimet. Ne antavat hyvän

ohjaustuntuman syvässäkin lumessa sekä

jyrkillä rinteillä.

Ilman kierrejousia toimiva 162-
takajousitus

Telaston keskellä olevan FOX FLOAT®

QS3- ja takaosan QSL-iskunvaimentimien

laajat säätövarat mahdollistavat jouston

tarkan säätämisen käyttäjän ja

olosuhteiden mukaan. Lisäksi QSL-

vaimentimessa on kolme

puristusvaimennuksen pika-asetusta – 1-

2 ja L (kevyt, normaali ja lukittu). Syvässä

lumessa "L"-asetus estää takapään

painumista ja sen myötä suksien

tahatonta nousua. Tämä parantaa ajon

hallittavuutta.

Camso® Power Claw -
telamatto, 3,0"/76 mm

Kaikin puolin erinomaisen

suorituskykyisen Camso® Power Claw -

telamaton harjakorkeus on vakuuttavat

3" (76 mm). Vuoden 2018 mallin

Sidewinder M-TX LE 162:n telamaton

vetoakseli on 28,5 mm matalammalla,

joten telamaton kohtaamiskulma on

erittäin loiva (9,7º). Tämä tehostaa

hankikantavuutta sekä käsiteltävyyttä ja

pitoa etenkin syvässä lumessa.

Deluxe-mittaristo kahdella
digitaalinäytöllä

Lukuisat eri anturit tuottavat dataa, joka

välittyy mittariston kautta kuljettajalle.

Nopeuden, kierrosluvun, öljyn lämpötilan ja

-paineen sekä polttoaineen määrän lisäksi

valittavissa on erilaista matkaan liittyvää

dataa. Näitä ovat kello ja

käyttötuntimittari, "Ajettu Matka" -tiedot

sekä korkeusmittari. Käyttömukavuutta

kohentavat myös lämpöistuin ja takaosan

kuljetuslaukku.
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Moottori

Tyyppi / sylinterin tilavuus 4-tahtinen / 998
Sylinterit 3-sylinterinen
Jäähdytys nestejäähdytetty
Sylinterin mitat 80.0 mm x 66.2 mm

Polttoaineen syöttö
Turbo boosted 41mmMikuni x 3, Polttoainesuihkutus,
Nestejäähdytetty

Imukanavat 2-venttiilinen
Sytytysjärjestelmä Digitaalinen T.C.I./T.P.S.
Pakoputki 2 venttiiliä, Pakoputki takana

Kytkin / vaihteisto
YSRC;Variaattori;Elektroninen
peruutusvaihde;Magnesiumketjukotelo ja -kansi

Jarrut
Hydraulinen jarru, radiaali pääsylinteri / jarrulevy
vetoakselilla

Jousitus

Etujousitusjärjestelmä SRV-M New Spindle
Etuiskunvaimentimet FOX® Float® QS3
Etujoustovara 177 mm
Takajousitusjärjestelmä Dual Shock SR 162 Springless

Takaiskunvaimentimet
FOX® Float® QS3 / FOX® Float® QSL w/climb lock
out

Takajoustovara 419 mm

Mitat

Kokonaiskorkeus 1,260 mm
Kokonaispituus 3,380 mm
Kokonaisleveys 1,117 mm
Telamatto L x P x K 15 tuumaa x 162 tuumaa x 3.0 tuumaa
Telamatto L x P x K 381 mm x 4,115 mm x 76 mm
Telamaton tyyppi Camso® Power Claw 3.0”
Suksien asento (kesk. - kesk.) 876 - 978 mm säädettävä
Polttoainesäiliön tilavuus 33.6Litraa

Ominaisuudet

Sähkökäynnistys vakiona
Peruutus vakiona
Käsien ja peukalon lämmittimet vakiona
Etuvalon teho, tyyppi LED
Virran ulosotto vakiona

Sidewinder M-TX LE 162

www.yamaha-motor.eu



Moottorikelkat on suunniteltu toimimaan rakenteellisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Kestävyyden,

luotettavuuden ja kuljettajan turvallisuuden vuoksi älä ylitä omistajan käsikirjassa suositeltuja

enimmäiskuorma- ja vastaavia arvoja. Kun valitset moottorikelkkaa, kysy aina asiantuntijan neuvoja

valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä. Käytä aina moottorikelkalla liikkuessa hyväksyttyä suojakypärää,

ajolaseja ja suojavarusteita. Aja vastuullisesti ja taitojesi rajoissa, ympäristöä kunnioittaen sekä noudattaen

lakeja ja määräyksiä. Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia. Älä yritä matkia heitä. Yamaha-

tuotteiden tekniset ominaisuudet, mitat ja ulkonäkö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tässä

kuvatut tiedot ovat viitteellisiä, ne eivät ole sopimuksellisia kuvauksia tuotteista. Esitteessä olevat

moottorikelkat voivat olla erikoisvarusteltuja.

Moottorikelkat on suunniteltu toimimaan rakenteellisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Ajoturvallisuutesi

ja moottorikelkan kestävyyden sekä toimintavarmuuden vuoksi, älä ylitä käyttö-oppaassa suositeltuja

enimmäiskuormia ja vastaavia arvoja. Kun valitset moottorikelkkaa, kysy aina asiantuntijan neuvoja

valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä.
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