
Kedykoľvek
a kdekoľvek napadne
sneh, stroj značky
Yamaha bude
dokonalým
spoločníkom.
Jazdiť po vyjazdených stopách alebo prašane patrí

k najlepším pocitom v živote – zažite niečo, na čo tak

skoro nezabudnete. S našimi snežnými skútrami zábava

nikdy nekončí. Každý model je navrhnutý a vybavený tak,

aby poskytoval výnimočnú manévrovateľnosť, vysoký

výkon, pohodlie, úspornosť a spoľahlivosť.

Na túto víťaznú kombináciu sa môžete pri vašej Yamahe

spoľahnúť – spoločne s našou inovatívnou konštrukciou

a technológiami elektronického ovládania, vďaka ktorým

si budete so svojím strojom rozumieť a stane sa z vás

nerozlučná dvojica – je to záruka väčšieho pocitu

uspokojenia z jazdy ako kedykoľvek predtým.

4-taktný 3-valcový motor Genesis®

180 s objemom 998 cm3

Jedinečný a ohromujúci turbo systém

Yamaha

Extrémna farebná schéma a výrazná

gra ka LE

Silný krútiaci moment pri nízkych

otáčkach pre riadenie v hlbokom snehu

Extrovertné hnacie reťazové kolesá pre

bezpečnú trakciu na ceste

Lyže Yamaha Tuner Gen 3 – pre

výnimočnú presnosť

Predné odpruženie SRV – tlmiče FOX

1.5 ZERO iQS

Zadné – tlmiče FOX® Alu HP Gas 1.5

a 2.0 ZERO iQS

Riadidlá s koncovkami v tvare J a zdvižný

prvok pre spoľahlivú kontrolu

Luxus! Ohrievače rúk a palcov

Pohodlný elektrický štartér a tlačidlo

Sidewinder L-TX GT 137

www.yamaha-motor.eu



4-taktný motor Genesis
s turbodúchadlom a objemom
998 cm3

Najpokročilejší a najvýkonnejší motor

v odvetví snežných skútrov – tento

spoľahlivý,  exibilný 3-valcový motor

funguje bez zaváhania v akejkoľvek

nadmorskej výške – v akýchkoľvek

podmienkach. Silný krútiaci moment a ťah

pri akýchkoľvek otáčkach vďaka

okamžitej reakcii škrtiacej klapky

a absencia oneskorenia reakcie

turbodúchadla. Pravá revolúcia

v „skutočnej“ výkonnostnej triede

180 koní.

Predné odpruženie ARCS –
 tlmiče FOX® 1.5 ZERO IQS

Špeciálnou charakteristickou črtou tohto

najnovšieho modelu je jedinečné nové

pokročilé odpruženie so stredom klopenia

(ARCS), novým dizajnom závesu a ľahšími

hornými trojuholníkovými ramenami.

Výsledkom využitia inteligentných

a elektricky nastaviteľných tlmičov FOX

1.5 ZERO iQS je výnimočne citlivé

riadenie. Odolné odpruženie zvláda každú

trať alebo stopu.

Dvojtlmičové zadné odpruženie
SR 137

Model Sidewinder L-TX GT ponúka vďaka

nastaveniu inteligentného tlmiča FOX® iQS

a torznej pružiny ohromné množstvo

jednoduchých možností nastavenia

doladenia. Pri jazde v čerstvom prašane

použite mäkšie nastavenie a pri rýchlej

jazde po cestách použite tvrdšie nastavenie.

Nastavenie medzi týmito dvoma

možnosťami je tiež v poriadku – trochu

experimentujte a nastavte si ho podľa

vlastného jazdného štýlu.

Vysokovýkonný pás Camso®
BackCountry

Pás Camso® BackCountry so 44 mm

(1,75-palcovými) výbežkami, špeciálne

vybratý pre tento model radu Sidewinder,

podáva vysoký výkon vo všetkých

podmienkach. Poháňajú ho extrovertné

hnacie reťazové kolesá, ktoré presne

zapadajú do otvorov v páse a fungujú ako

prevodový mechanizmus poskytujúci

výnimočnú trakciu a pohon vo všetkých

snehových podmienkach.

Riadidlá s koncovkami v tvare
písmena J a vysokým zdvižným
prvkom

Pomocou vysokého ľahkého hliníkového

zdvižného prvku si riadidlá nastavíte na

správnu výšku, vďaka čomu dosiahnete

maximálnu kontrolu v čerstvom prašane.

Tento čapom nastaviteľný zdvižný prvok

vám umožní vybrať optimálny uhol pre

jazdnú pozíciu. Rovné riadidlá

s koncovkami v tvare písmena J takisto

umožňujú jednoduchšie ovládanie

a poskytujú presnú spätnú väzbu od

predného odpruženia.

Luxusný prístrojový panel
s dvoma digitálnymi displejmi

K dispozícii máte viaceré snímače, ktoré

nepretržite monitorujú údaje motora

a poskytujú jazdcovi základné informácie.

Okrem rýchlosti, otáčok za minútu, hladiny

paliva, teploty a tlaku oleja si môžete

prezerať množstvo ďalších údajov o jazde.

Ako napríklad hodiny s počítadlom hodín,

informácie o precestovanej vzdialenosti,

a dokonca výškomer!
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Motor

Typ / výtlak 4 taktní / 998
Válce 3 válec
Chlazení kapalinou chlazený
Vrtání x zdvih 80.0 x 66.2

Carburation
Turbo boosted 41mmMikuni x 3, vstřikování paliva,
kapalinově zahřívaná

Design sání 2 ventilový
Systém zapalování digitální T.C.I. w/T.P.S.
Výfuk 2 ventily, zadní výfuk

Spojka / převodovka
YSRC;variabilní poměr;elektronické řazení
zpátečky;hořčíková skříň řetězu a kryt

Disc brake system
Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Light Weight
Disc on Drive Shaft

Odpružení

Systém předního odpružení SRV
Přední tlumiče FOX® 1.5 ZERO iQS
Přední zdvih 254 mm
Systém zadního odpružení Dual Shock SR 137 Torsion
Zadní tlumiče Alu. HP Gas 1.5 / FOX® 2.0 ZERO iQS
Zadní zdvih 343 mm

Míry / rozměry

Celková výška 1,280 mm
Celková délka 3,175 mm
Celková šířka 1,219 mm
Stopa Š x D x V 15 palců x 137 palců x 1.75 palců
Stopa Š x D x V 381 mm x 3480 mm x 44 mm
Typ stopy Camso® Backcountry 1.75”
Postavení ližiny (od středu do středu) 1,064 - 1,090 mm
Kapacita palivové nádrže 33.6L

Features

Elektrický startér standardní
Zpátečka standardní
Ohřívače rukou a palců standardní
Výkon, typ světlometů LED
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Snežné skútre sú navrhnuté na prevádzku v rámci vlastných konštrukčných obmedzení. Za žiadnych

okolností neprekračujte odporúčané hodnoty uvedené v príručke používateľa, aby ste zaistili trvácnosť,

spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť jazdca. Pri výbere snežného skútra, ktorý bude zodpovedať

vašim konkrétnym potrebám, sa obráťte na predajcu snežných skútrov. Vždy používajte ochrannú prilbu,

ochranu zraku a ochranný odev. Vždy jazdite zodpovedne a v rámci svojich možností, rešpektujte

prostredie a národné a miestne zákony. Jazdci zobrazení na obrázkoch v brožúre sú profesionáli –

nepokúšajte sa ich napodobniť. Technické údaje, rozmery a vzhľad produktov značky Yamaha sa časom

môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky slúžia len na ilustráciu a nie sú zmluvným

opisom produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

Snežné skútre sú navrhnuté na prevádzku v rámci ich vlastných konštrukčných obmedzení. Za žiadnych

okolností neprekračujte odporúčané hodnoty uvedené v príručke používateľa, aby ste zaistili trvácnosť,

spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť jazdca. Pri výbere snežného skútra, ktorý bude zodpovedať

vašim konkrétnym potrebám, sa obráťte na predajcu snežných skútrov.
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