
Brug din Yamaha, når
og hvor som helst
sneen falder.
At være ude på sporene eller i løs sne er en af livets

fantastiske følelser – som skaber følelsesmæssige

øjeblikke, der lagres i hukommelsen. Så nyd vores

snescootere. Hver enkelt scooter er designet og

udstyret til at levere fantastiske køreegenskaber,

ydeevne, komfort, økonomi og pålidelighed.

Det er en vinderkombination, som du kan stole på fra din

Yamaha – sammen med vores innovative konstruktion og

elektroniske styringsteknologier, der bringer dig og din

maskine tættere sammen - og skaber en mere

tilfredsstillende køreoplevelse end nogensinde før.

Uanset hvor du kører – på jævne eller ujævne spor, i løs

pulversne eller i stor højde – vælg den perfekte partner.

Din Yamaha.

Fuel-injected 4-stroke 1049cc 3-

cylinder engine

Massive low end torque for control in

deep snow

Striking LE edition colours and

graphics

Slim and lightweight Mountain chassis

Gen II body and integrated tether

switch

Super-comfortable Mountain seat

Trail steering post - Stealth handle bar

and strap

Precise suspension with FOX®

Zero/QS3 shocks

Camso® Power Claw track with

2.25"/57mm lugs

Luxurious heated handgrips & thumb

warmers

Convenient electric start and push-

button reverse
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3-cylindret 1049cc motor med
benzinindsprøjtning

Denne 3-cylindrede motor er en af de

mest respekterede motorer til

snescootere, og den er en fornøjelse af

bruge i enhver højde - og under alle

forhold. En økonomisk 4-takts motor med

vores seneste

brændsto ndsprøjtningssystem, den

sørger for problemfri koldstart,

øjeblikkelig gasrespons og enorm

trækkraft ved alle omdrejningstal.

Adræt, responsivt chassis - lav
vægt med høj styrke

Det superstærke chassis, som er specielt

udviklet til vores seneste Mountain-

modeller, er en stærk

aluminiumkonstruktion med et trekantet

design, som gør vægten lav og styrken høj

Resultatet er knivskarpe køreegenskaber

og perfekt balanceret kørsel, med

dynamik til en lang række kørselstyper.

En komfortabel måde at drage
ud i landskabet på!

De iøjnefaldende farver og gra kken på Gen

II-karosseriet fanger opmærksomheden,

men bekvemmeligheden sikres af det

luksuriøse Mountain-sæde, Stealth-styret

og stroppen, tommel ngervarmerne - og

styrstammegeometrien.. Til sammen giver

dette dig komfortabel kontrol over den

stærke motor og det dynamiske, adrætte

chassis.

QS3-fronta jedring med SRV-
M-spindel

Den unikke a jedring og skigeometri er

designet til at klare kravene i maskinens

naturlige omgivelser med dyb sne og

krævende terræn. Til forenden af B-TX LE

153 har vi valgt FOX® Zero QS3-

støddæmpere, som giver ultrahurtige

køreegenskaber, og QS3's 3-vejs

justeringsknap giver mulighed for

superhurtigt skift mellem de valgte

dæmperindstillinger.

Dual Shock SR 153-a jedring
bagtil for bedre stabilitet og
kontrol

Med sine FOX® 1.5 Zero QS3

støddæmpere tilbyder Viper B-TX en

række muligheder for justering og

 ntuning af baga jedringen. Desuden

reducerer den særlige, fjederløse

a jedring, der er udviklet til disse

modeller, den mængde sne (og den vægt),

der ophobes under maskinen, hvilket giver

bedre stabilitet og kontrol.

High-performance Camso®
Power Claw-bælte

Camso® Power Claw-bæltet er særligt

udvalgt til denne SR Viper. Det har 2,25"/57

mm knaster og er fantastisk under

ekstreme forhold. Bæltet er drevet af

udadvendte drivhjul, som passer perfekt til

hullerne i bæltet og fungerer som en

gearmekanisme, hvilket giver fremragende

greb og fremdrift.
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Engine

Type/slagvolumen 4 Stroke / 1,049
Cylindere 3-cylindret
Køling væskekølet
Boring x slaglængde 82.0 mm x 66.2 mm

Carburation
41mmMikuni x 3, Brændsto ndsprøjtning,
Væskeopvarmet

Indsugningsdesign 2-ventilet
Tændingssystem Digital T.C.I. w/T.P.S.
Udstødning 2 ventiler, bageste udstødning

Kobling / gearkasse
YVXC;Variabelt forhold;Elektronisk skift, bak;Kædehus
og afdækning i magnesium

Disc brake system
Radial Hoved Cylinder Hydraulisk Bremse / Skive på
driv aksel

Suspension

A jedringssystem for SRV-M New Spindle
Forstøddæmpere FOX® 1.5 ZERO QS3
Vandring for 229 mm
A jedringssystem bag Dual Shock SR 153
Bagstøddæmpere FOX® 1.5 ZERO QS3 / FOX® 1.5 ZERO QS3
Vandring bag 394 mm

Measures / Dimensions

Samlet højde 1,260 mm
Samlet længde 3,360 mm
Samlet bredde 1,219 mm
Bane B x L x H 15 " x 153 " x 1.75 "
Bane B x L x H 381 mm x 3,886 mm x 44 mm
Underlagstype Camso® Power Claw 2,25”
Skiposition (midt-til-midt) 1,016 -1,041 mm
Tankkapacitet 37.0liter

Features

Elektrisk start standard
Bak standard
Hånd- og tommelvarmere standard
Forlygte, Watt, type 60/55W Halogen
Jævnstrømse ekt standard
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Snescootere er bygget til at køre inden for deres konstruktionsmæssige grænser. Af hensyn til

holdbarheden, driftssikkerheden og frem for alt førerens sikkerhed må de anbefalede kapaciteter under

ingen omstændigheder overskrides. Tal med din snescooter-forhandler, når du skal vælge snescooter.

Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj. Kør altid ansvarligt og kontrolleret, og hav respekt

for omgivelserne samt for lokal og national lovgivning. De afbildede kørere er professionelle: forsøg ikke

at efterligne dem. Speci kationerne, målene og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan variere

uden varsel. De her viste produkter er kun til illustrationsformål og er ikke en bindende beskrivelse af

produkterne. Nogle modeller er vist med ekstraudstyr.

Snescootere er bygget til at køre inden for deres konstruktionsmæssige grænser. Af hensyn til

holdbarheden, driftssikkerheden og frem for alt førerens sikkerhed må de anbefalede kapaciteter under

ingen omstændigheder overskrides. Tal med din snescooter-forhandler, når du skal vælge en snescooter

til netop dine behov.
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