
Bármikor, bárhol essen
is a hó, Yamahádra
mindig számíthatsz.
A terepen vagy a porhóban való száguldozás az élet

örömteli pillanatai közé tartozik, melyekre sokáig

emlékezni fogsz. Élvezd ki motoros szánjaink nyújtotta

lehetőségeket. Minden modellünket úgy terveztük, hogy

kiváló kezelhetőséget, teljesítményt, kényelmet,

gazdaságosságot és megbízhatóságot nyújtsanak.

Erre a győztes kombinációra mindig számíthatsz,

csakúgy, mint innovatív tervezői munkánkra és

elektronikus vezérlési technológiáinkra, melyeknek

köszönhetően Yamaháddal szinte egybeolvadva minden

eddiginél lenyűgözőbb vezetési élményben lehet részed.

Bárhol is legyél – egyenletes vagy durva terepen,  nom

porhóban vagy nagy magasságban –, válassz tökéletes

társat. A Te Yamahád.

Üzemanyag-befecskendezéses,

négyütemű, 1049 cm³-es,

háromhengeres motor

Az alacsony fordulatszámon is masszív

nyomatékleadás jobb irányíthatóságot

tesz lehetővé a mély hóban

A kimondottan az LE változatra

jellemző lehengerlő színek és gra kus

elemek

Keskeny és könnyű Mountain váz

II. generációs karosszéria és beépített

hevederes kapcsoló

Rendkívül kényelmes Mountain ülés

Trail kormányoszlop – Stealth

kormányrúd és kengyel

Precíz felfüggesztés FOX® Zero/QS3

lengéscsillapítókkal

Camso® Power Claw lánctalp 2,25"-

os/57 mm-es kapaszkodókörmökkel

Luxus markolatfűtés és hüvelyujj-
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Üzemanyag-befecskendezéses,
1049 cm³-es, háromhengeres
motor

A motoros szánok világában komoly

elismerésnek örvendő, egyenletesen

üzemelő, háromhengeres motor bármilyen

tengerszint feletti magasságon, minden

körülmények között élvezetes vezetést

biztosít. Ez a gazdaságos, legmodernebb

és új kalibráláson átesett üzemanyag-

befecskendező-rendszerünkkel szerelt

négyütemű motor kiváló hidegindítási

teljesítménnyel, azonnali gázreakcióval és

a teljes fordulatszám-tartományban

hatalmas húzóerővel rendelkezik.

Mozgékony, jól reagáló váz –
alacsony súly, erős felépítés

A kimondottan a legújabb Mountain

modelljeinkhez kifejlesztett, rendkívül

erős váz nagy teherbírású, háromszög

kialakítású alumínium felépítése alacsony

súly mellett is nagy szerkezeti erőt

biztosít. Ez rendkívül pontos

kezelhetőséget és nagyszerű

egyensúlyérzetet jelent, ami számos

vezetési stílushoz ideális dinamikát tesz

lehetővé.

Kényelmes útitárs a járatlan utak
felfedezéséhez!

A II. generációs karosszéria feltűnő

színekkel és lehengerlő gra kus elemekkel

kapható, emellett pedig számos praktikus

jellemzőt kínál: ilyen például a luxuskivitelű

Mountain ülés, a Stealth kormányrúd és

kengyel, a hüvelykujj-melegítők vagy a

kormányoszlop egyedi kialakítása. Ezek

mind hozzájárulnak az erős hajtáslánc és a

dinamikus, mozgékony váz kényelmes

kezeléséhez.

QS3 első felfüggesztés, SRV-M
függőcsappal

Az egyedi felfüggesztést és sítalp-

geometriát úgy alakítottuk ki, hogy a

jármű számára ne jelentsen akadályt

természetes közege: a mély hó és a

járatlan utak. A kiemelkedően reszponzív

kezelhetőség érdekében a B-TX LE 153

elejére FOX® Zero QS3 típusú

lengéscsillapítókat választottunk, a QS3

háromállású gomb segítségével pedig

rendkívül gyorsan megadhatja a kívánt

csillapítási beállítást.

Kettős SR 153 lengéscsillapítós
hátsó felfüggesztés a jobb
stabilitás és az irányíthatóság
érdekében

Az SR Viper B-TX hátsó FOX® 1.5 Zero

QS3 lengéscsillapítói számos beállítási és

 nomhangolási lehetőséget kínálnak.

Ráadásul a kimondottan az ezekhez a

modellekhez tervezett különleges, rugó

nélküli felfüggesztés nagyban csökkenti a

jármű alatt felhalmozódó hó mennyiségét

(és súlyát), így hozzájárul a stabilitás és

az irányíthatóság növeléséhez.

Nagy teljesítményű Camso®
Power Claw lánctalp

Az extrém körülmények között is lehengerlő

teljesítmény nyújtó, 2,25"-os/57 mm-es

kapaszkodókörmökkel felszerelt Camso®

Power Claw lánctalpat kimondottan ehhez

az SR Viper modellhez választottuk. A

lánctalpat meghajtó külső lánckerekek

tökéletesen illeszkednek a lánctalp

nyílásaihoz, így fogaskerekes

mechanizmusként működve kiemelkedő

tapadást és meghajtást biztosítanak.
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Engine

Típus / löket 4 ütemű / 1,049
Hengerek száma 3 hengeres
Hűtés folyadékhűtéses
Furat x löket 82.0 mm x 66.2 mm

Keverékképzés
41mmMikuni x 3, Üzemanyag-befecskendezés,
Folyadékfűtéses

Beömlő kialakítása 2 szelepes
Gyújtás Digitális T.C.I. w/T.P.S.
Kipufogó 2 szelep, hátsó kipufogó

Kuplung / kihajtás
YVXC;Változtatható áttétel;Elektronikus váltó
hátramenet;Magnézium láncház és burkolat

Tárcsafék rendszer
Hidraulikus fék, radiális főfékhenger / Tárcsa a kihajtó
tengelyen

Suspension

Első felfüggesztés SRV-M New Spindle
Első lengéscsillapítók FOX® 1.5 ZERO QS3
Első rugóút 229 mm
Hátsó felfüggesztés Dual Shock SR 153
Hátsó lengéscsillapítók FOX® 1.5 ZERO QS3 / FOX® 1.5 ZERO QS3
Hátsó rugóút 394 mm

Measures / Dimensions

Teljes magasság 1,260 mm
Teljes hossz 3,360 mm
Teljes szélesség 1,219 mm
Nyomtáv W x L x H 15 inch x 153 inch x 1.75 inch
Nyomtáv W x L x H 381 mm x 3,886 mm x 44 mm
Lánctalp típusa Camso® Power Claw 2,25”
Ski stance (ctr. to ctr.) 1,016 -1,041 mm
Üzemanyagtank kapacitása 37.0liter

Features

Elektromos önindító standard
Hátramenet standard
Kéz- és ujjmelegítő standard
Fényszóró teljesítménye, típusa 60/55W Halogen
DC kimenet standard
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A motoros szánok kizárólag a tervezésük során meghatározott korlátokon belül használhatók. A

tartósság, megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető és utasai biztonsága érdekében a kezelési

kézikönyvben meghatározott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. Egyedi igények esetén

keresd fel a helyi motorosszán-kereskedőt a számodra legmegfelelőbb motoros szán kiválasztásához.

Minden esetben viseljen sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Mindig felelősségteljesen,

teljesítőképességeid határain belül vezess, tiszteld a környezetet, és tartsd be az országos és helyi

törvényeket. A képeken pro  vezetők szerepelnek: ne kíséreld meg utánozni őket. A Yamaha termékek

műszaki jellemzői, méretei és megjelenése időről időre külön  gyelmeztetés nélkül változhatnak, az itt

látható verziók csak illusztrációként szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződésszerű leírását. Egyes

modelleket opcionális tartozékokkal jelenítünk meg.

A motoros szánok kizárólag a tervezésük során meghatározott korlátokon belül használhatók. A

tartósság, megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető és utasai biztonsága érdekében a kezelési

kézikönyvben meghatározott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. Egyedi igények esetén

keresd fel a helyi motorosszán-kereskedőt a számodra legmegfelelőbb motoros szán kiválasztásához.
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