
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 uovertrufne 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.

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

pulversne eller i stor højde – vælg den perfekte partner.

Din Yamaha.

Genesis® 4-stroke 1049cc High

Output engine

Super-e cient recalibrated fuel-

injection system

Proven front suspension design with

SRV-M spindle

Wide  otation Yamaha Mountain skis

NYHED 146 baga jedring med

torsionsfjeder

Extrovert drive sprockets for secure

grip on track

NYHED Gen 2 bodywork

Nyt layout af Stealth-styr

Convenient electric start and push-

button reverse

Dual Digital Meter display

Camso® Peak 2.25"/57mm lug track
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Genesis 4-stroke 1049cc High
Output engine

While this dynamic powerplant delivers

massive bottom-end power, its

lightweight crank and recalibrated fuel

injection system also deliver thrilling,

instant throttle response across the RPM

band. Adding to its capability are features

like the oil pressure sensing system and

the remarkable Engine Braking Reduction

System (EBRS).

Fronta jedring med SRV-M-
spindel

En speciel detalje ved denne spændende

maskine er den unikke fronta jedrings-

geometri. De nedre og øvre A-arme er

placeret langt fra hinanden, monteret

asymmetrisk til chassiset og parret med

FOX® 1.5 Zero QS3-støddæmpere, som

leverer ultrahurtige køreegenskaber - men

er stærke nok til hård kørsel.

Challenger® bælte med 2,0"/51
mm bælte med udandvendt drev

Camso® Peak-bæltet er anerkendt som det

bedste til acceleration og svingkørsel. Det

har 2,20" (51 mm) knaster og er drevet af

udadvendte drivhjul, som passer perfekt til

hullerne i bæltet. Den fungerer som en

gearmekanisme og giver enestående greb og

fremdrift under alle forhold.

NYHED Stealth-styr og
styrforhøjer

Alle de nye Viper-modeller får det

seneste, rene og funktionelle Stealth-

styrdesign. Styrekontakterne er inden for

bekvem rækkevidde for den venstre

tommel nger, og afbryderknappen sidder

til højre, støttet af en magnetisk

sikkerhedsafbryder

Dobbelt digitalinstrument

Du har  ere sensorer med ombord, som

kontinuerligt overvåger og måler

motordata og leverer vigtig information.

Ud over de vigtige basisoplysninger som

hastighed, o/m, benzin, olietemperatur og

tryk kan du vælge en lang række

turrelaterede data. F.eks. et ur med

timetæller, 'tilbagelagt afstand' – og

endda en højdemåler!

Unikt Yamaha YVXC-
koblingssystem

Den legendariske 4-takts Genesis-motor

leverer massiv kraft og moment – så der er

brug for en e ektiv kobling til at matche

den! Vores er skabt til at favne Genesis-

motorens unikke, sporty og ivrige natur – og

optimere din køreoplevelse. Den giver dig

også fordelene ved en drivrem med lang

levetid og muligheden for at tune den til

højderne – og til dine egne præferencer.
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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 254 mm
A jedringssystem bag Versattak 146
Bagstøddæmpere FOX® 1.5 ZERO QS3 / FOX® 1.5 ZERO QS3
Vandring bag 368 mm

Measures / Dimensions

Samlet højde 1,180 mm
Samlet længde 3,175 mm
Samlet bredde 1,219 mm
Bane B x L x H 15 " x 141 " x 1.75 "
Bane B x L x H 381 mm x 3,581 mm x 44 mm
Underlagstype Camso® 2,0
Skiposition (midt-til-midt) 1,016 -1,041 mm justerbar
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 en snescooter

til netop dine behov. 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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