SRViper X-TX LE 146

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.
www.yamaha-motor.eu

4-taktný vysokovýkonný motor
Genesis® s objemom 1 049 cm3
Mimoriadne efektívny rekalibrovaný
systém vstrekovania paliva
Osvedčený dizajn predného odpruženia
so závesom SRV-M
Široké lyže Yamaha Mountain
NOVÉ voľné torzné zadné odpruženie
146
Extrovertné hnacie reťazové kolesá pre
bezpečnú trakciu na ceste
NOVÝ dizajn karosérie 2. generácie
NOVÝ dizajn riadidiel Stealth
Pohodlný elektrický štartér a tlačidlo
spiatočky
Duálny digitálny ukazovateľ
Pás Camso® Peak s 57 mm (2,25palcovými) výbežkami

SRViper X-TX LE 146

4-taktný vysokovýkonný motor
Genesis s objemom 1049 cm3

Osvedčené predné odpruženie
so závesom SRV-M

Hoci táto dynamická pohonná jednotka

Špeciálnou charakteristikou tohto

Pás Camso® Peak s 57 mm (2,25palcovými) výbežkami
a extrovertným pohonom

poskytuje masívny výkon pri nízkych

vzrušujúceho snežného skútra je

Pás Camso® Peak uznávaný ako

otáčkach, jej ľahký kľukový hriadeľ

jedinečná geometria predného závesu.

najvýkonnejší z hľadiska zrýchlenia a jazdy

a rekalibrovaný systém vstrekovania paliva

Dolné a horné trojuholníkové ramená so

v zákrutách s 57 mm (2,25-palcovými)

zároveň umožňujú pôsobivú, okamžitú

širokými rozstupmi sú asymetricky

výbežkami poháňajú extrovertné hnacie

reakciu škrtiacej klapky v rámci celého

upevnené k podvozkovej priečke dopĺňajú

reťazové kolesá, ktoré dokonale sadnú do

pásma otáčok. Ďalšími užitočnými

ich tlmiče FOX® 1.5 Zero QS3, ktoré

otvorov v páse. Podobne ako prevodový

funkciami sú systém na meranie tlaku

umožňujú mimoriadne pohotové ovládanie,

mechanizmus prináša vynikajúcu úroveň

oleja a pozoruhodný redukčný systém

ale zároveň sú dostatočne silné na to, aby

priľnavosti a trakcie v každých

brzdenia motorom (EBRS).

zniesli veľa drsného zaobchádzania.

podmienkach.

NOVÉ riadidlá Stealth a zdvižný
prvok

Duálny digitálny ukazovateľ
Počas jazdy máte k dispozícii viaceré

Jedinečný systém spojky Yamaha
YVXC

Všetky nové modely Viper majú najnovší,

snímače, ktoré neustále monitorujú

Legendárny 4-taktný motor Genesis

čistý a funkčný dizajn riadidiel Stealth.

a merajú údaje o motore, aby mal jazdec

poskytuje masívny výkon a krútiaci moment,

Prepínače sú na dosah ľavého palca,

k dispozícii dôležité informácie. Okrem

a preto potrebuje odolnú spojku! Naša

vypínač batérie sa nachádza vpravo

dôležitých základných údajov, ako sú

spojka je skonštruovaná tak, aby zapriahla

a nechýba ani magnetický lankový vypínač.

rýchlosť, otáčky motora, množstvo paliva,

jedinečný športový charakter motora

teplota a tlak oleja, možno vybrať aj celý

Genesis dychtivého po jazde

rad údajov týkajúcich sa cesty. Ako

a optimalizovala vašu jazdu. Výhodami sú aj

napríklad hodiny s počítadlom hodín,

dlhá životnosť remeňa a možnosť

informácie o precestovanej vzdialenosti, či

prispôsobenia nadmorskej výške a vašim

dokonca výškomer!

osobným preferenciám.

www.yamaha-motor.eu

SRViper X-TX LE 146
Motor
Typ / výtlak
Válce
Chlazení
Vrtání x zdvih
Carburation
Design sání
Systém zapalování
Výfuk
Spojka / převodovka
Disc brake system

4 taktní / 1,049
3 válec
kapalinou chlazený
82.0 x 66.2
41mmMikuni x 3, vstřikování paliva, kapalinově
zahřívaná
2 ventilový
digitální T.C.I. w/T.P.S.
2 ventily, zadní výfuk
YVXC;variabilní poměr;elektronické řazení
zpátečky;hořčíková skříň řetězu a kryt
Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Disc on Drive
Shaft

Odpružení
Systém předního odpružení
Přední tlumiče
Přední zdvih
Systém zadního odpružení
Zadní tlumiče
Zadní zdvih

SRV-M New Spindle
FOX® 1.5 ZERO QS3
254 mm
Versattak 146
FOX® 1.5 ZERO QS3 / FOX® 1.5 ZERO QS3
368 mm

Míry / rozměry
Celková výška
Celková délka
Celková šířka
Stopa Š x D x V
Stopa Š x D x V
Typ stopy
Postavení ližiny (od středu do středu)
Kapacita palivové nádrže

1,180 mm
3,175 mm
1,219 mm
15 palců x 141 palců x 1.75 palců
381 mm x 3,581 mm x 44 mm
Camso® 2.0
1,016 -1,041 mm nastavitelné
37.0Litry

Features
Elektrický startér
Zpátečka
Ohřívače rukou a palců
Výkon, typ světlometů
Stejnosměrný proud

standardní
standardní
standardní
60/55W Halogen
standardní

www.yamaha-motor.eu

SRViper X-TX LE 146
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.

www.yamaha-motor.eu

