
Din Yamaha takler alle
snøforhold.
Det å være ute i løypene eller puddersnøen gir deg

opplevelser og følelser du ikke glemmer med det første.

Sett deg på setet og nyt kjøringen. Hver enkelt

snøscooter er konstruert for førsteklasses manøvrering,

ytelse, komfort, økonomi og pålitelighet.

Du kan stole på en snøscooter fra Yamaha. Den

avanserte ingeniørkunsten og elektroniske

kontrollteknologien gjør at du føler deg som ett med

maskinen, og vil gi deg en mer tilfredsstillende

kjøreopplevelse enn noen gang.

Uansett om du planlegger å kjøre i jevne eller kuperte

løyper, i puddersnø eller opp i fjellene, velg den perfekte

partneren. Din Yamaha.

Genesis® 180-motor –  retakts,

tresylindret, 998 cc

Yamahas unike turbosystem

So stikert fargemønster og slående

GT-dekaler

NY Dual-Load 146-bakdemping

Fjæring foran med SRV-spindel og

FOX® QS3-støtdemper

Praktisk trykknapp for elektrisk start

og revers

Stealth-styre og Hayes Racing-brems

Superkomfortable oppvarmede fører-

og passasjerseter

Separate brytere for håndtaks- og

tommelvarmere

To 12 V-uttak til tilbehør og

oppvarmede visirer

Doble, digitale instrumenter med ny

vindskjermutforming

Sidevesker er standard
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Firetakts 998 cc Genesis-
turbomotor

Den smidige,  eksible tresylindrede

motoren puster enkelt uansett

høydemeter og gjør dette til den mest

avanserte og kraftigste maskinen

noensinne i snøscooterbransjen – uansett

forhold. Du er sikret kraftig moment og

trekkraft over hele turtallsområdet, med

umiddelbar gassrespons og ingen

turboforsinkelse. En virkelig

kraftrevolusjon i den "ekte" 180 hk-

klassen.

Premium komfortnivå for fører
og passasjer

Superkomfort er hva det handler om her –

vesentlig for de lange tureventyrene. De

myke setene har to varmenivåer, og 12 V-

uttakene gir både fører og passasjer

muligheten til å plugge inn de oppvarmede

visirene sine eller annet utstyr. Baksetet

kan fjernes på sekunder når du vil suse av

gårde alene!

NY dual-load 146-bakdemping

Ved å kombinere komfort både i og utenfor

løypa med høyhastighets manøvrering og

ytelse, lar dette systemet deg justere

fjæringen, med tretrinnsjusteringen, til dine

personlige preferanser – alt sammen styrt

med beste presisjon av Fox-forspenningen i

midten og støtdemperne bak. For kjøring

med passasjer gir overbelastningsfjæren høy

komfort og perfekt bakfjæring.

Camso® COBRA-belte med
1,6"/41 mm knaster og
ekstroverte no-slip-drivhjul

Camso® COBRA-beltet har enestående

ytelse selv under de mest ekstreme

forhold og ble valgt spesielt for denne

Sidewinder-versjonen, noe som tar

kjøringen til et helt nytt nivå. Modellen

for Europa har belteknaster med 1,6"/41

mm høyde og leverer fantastisk grep og

fremkommelighet – spesielt på løssnø i

upreparerte løyper.

Asymmetrisk A-arm-forstilling

En spesiell egenskap denne spennende

maskinen har, er den unike konstruksjonen

til fjæringen foran, med god plass mellom

A-armene, både nedre og øvre, og de er

asymmetrisk montert til fremre del av

chassisets ramme. FOX® QS3-

støtdemperne gir ekstra følsom

håndtering – men er likevel kraftige nok

til å takle nok hard medfart i løypene og

terrenget.

Yamaha YSRC-clutch

YSRC-clutchen er utformet for å håndtere

det store momentet og den høye e ekten

på den nye triple 998 cc Yamaha Genesis®-

turbomotoren. Girskiftene er svært

e ektive med rask nedgiringsrespons som

står i stil med resten. Den kraftige

støpingen, den e ektive kjølingen og de

 njusterte innstillingene kombineres for å gi

V-reimen enestående slitestyrke og

redusert behov for vedlikehold.
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Motor

Type/Slagvolum 4 Stroke / 998
Sylindre 3-sylindret
Kjøling væskekjølt
Boring x slag 80.0 mm x 66.2 mm

Forgassertype
Turbo boosted 41mmMikuni x 3,
Drivsto nnsprøyting, Væskeoppvarmet

Inntaksdesign 2-ventilers
Tenningssystem Digital T.C.I. w/T.P.S.
Eksos 2 ventiler, eksos bak

Clutch / girkasse
YSRC;Variabelt forhold;Elektronisk skift til
revers;Magnesium kjedekasse og deksel

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

Fjæring

Fjæringssystem foran SRV
Dempere foran FOX® 1.5 ZERO iQS
Vandring foran 254 mm
Fjæringssystem bak Dual Load 146
Dempere bak Alu. HP Gas 1.5 / FOX® 2.0 ZERO iQS
Vandring bak 343 mm

Mål / Dimensjoner

Høyde 1,397 mm
Lengde 3,404 mm
Bredde 1,270 mm
Belte B x L x H 16 tommer x 146 tommer x 1.6 tommer
Belte B x L x H 381 mm x 3,708 mm x 41 mm
Beltetype Camso® Cobra
Sporbredde (senter til senter) 1,064 - 1,090 mm
Tankvolum 33.6L

Detaljer

Elektrisk start standard
Revers standard
Hånd- og tommelvarmere standard
Hovedlys LED

Sidewinder S-TX GT 146

www.yamaha-motor.eu



Snøscooterne er konstruert for å brukes innenfor de tekniske begrensningene. Av hensyn til holdbarhet,

pålitelighet og, viktigst av alt, førerens sikkerhet må oppgitt maksimalvekt for last aldri overskrides.

Maksimalvekten står oppgitt i brukerhåndboken. Ta kontakt med din lokale snøscooterforhandler for å

velge en snøscooter i henhold til dine spesi kke behov. Bruk alltid hjelm, beskyttelsesbriller og kjøreklær.

Kjør alltid ansvarlig og innenfor dine egne begrensninger. Respekter miljøet i tillegg til lokalt lovverk.

Førerne på bildene er profesjonelle: ikke prøv å etterligne dem. Spesi kasjonene, målene og utseendet

til Yamaha-produktene kan variere fra gang til gang uten varsel. De vises her kun som illustrasjoner og gir

ikke en bindende beskrivelse av produktene. Noen modeller vises med valgfritt tilbehør.

Snøscooterne er konstruert for å brukes innenfor de tekniske begrensningene. Av hensyn til holdbarhet,

pålitelighet og, viktigst av alt, førerens sikkerhet må oppgitt maksimalvekt for last aldri overskrides.

Maksimalvekten står oppgitt i brukerhåndboken. Ta kontakt med den lokale snøscooterforhandleren for

å velge en snøscooter som passer til dine spesielle behov.

Sidewinder S-TX GT 146

www.yamaha-motor.eu


