
Inga utmaningar är för
tu a för din Yamaha
Turer på eller utanför leden är något av det bästa som

 nns, även när du är ute för att jobba. Njut av våra

snöskotrar. De är alla konstruerade och utrustade för att

leverera köregenskaper, prestanda, komfort, ekonomi

och driftsäkerhet i en klass för sig.

Konstruktionen och tekniken är extremt driftssäkra och

som förare får du känslan av att vara ett med maskinen.

Det här en vinnande kombination som du kan lita på hos

din Yamaha – och som skapar en härlig körupplevelse.

Turer till din favoritplats på fjället eller till  skesjön är

något av det bästa som  nns – det skapar ögonblick du

kommer att minnas länge. Därför ska du välja din bästa

partner. Din Yamaha.

1049 cc 3-Cylinder Genesis® 4-takt

EFI

Smart EFI system med ISC

tomgångsstyrnings-system

Elektrisk servostyrning

Front spindle & HPG aluminium shocks

Camso® Cobra™ WT track -

1.5"/38mm kamhöjd

Torsionsfjädring bak med  ip-up

system

Transmission med hög-/lågväxel och

backväxel

Optimerad ergonomi och sittposition

Stabila fotholkar med utmärkt fäste

Stor pakethållare och LED bakljus

Hand & tumvärme standard

VK Professional II EPS



Inga utmaningar är för tu a för din
Yamaha
Den här ikoniska modellen är känd för sin förstklassiga prestanda och komfort. Den har även

elektrisk servostyrning med omkalibrerad framvagnsgeometri, vilket bekräftar att den är världens

mest ansedda bruksmaskin.

Den stora 1049 cc EFI-motorn med höga e ekt- och vridmomentresurser kombineras med

specialkalibrerade CVT-inställningar som ger mjukare gång, ökad transportkapacitet och näst intill

obegränsade kraftresurser. Den unika kon gurationen av motor och luftrenare har medfört att vi

kunnat bygga hela karossen – från motorhuv och dyna till bränsletank och vindruta – för optimal

förarergonomi och åkkomfort.

Välj de tu a, stabila köregenskaperna hos den senaste VK Professional II – och ta kommando över

snön.

VK Professional II EPS
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3-cylindrig Genesis® 4-takts
EFI-motor

Den slitstarka och mycket tillförlitliga 3-

cylindriga Genesis®-motorn med EFI, ISC

(tomgångsreglering) och e ektiva CVT-

inställningar gör den lättstartad även vid

extremt låga temperaturer, och ger

mjukare, tystare gång och suverän

bränsleekonomi. Den senaste

kylarutformningen ger bättre kylning.

Elektrisk servostyrning (EPS)

Den elektriska servostyrningen gör det

lättare att hantera snöskotern med

precision, vilket gör dig till en ännu bättre

och mer avslappnad förare. Systemet är

elektriskt, datorstyrt och är progressivt,

vilket gör att maskinen känns lättare och

stabilare vid kurvtagning, samtidigt som

det ger mindre skidlyft.

Pro Comfort-fjädring med Flip
up-funktion

I det här stötdämparssystemet arbetar två

stora (40 mm) stötdämpare oberoende av

varandra, vilket ger föraren möjlighet att

använda sin kroppstyngd för komma fram

när terrängen kräver det. Prestandan i djup

snö är överlägsen, och boggins Flip-up

funktionen är en stor fördel vid backning.

Camso® Cobra™ lågfriktions
WT-matta

Den breda, lätta, tåliga Camso® Cobra™-

mattan med låg friktion ger utmärkta

 ytegenskaper, och har extroverta drivhjul

och 38 mm/1,5 tums kamhöjd. Drivhjulen

passar i motsvarande hål i mattan och

fungerar som en kugghjulsmekanism,

vilket ger bättre grepp och

framdrivningsförmåga, speciellt i djup snö

och vid tunga transporter.

Framfjädring som garanterar
stabil kurvtagning och styrning

En spindeldesign som tillsammans med

HPG-aluminiumstötdämpare fram

möjliggör en specialkalibrerad inställning

som till fullo utnyttjar fördelarna med den

nya elektriska servostyrningen. De långa,

böjda A-armarna av måsvingetyp skapar

säkra köregenskaper med fantastisk

kurvtagningsförmåga och de hjälper dig

att undvika hinder som kan  nnas under

snön.

Rymlig bakre pakethållare, stor
bränsletank och tydliga LED-
bakljus

Den stora dynan har bekväm plats för förare

och passagerare (den smalare utformningen

av den stora 44-literstanken bidrar till det),

och den kan lyftas upp så att ett stort

förvaringsfack blir åtkomligt. Den kraftfulla

bakre pakethållaren och de e ektiva LED-

bakljusen är också framtagna med den

professionella brukaren i åtanke.
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Motor

Typ/Slagvolym 4 Stroke / 1,049cc
Cylindrar 3-cylindrig
Kylning vätskekylning
Borrning och slag 82.0 mm x 66.2 mm

Insugssystem
41mmMikuni x 3, with BRG, Fuel Injection, Liquid
Heated

Insugsutförande 2 ventiler
Tändsystem Digital T.C.I. w/T.P.S.
Avgassystem 2-valves, Rear Exhaust
Koppling / växellåda YVXC, Variabel utväxling, hög/låg/backväxel

Broms system
Hydraulisk, 4-kolvsok i aluminium, Lätt ventilerad
bromsskiva, Manuell parkeringsbroms

Fjädring

Fjädringssystem fram Delade, Dubbla A-armar
Främre stötdämpare Hydraulic, Gas Cell
Fjädringsväg fram 161 mm
Fjädringssystem bak ProComfort w/Flip Up Rails
Bakre stötdämpare KYB, 40 mm Piston, H.P.G. center & rear
Fjädringsväg bak 275 mm

Mått/Dimensioner

Totalhöjd 1,455 mm
Totallängd 3,270 mm
Totalbredd 1,165 mm
Drivmatta (tum) B x L x H (") 20 inch x 154 inch x 1.5 inch
Drivmatta (mm) B x L x H (mm) 500 mm x 3,923 mm x 38 mm
Mattyp Camso® Cobra WT
Spårvidd cc 990 mm
Bränsletanksvolym 44.6litres

Utrustning

Elektrisk standard
Backväxel standard

Hand/tum-värmare
standard, 9-vägs, Justerbar, Separat/justerbart
handtag för passagerare med värme standard

Strålkastare ekt (W), typ 60/55W Halogen x 2
Likströmsuttag standard
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Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För snöskoterns hållbarhet

och driftsäkerhet, men framför allt din egen säkerhet, får de maxlaster som anges i förarhandboken inte

överskridas under några omständigheter. Diskutera med din återförsäljare om vilken Yamaha snöskoter

som passar in på dina behov. Använd alltid hjälm, glasögon och kläder avsedda för snöskoterkörning. Kör

alltid på ett ansvarsfullt sätt inom din egen förmåga och respektera såväl miljön som nationella och lokala

lagar. Förarna på bilderna är professionella. Försök inte efterlikna dem. Yamaha-produkternas

speci kation, mått och utseende ändras fortlöpande utan föregående meddelande, och de som visas här

tjänar endast som illustration och utgör inte någon avtalsbunden beskrivning av produkterna. Vissa

modeller visas med extra tillbehör.

Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För att snöskotern ska vara

hållbar och driftsäker, men framför allt för din egen säkerhets skull, får de maxlaster som anges i

förarhandboken under inga omständigheter överskridas. Fråga din återförsäljare vilken snöskoter som

passar bäst för dina speci ka behov.
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