
Ohromné možnosti
technológií
Keď pracujete v náročnom vonkajšom prostredí,

potrebujete tie najlepšie prostriedky. Preto sme

skonštruovali model Viking, aby vám trocha uľahčil

a spríjemnil prácu.

Prvky, ako priechodná podlaha a odsadené 3-miestne

usporiadanie, umožňujú rýchlo a jednoducho získať

prístup z ktorejkoľvek strany. Priestranná nákladná

plošina sa dá vyklopiť, aby sa ušetrili čas a úsilie pri

vykladaní. Inteligentná technológia použitá pri

prevodovke Ultramatic® a prepínateľných režimoch 2WD

a 4WD vám pomáha vykonať požadované úlohy.

S elektronickým posilňovačom riadenia EPS bude jazda

pohodlnejšia, pričom ľahký prístup k motoru uľahčuje

bežnú údržbu.

3-miestne vozidlo Viking je pripravené na ťažkú prácu

a umožňuje vám užívať si voľno vonku.

Pohodlné a priestranné 3-miestne

usporiadanie

Výkonný jednovalcový motor s objemom

686 cm3 a vysokým krútiacim

momentom

Elektronické vstrekovanie paliva

Prepínateľný systém pohonu On-

Command®

2WD, 4WD a 4WD s uzávierkou

diferenciálu

Elektronický posilňovač riadenia pre

jednoduchš ie ovládanie

Odhlučnená kabína s priechodnou

podlahou

Výklopný nosič na náklad s odolnou

gumenou podložkou

Predné a zadné dvojité zavesenie

s trojuholníkovými ramenami

Jednoduchá obsluha a dobre

umiestnené ovládacie prvky

Ľahko prístupné umiestnenie motora

Robustná konštrukcia karosérie kvôli

dobrej odolnosti proti poškodeniu

Spoločnosť Yamaha ponúka možnosti

homologizácie kategórie T.
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Ohromné možnosti technológií
Celoročná práca vo vonkajšom prostredí môže byť náročná. Na splnenie pracovných úloh

potrebujete to najlepšie vybavenie a najusilovnejších pracovných partnerov. Preto nastal čas, aby ste

pouvažovali, či by vám model Viking trochu neuľahčil život!

Priestranná 3-miestna verzia a priechodná podlaha vždy zaisťujú pohodlnú a bezpečnú jazdu pre vás

aj vašich kolegov. Dvojité zavesenie s lichobežníkovými ramenami je pripravené prekonať aj ten

najnáročnejší terén – zatiaľ čo výklopná nakladacia plošina s rozmermi euro-palety dokáže uniesť

náklad až do hmotnosti 272 kg.

Tento 3-miestny model Viking vybavený našim pohonným systémom On-Command® s možnosťou

výberu režimov 2WD, 4WD a 4WD s uzávierkou diferenciálu a motorom s objemom 686 cm3 s vysokým

krútiacim momentom sa môže stať tou najlepšou kúpou, akú ste kedy uskutočnili.
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Motor s objemom 686 cm3
s vysokým krútiacim momentom

Jednovalcový motor s objemom 686 cm3

s vysokým krútiacim momentom vytvára

dostatok regulovateľnej energie potrebnej

na efektívnu prepravu pri jazde v teréne.

Aby ste získali viac istoty na klzkých

svahoch, prevodovka Ultramatic® je

vybavená funkciou brzdenia motorom –

zatiaľ  čo režimy 2WD, 4WD a uzávierka

diferenciálu sa dajú rýchlo vybrať tak, aby

vyhovovali rôznym stavom povrchu.

Elektronický posilňovač
riadenia (EPS)

Dokonca aj s 3 cestujúcimi a plne

naloženým nakladacím priestorom zaistí

elektronický posilňovač riadenia (EPS)

ľahké riadenie aj pri plnom zaťažení alebo

jazde na náročnom povrchu, akým je hlina.

Keď sa zvolí režim 4WD s uzávierkou

diferenciálu, elektronický posilňovač

riadenia EPS sa automaticky prepne na

druhý program určený na optimalizáciu

vlastností riadenia.

Elektronické vstrekovanie paliva
(EFI)

Spoľahlivý jednovalcový 4-taktný motor

s objemom 686 cm3 je vybavený pokročilým

systémom elektronického vstrekovania

paliva, ktorý zaisťuje účinné spaľovanie

s cieľom dosiahnuť dobrú odozvu

akcelerácie. Spolu s kovaným piestom

a konštrukciou spaľovacej komory typu

pent-roof umožňuje elektronické

vstrekovanie paliva EFI motoru stroja Viking

vytvárať ohromný krútiaci moment pri

nízkych otáčkach s vysokým výkonom vo

vysokých otáčkach.

Systém On-Command®
s 3 režimami

Model Viking je určený na používanie na

širokej škále povrchov, pričom 3-režimový

systém On-Command® ponúka voľbu

možností 2WD, 4WD alebo 4WD

s uzávierkou diferenciálu tak, aby sa hodili

na rôzny typy terénu a poveternostné

podmienky. Jednoduchý otočný prepínač

umožňuje vodičovi, aby si v priebehu pár

sekúnd vybral požadovaný jazdný režim.

Prakticky umiestnené ovládacie
prvky

Na zaistenie jednoduchej obsluhy je model

Viking vybavený stredovou prístrojovou

konzolou. Spínač elektrického štartéra,

radiaca páka a ručná brzda sa však

nachádzajú napravo od 4-lúčového

volantu. Na zaistenie zvýšeného pohodlia

a bezpečnosti je k dispozícii deliaca

priečka priestoru na nohy, ktorá zabraňuje

tomu, aby nohy spolujazdca v strede

zasahovali do priestoru na nohy vodiča.

Predné a zadné dvojité zavesenie
kolies s trojuholníkovými
ramenami

Na dosiahnutie citlivého ovládania

v kombinácii s pohodlnou jazdou pre

všetkých 3 ľudí vo vozidle je model Viking

vybavený nezávislým dvojitým zavesením

s trojuholníkovými ramenami vpredu aj

vzadu. Tento robustný systém umožňuje, aby

každé koleso kopírovalo terén a zachovávalo

trakciu na mimoriadne náročnom podklade,

vďaka čomu prejdete aj mimoriadne

náročnou krajinou.
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Motor

Typ motoru
Jednoválec, 4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC,
4ventilový

Zdvihový objem 686cc
Vrtání x zdvih 102.0 mm x 84.0 mm
Kompresní poměr 10.0 : 1
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Elektronické vstřikování paliva
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka Yamaha Ultramatic®, CVT, odstredivá spojka

Drive system
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Di -lock
(uzávierka diferenciálu)

Koncový převod Kardan

Podvozek

Systém předního odpružení
Nezávislé dvojité lichobežníkové rameno, zdvih kolesa
205 mm

Systém zadního odpružení
Nezávislé dvojité lichobežníkové rameno, zdvih kolesa
205 mm

Přední brzda Dvojité hydraulické kotúče
Zadní brzda Dvojité hydraulické kotúče
Přední pneumatiky AT25x8-12NHS
Zadní pneumatiky AT25x10-12NHS

Rozměry

Celková délka 3,100 mm
Celková šířka 1,570 mm
Celková výška 1,925 mm
Rozvor kol 2,135 mm
Min. poloměr otáčení 4.5m
Minimální světlá výška 300 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 613 kgs
Kapacita palivové nádrže 36.7litres
Kapacita olejové nádrže 2.6litres
Výška sedla 792 mm

Meze zatížení

Cargo bed 272kg

Dodatečné vlastnosti

Systém řízení
Typ Ackermannov s duálnym elektrickým
posilňovačom riadenia

Viking EPS





Špeci kácie a vzhľad produktov Yamaha sa čas od času menia bez predchádzajúceho upozornenia.

Produkty zobrazené v tejto brožúre slúžia len na ilustračné účely a nepredstavujú zmluvný opis

produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Terénne vozidlá Yamaha Side-by-

Side sú navrhnuté na prevádzku v rámci vlastných konštrukčných obmedzení. Bezpečná ťažná kapacita

spolu s maximálnou nosnosťou je v príslušných prípadoch uvedená v príručke používateľa. Za žiadnych

okolností neprekračujte odporúčané hodnoty, aby ste zaistili trvácnosť, spoľahlivosť, no predovšetkým

bezpečnosť jazdca a spolujazdca. Používanie našich vozidiel Side by Side sa odporúča len jazdcom vo veku

16 rokov a starším.
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