Mountain Max 154

Vždycky a všude tam,
kde padá sníh, se
můžete spolehnout na
svůj stroj Yamaha
Jízda po vyjetých trasách i po čerstvě napadaném sněhu
patří mezi nejúžasnější zážitky, i když právě pracujete.
Můžete si naše sněžné skútry pořádně užít. Každý z nich
je navržen a vybaven tak, aby poskytoval maximální
ovladatelnost, výkon, pohodlí, hospodárnost a
spolehlivost.
Právě takovou kombinaci, na kterou se můžete
spolehnout, vám poskytuje stroj Yamaha – ať už pro práci,
nebo pro zábavu – spolu s naprosto spolehlivým
designem a technikou, které vás se strojem dokonale
sbližují a nabízejí tak ještě báječnější zážitek z jízdy než
kdy předtím.
Takže ať jedete kamkoli – na rovné sjezdovce, drsné trase
nebo v měkkém, nadýchaném prašanu, v uklidňující
otevřené krajině nebo ve vzrušujících vysokých
nadmořských výškách – vyberte si dokonalého partnera.
Váš stroj Yamaha. Bude vždy připraven vydat se s vámi.

Dvoutaktní motor o objemu 794 ccm
s digitálním CDI a dvoustupňovým
vstřikováním EFI
Zadní odpružení Mountain s jedním
nosníkem
Sklápěcí skříň ře tězu a lehký tunel
Sada zadních tlumičů Fox® 1.5 Zero
QS3 s blokováním
Nastavitelné přední tlumiče Premium
Fox® 1.5 Zero QS3
154" pás Camso® Power Claw – pro
výkon a pohon
Lehké 36palcové nezávislé dvojité
lichoběžníkové přední zavě šení
Lehké hliníkové šasi navržené pro jízdu
v horských podmínkách
Široké, stabilní lyže Yamaha Mountain
s jedním kýlem
Elektronický zpětný chod ovládaný
tlačítkem a elektrický startér
Nastavitelné ohřívače řídítek a palců
Stylové digitální přístroje s ovládacími
prvky na řídítkách

Mountain Max 154
Vždycky a všude tam, kde padá sníh, se
můžete spolehnout na svůj stroj Yamaha
Jednou za čas se objeví stroj, který posouvá rámec možností technické ovladatelnosti na novou
úroveň a skutečně mění způsob jízdy. Nový Mountain Max je přesně ten případ. Hned na úvod ohromí
pokročilým systémem odpružení a novým dvoutaktním motorem se vstřikováním paliva.
Máme tu sněžný skútr se špičkovým designem systému odpružení a pásu, jehož vývojem jsme strávili
mnoho stovek zkušebních hodin a který se podařilo dokonale sladit s touto novou úžasnou, skvěle se
vytáčející pohonnou jednotkou. Výsledkem je skutečně převratný zážitek z jízdy v hlubokém sněhu
a do kopců.
Protože jde o nový model v naší řadě, je samozřejmé, že stejnou míru péče a pozornosti věnujeme
nejen detailům, ale i přesnosti řízení, pohodlí sedla a praktickým prvkům – nemluvě o luxusních
prvcích, které jsou klíčovou součástí zážitku z jízdy.

Mountain Max 154

Nový dvoutaktní motor o
objemu 794 ccm s digitálním
CDI

Nové zadní odpružení se dvěma
tlumiči

Tento živý dvouválcový, dvoutaktní motor

a na strmém povrchu disponuje náš

opravdu poskytuje výkon, s nímž dokáže

systém s velkým zdvihem (14") lehkou, ale

model Mountain Max létat – po kopcích

silnou jednorámovou kluznou deskou

a v hlubokém sněhu. Díky

procházející středovou osou pásu

so stikovanému, digitálně řízenému

s uprostřed uchyceným kluzným rámem.

zapalování a elektronickým systémům

Tato jednorámová konstrukce je o 4,5 kg

vstřikování paliva a oleje podává motor ve

lehčí než běžný dvourámový systém –

všech podmínkách maximální výkon

a navíc omezuje hromadění těžkého

a spolehlivě umožňuje vlečení nejhlubším

sněhu!

K výjimečnému ovládání v hlubokém sněhu

sněhem tak, abyste vždy bezpečně dorazili

Prvotřídní sada tlumičů –
všestranné tlumiče Fox!
Model Mountain Max disponuje prvotřídní
úpravou Fox 1.5 Zero QS3 vpředu i vzadu
s plně nastavitelnou pružinou
a plynokapalinovým uspořádáním tlumičů,
které vám umožní rychle a snadno
přizpůsobit jízdu denním podmínkám,
vašemu vlastnímu pohodlí a ovládacím
preferencím. Součástí zadní kyvné vidlice je
tlumič QS3L určený pro jízdu na horách –
s blokováním pro extrémní stoupání.

domů.

154" pás Camso Power Claw –
absolutní přilnavost

Elegantní, lehké 36" přední
odpružení SRV

Dokonale vyladěné s novým modelem

Tento systém, který vychází z našeho

Mountain Max 154 a jeho špičkovým

elegantního odpružení SRV-M, je nejen

jednopásovým kluzným rámem. Plocha 154

mimořádně lehký, ale jeho kompaktní

× 2,6 tohoto výkonného pásu vám umožní

konstrukce snižuje nežádoucí odpor

překonat hory jako žádný jiný model ve své

komponentů odpružení v hlubokém sněhu.

třídě. Disponuje i silnými, dopředu

Neutrální postavení poskytuje skvělou

zahnutými pádly, která poskytují ještě

ovladatelnost v úzkých pasážích terénu,

větší zdvih ve skutečně hlubokém sněhu.

zatímco na trase vykazuje poklidnou a

Úchvatný výkon za všech podmínek

předvídatelnou jízdu.

s nebývalou přilnavostí a agilitou pro
otevřenou krajinu.

Systém řízení a lyže Mountain
Specializovaný systém řízení modelu
Mountain zahrnuje vysoký sloupek
optimalizovaný pro jízdu vestoje, zatímco
4,5" mezikus, tvarovaný a na konci zaoblený
rám Mountain spolu s integrovaným
popruhem nabízejí nejlepší vlastnosti pro
jízdu mimo vyjeté trasy. Široká plocha lyží
Yamaha Mountain s jedním kýlem a vysokou
průchodností rovněž nabízí bezkonkurenční
ovladatelnost v hlubokém sněhu a na
hutném sněhu.

Mountain Max 154
Engine
Typ / výtlak
Válce
Chlazení
Vrtání x zdvih
Carburation
Design sání
Systém zapalování
Výfuk
Spojka / převodovka
Disc brake system

2 Stroke / 794 cc
2válcový
kapalinou chlazený
85,0 mm x 70,0 mm
Electronic injection
pístní jazýčkové ventily
Digitally Controlled CDI
APV with tuned pipe
Team Rapid / Reverse push Button Engine
Hlavní hydraulický válec Stealth s lehkým třmenem

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

SRV-M New Spindle
FOX® QS3
178 mm
Jeden nosník
FOX® QS3/FOX® QSL w/climb lock out
394 mm

Measures / Dimensions
Celková výška
Celková délka
Celková šířka
Stopa Š x D x V (")
Stopa Š x D x V (mm)
Typ stopy
Postavení ližiny (od středu do středu)
Kapacita palivové nádrže

1270 mm
3353 mm
1130 mm
15 " x 154 " x 2.6 "
382 mm x 3 912 x mm x 66 mm
Camso® Power Claw 2,6“
902 - 952 mm adjustable
39,4 L

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

standardní
standardní
standardní
MISSED!
standardní

Mountain Max 154
Sněžné skútry jsou navrženy pro provoz v rámci vlastních konstrukčních limitů. Pro zachování trvanlivosti,
spolehlivosti a zejména bezpečnosti řidiče není za žádných okolností povoleno překračovat doporučená
plnicí množství uvedená v uživatelské příručce. Při výběru sněžného skútru pro vaše konkrétní potřeby se
poraďte s prodejcem sněžných skútrů.

