
Bármikor, bárhol essen
is a hó, Yamahádra
mindig számíthatsz
A terepen vagy a porhón való közlekedés az élet

legörömtelibb pillanatai közé tartozik, még akkor is, ha az

ember éppen dolgozik. Élvezd ki motoros szánjaink

nyújtotta lehetőségeket. Minden modellünket úgy

terveztük, hogy kiváló kezelhetőséget, teljesítményt,

kényelmet, gazdaságosságot és megbízhatóságot

nyújtsanak.

Legyen szó munkáról vagy szórakozásról, erre a győztes

kombinációra mindig számíthatsz, csakúgy, mint

megbízható dizájnjainkra és mérnöki munkánkra,

amelyeknek köszönhetően Yamahájával szinte

egybeolvadva minden eddiginél lenyűgözőbb vezetési

élményben lehet részed.

Bárhol is legyél – egyenletes vagy durva terepen,  nom

porhóban vagy nagy magasságban –, válassz tökéletes

társat. A Te Yamahád.

Kényelmes Mountain ülés vagy tágas

kétszemélyes változat

Masszív, erős érzetet nyújtó egyrészes

középcsatorna

Nagy csomagtartó és erős, tartós

hátsó tartó

Többfunkciós mérőóra és információs

panel

Nagy és jól védő szélvédő beépített

tükrökkel

Rögzíthető, felhajtható

felfüggesztéssínek

Hosszú és erőteljes, 154"-os Camso®

lánctalp 2,25"-os kapaszkodókörmökkel

Új Yamaha Mountain sítalpak –

szélesek és stabilak

Könnyű és megbízható, 599 cm³-es,

kétütemű motor

Kétfokozatú üzemanyag-

befecskendezés a nagy teljesítmény és

a gazdaságos üzem érdekében

Nyomógombos elektromos indítás és

hátramenet fokozat

Dupla keresztlengőkaros első

felfüggesztés
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Bármikor, bárhol essen is a hó,
Yamahádra mindig számíthatsz
Sokoldalú, megbízható és könnyű, mégis elképesztően erős – ez a motoros szán a kalandok

szerelmeseinek készült. Gond nélkül fennmarad a hó felszínén, és lánctalpa kiváló vezethetőséget

biztosít – bármikor, bárhol.

A Mountain stílusú ülés magas fokú mozgásszabadságot és kényelmet nyújt, így a vadon meghódítási

valód élvezetté válik. A mély hóban és terepen egyaránt kiemelkedő teljesítmény mellett a

mozgékony és erős váz kiválóan alkalmas nehéz rakomány szállítására, így ez a motoros szán ideális

szabadidős programokhoz és mostoha körülmények közötti munkavégzésre is.

A hosszú és nehéz utazásokhoz is kiválóan alkalmas Dual Shock (kettős lengéscsillapítós) hátsó

felfüggesztés a bukkanókat elnyelve sima utazást biztosít, míg a magas, széles és erős szélvédő

megóv a kedvezőtlen időjárás körülményektől.
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Camso® 154"-os lánctalp 2,25"-
os kapaszkodókörmökkel

A Camso® lánctalpakat a teljes iparág

ismeri és becsüli a tapadás, gyorsulás,

kanyarodás és az alkalmazkodóképesség

terén nyújtott teljesítményük miatt. A

Transporter 2,25"-os

kapaszkodókörmökkel ellátott 154"-os

Camso® lánctalpa optimális tapadást

biztosít – különösen mély hóban –, és

pontos manőverezhetőséget tesz

lehetővé.

Kettős torziós rugós hátsó
felfüggesztés felhajtható
sínekkel

A torziós rugók előfeszítése könnyedén

beállítható a különböző terhelési

szinteknek megfelelően, az egyszerűen

felhajtható sínek pedig megkönnyítik a

mély hóból való kijutást. Amikor rögzítve

van, az egyenes sínes felfüggesztés

nagymértékben növeli a tapadást, a

sebességet és a stabilitást a hó felszínén

vagy terepen.

200 mm-es Yamaha sítalpak –
szélesek és stabilak

A széles Yamaha Mountain sítalpak máris

rengeteg elismerést szereztek maguknak

VK10 modellünkön, hiszen nagymértékben

hozzájárulnak annak nagyszerű

teljesítményéhez és stabilitásához a mély

porhóban. A Transporter sítalpai kiváló

tapadást biztosítanak a mély hóban, és

egyformán magabiztosan siklanak a friss

porhavon és a kemény, tömörödött

hórétegen.

Magas szélvédő a vezető
kényelme és védelme
érdekében

A magas szélvédő megóvja a vezetőt a

széltől és a hótól, így további kényelmet

biztosít a hosszú és kemény utazásokon,

mostoha időjárási körülmények között. A

szélvédőn két integrált visszapillantó

tükör található, mely jobb látási

körülményeket és nagyobb biztonságot

eredményez a terepen. A biztonságosan a

vázhoz rögzített szélvédő extrém időjárási

körülmények között is egyenletes

védelmet és jó látási körülményeket

biztosít.

Könnyű és erős 599 cm³-es,
2 ütemű motor

Az energikus kéthengeres, kétütemű

motor már bizonyított azzal, hogy több

ezer kilométeren át probléma nélkül

szolgálta a tulajdonosokat. A kettős

üzemanyag-befecskendezés és a digitális

gyújtásrendszer a lehető legjobb szinten

tartja az üzemanyag-levegő keveréket, így

megőrizve a motor megbízható

üzemelését és csúcsteljesítményét, hogy a

legmélyebb hóban is hazajuthass.

Többfunkciós digitális műszerfal

Az elegáns, többfunkciós digitális kijelzővel

rendelkező műszerfalon minden fontos

műszaki adat megjelenik, így a sebesség, a

fordulatszám, a kilométer-számláló, az

üzemanyagszint-jelző, továbbá a

hátramenet visszajelzője, a különböző

 gyelmeztető lámpák – és egy óra. Ezekkel

motoros szánod minden egyes rezdüléséről

tudomást szerezhetsz, miközben átgázolsz a

havon.
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Engine

Típus / löket 2 Stroke / 599cc
Hengerek száma 2 hengeres
Hűtés folyadékhűtéses
Furat x löket 73.8 mm x 70.0 mm
Keverékképzés Dual Stage injection
Beömlő kialakítása Dugattyú rezgőszelepes
Gyújtás Digitally Controlled CDI
Kipufogó APV with tuned pipe
Kuplung / kihajtás Team Rapid / Reverse push Button Engine
Tárcsafék rendszer Race radial master cylinder hydraulic brake

Suspension

Első felfüggesztés SRV
Első lengéscsillapítók HPG 1,5
Első rugóút 241 mm
Hátsó felfüggesztés MISSED!, Dual Shock SR 154 Torsion
Hátsó lengéscsillapítók HPG 1,5 / HPG 1.5
Hátsó rugóút 343 mm

Measures / Dimensions

Teljes magasság 1,321 mm
Teljes hossz 3,353 mm
Teljes szélesség 1,219 mm
Nyomtáv W x L x H (") 15 " x 153 " x 2.25 "
Nyomtáv W x L x H (mm) 381 mm x 3,886 mm x 57 mm
Lánctalp típusa Camso®
Ski stance (ctr. to ctr.) 901.7 -1,054 mm Adjustable
Üzemanyagtank kapacitása 51.9 litres

Features

Elektromos önindító standard
Hátramenet standard
Kéz- és ujjmelegítő standard
Fényszóró teljesítménye, típusa 60/55W Halogen
DC kimenet N/A
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A motoros szánok kizárólag a tervezésük során meghatározott korlátokon belül használhatók. A

tartósság, megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető és utasai biztonsága érdekében a kezelési

kézikönyvben meghatározott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. Egyedi igények esetén

keresd fel a helyi motorosszán-kereskedőt a számodra legmegfelelőbb motoros szán kiválasztásához.
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