
Снегът няма да Ви
създава проблеми с
Yamaha
Чувството да сте навън по пътеките или неотъпкания сняг

е едно от най-страхотните, защото създава емоционални

моменти, които се помнят дълго. Насладете се на нашите

снегомобили. Всеки е проектиран и оборудван да

осигурява отлично управление, производителност,

комфорт, икономичност и надеждност.

Това е печеливша комбинация, на която можете да

разчитате от Yamaha, заедно с нашите иновативни

техники и технологии за електронно управление, които

сближават Вас и машината Ви като цяло, за да създаде

по-приятно изживяване от карането от всякога.

Така че където и да карате – по гладки или

труднодостъпни пътеки, фин неотъпкан сняг или на

големи надморски височини – изберете идеалния

партньор. Вашата Yamaha.

3 -цилиндров, 4-тактов двигател

Genesis® с YCC-T

Революция на оборотите –

електрически сервоусилвател на

кормилното управление (EPS)

Система на Yamaha за компютърно

управление на дросела (YCC-T)

Система за настройване на

мощността на двигателя с D-MODE на

Yamaha

Система за намаляване спирането на

двигателя (E.B.R.S.)

Задно окачване ProComfort 151 с

преобръщащи се релси

Геометрия на предното окачване от

второ поколение

Широки 180 мм ски за меко каране с

27 мм среден ръб

Регулируем ъгъл на седалката за

самостоятелно каране  или по двама

Удобна и релаксираща позиция на

кормилото

DC изход да захранване на

електрически аксесоари

Многофункционален цифров панел с

RSVenture TF



Снегът няма да Ви създава проблеми
с Yamaha
С революционната EPS, регулируемата накланяща се седалка и други великолепни характеристики

тази машина доставя безпрецедентен комфорт за двама при каране извън пътеките, за да преобрази

дългите Ви приключения.

Ще се влюбите в плавната мощност на нашия 3-цилиндров двигател Genesis® с революционна

система за компютърно управление на дросела (YCC-T) и система за настройване на режим D-MODE

на двигателя и ще се насладите на плавната работа на най-новата система за окачване ProComfort.

В допълнение към тази мощна комбинация първокласният електрически сервоусилвател на

кормилното управление (EPS) на Yamaha предлага предвидимо управление и смекчава отскока върху

груби терени.

С толкова много страхотни характеристики за изследване, не е ли време да се отправите на по-дълги

приключения?
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Интегрирано багажно
отделение с твърд  капак

Просторно багажно отделение с твърд

капак е идеално интегрирано в  здравия

и стилен корпус на RSVenture TF.

Неговото устойчиво на атмосферни

въздействия уплътнение държи далеч

снежния прах и влагата и предпазва

вещите Ви от повреда.

Задно окачване ProComfort
151

Проектирано като идеалното задно

окачване за пътнически снегомобили,

ProComfort 151 осигурява отличен

комфорт при каране и непрекъсната

ефективност срещу потъване за един

или двама водачи, с преобръщаща се

релса, което улеснява маневрите извън

пътеките. Предварителното зареждане

на пружината може лесно да се

променя посредством удобния

регулатор Tri-cam.

Многофункционален цифров
панел с инструменти

Всички основни данни за карането се

показват на функционалния цифров

измервателен прибор, визуализирайки

скорост, обороти, ниво на нагряване на

ръкохватката, двойни разходомери и

часовник. В допълнение показание на

разходомера за маслото указва кога

трябва да се смени маслото, докато

показание на разходомера за гориво

показва изминатите километри от

момента на включване на

предупредителния индикатор за гориво.

Комфорт за водача – изцяло
регулируема облегалка

Просто освободете лоста за по-лесно

придвижване на облегалката напред или

назад за каране сами или по двама.

Възглавницата може също да се

завърта за оптимален личен комфорт.

Нагреваеми ръкохватки с регулируемо

ниво за пътника имат две позиции на

височина, за да прилягат на по-едри и

по-дребни пътници.

Революционен EPS
(Електрически
сервоусилвател на
кормилното управление)

EPS означава по-лесно и по- спокойно

каране. Малък електрически задвижващ

механизъм дава оптималното ниво на

помощ за скоростта и снежните

условия, така че машината се усеща

по-лека и по- стабилна при завиване, с

по-малко повдигане на ските. Също така

предпазва водача от отскоци, като

улеснява движението на кормилото за

по-прецизно кормилно управление.

Усъвършенствано впръскване
на гориво и контрол на
настройките на двигателя

4 -тактовият двигател Genesis® използва

модерната система за впръскване на

гориво на Yamaha за контрол на потока

гориво. Резултатът е безпроблемна и

точна работа и реакция на дросела в

целия диапазон на мощността при

всякакви условия. Изключителните

системи YCC-T и D-MODE добавят

допълнителен контрол на двигателя за

спокойно каране.
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Engine

Тип / Кубатура 4 Stroke / 1,049cc
Цилиндри 3-цилиндъра
Охлаждане с водно охлаждане
Диаметър х ход 82.0 mm x 66.2 mm
Карбуратор 41mm Mikuni x 3, Fuel Injection, Liquid Heated
Дизайн на засмукване 2-клапанов
Запалителна система Digital T.C.I. w/T.P.S.
Ауспух 2-valves, Rear Exhaust

Съединител / трансмисия
YVXC, Променливо предавателно число,
Електронно превключване назад, Магнезиев корпус
на веригата и капак

Дискова спирачна система
Хидравлика, 2 бутален алуминиев спирачен апарат,
Вентилирани дискове, Механична спирачка при
паркиране

Suspension

Система на предното очакване Независим, двоен напречен носач
Предни амортисьори KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium
Преден ход 219 mm
Система на задното очакване ProComfort w/Flip Up Rails

Задни амортисьори
KYB® , 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB® , 36
mm Piston, H.P.G., Aluminium

Заден ход 351 mm

Measures / Dimensions

Обща височина 1,380 mm
Обща дължина 3,215 mm
Обща ширина 1,245 mm
Гъсеница Ш x Д x В (") 15 " x 151 " x 1.25 "
Гъсеница Ш x Д x В (mm) 381 mm x 3,835 mm x 31.8 mm
Тип гъсеница Camso® Ripsaw™
Ski stance (център до център) 1,080 mm
Капацитет на горивен резервоар 34.6 L

Features

Електрическо стартиране стандарт
Заден ход стандарт

Нагреватели за ръце и палци
стандарт, 9 позиции, Регулируем, Отделно,
Стандртно отопление за ръкохватки на пасажер

Мощност на фарове, тип 60/55W Халогени x 2
DC изход стандарт
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Снегомобилите са създадени да работят в рамките на конструктивните си ограничения. За дълготрайност,

надеждност, но най-вече за безопасността на оператора, в никакъв случай не превишавайте

препоръчаните ограничения, указани в наръчника на собственика. Консултирайте се с Вашия търговец на

снегомобили, когато избирате снегомобил за конкретните си нужди. Винаги носете каска, предпазни

средства за очите и предпазно облекло. Винаги карайте отговорно и в рамките на ограниченията си,

пазейки околната среда и спазвайки държавните и местните закони. Изобразените водачи са

професионалисти: не се опитвайте да им подражавате. Спецификациите, мерките и външният вид на

продуктите на Yamaha понякога могат да бъдат променяни без предварително известие – показаните тук

са само илюстративни и не представляват договорно описание на продуктите. Някои модели са показани с

опционални аксесоари.

Снегомобилите са създадени да работят в рамките на конструктивните си ограничения. За дълготрайност,

надеждност, но най-вече за безопасността на оператора в никакъв случай не превишавайте

препоръчаните ограничения, указани в наръчника на собственика. Консултирайте се с Вашия търговец на

снегомобили, когато избирате снегомобил за конкретните си нужди.
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