
Atunci când ninge,
apelează la Yamaha
Plimbările pe drumuri neumblate sau prin zăpadă

proaspătă oferă unele dintre senzațiile minunate ale vieții

– creând momente emoționante care rezistă în memorie.

Bucură-te de snowmobilele noastre. Fiecare dintre

acestea este conceput și echipat pentru a asigura o

manevrabilitate supremă, performanță, confort,

economie și  abilitate.

Este o combinație câștigătoare de la Yamaha, pe care te

poți baza - împreună cu tehnologiile noastre inovatoare

de control electronic, care te apropie de vehiculul tău -

pentru a crea o experiență mai satisfăcătoare ca

niciodată.

Așadar, oriunde ai pilota – pe drumuri netede sau

accidentate, în zăpadă moale sau la altitudini mari – alege

partenerul perfect. Vehiculul tău Yamaha.

Motor Genesis® în 3 cilindri ș i 4 timpi,

cu YCC-T

Revoluția Touring – direcție asistată

electric (EPS)

Sistem Yamaha de accelerație

electronică (YCC-T)

Sistem de setare a puterii motorului

Yamaha D-MODE

Engine Braking Reduction System

(E.B.R.S.)

Suspensie spate ProComfort 151 cu

bare rabatabile

Geometrie a suspensiei față din a doua

generație

Schiuri late de 180 mm, cu chilă

mijlocie de 27 mm

Unghi reglabil spătar, pentru pilotaj

individual sau în 2

Poziție confortabilă ș i relaxantă a

ghidonului

Ieș ire CC la accesoriile electrice

Tablou de bord digital multifuncțional
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Atunci când ninge, apelează la Yamaha
Cu modulul EPS revoluționar, șaua rabatabilă reglabilă și o serie de alte caracteristici extraordinare,

acest vehicul oferă un confort fără precedent pe teren accidentat, care îți va transforma aventurile

lungi.

Te vei bucura de puterea motorului nostru Genesis® în 3 cilindri, cu o accelerație revoluționară

controlată printr-un cip (YCC-T) și sistemul de con gurare a motorului D-MODE - și te vei bucura de

 nețea celui mai recent sistem de suspensii ProComfort. În plus, direcția asistată electric (EPS) lideră

în domeniu de la Yamaha îți oferă o manevrabilitate previzibilă și amortizează șocurile pe teren

accidentat.

Cu atât de multe caracteristici extraordinare de explorat, nu-i așa că este timpul să te aventurezi în

călătorii mai lungi?
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Spațiu de depozitare integrat
cu capac rigid

Un compartiment de depozitare generos,

cu capac rigid, este perfect integrat în

caroseria elegantă a modelului RSVenture

TF. Garnitura acestuia rezistentă la

intemperii împiedică pătrunderea zăpezii

și a umezelii, păzindu-ți bunurile de

deteriorări.

Suspensie spate ProComfort
151

Concepută ca suspensie spate perfectă

pentru snowmobile pentru pasageri,

ProComfort 151 oferă un confort excelent

în timpul deplasărilor și performanțe

constante pentru un pasager sau doi, cu o

bară rabatabilă pentru a simpli ca și mai

mult manevrele pe teren accidentat.

Preîncărcarea arcului poate   modi cată

cu ușurință cu ajutorul sistemului de

reglare convenabil Tri-cam.

Tablou de bord digital
multifuncțional

Toate datele esențiale despre călătorie sunt

a șate pe un indicator complet digital, care

a șează viteza, turația, nivelul de încălzire a

mânerelor, contoarele duble de parcurs și un

ceas. În plus, o citire a nivelului uleiului îți

indică dacă este momentul pentru un schimb

de ulei, în timp ce indicatorul de combustibil

pentru parcurs a șează kilometrii parcurși

de la aprinderea luminii de avertizare pentru

combustibil.

Confort pentru pilot - spătar
complet reglabil

O simplă eliberare a manetei facilitează

deplasarea întregului spătar înainte sau

înapoi pentru pilotare individuală sau

călătorii în 2. Perna poate  , de

asemenea, rotită pentru confort personal

optim. Mânerele încălzite pentru pasager,

cu nivel reglabil, au două poziții pe

înălțime, pentru a se potrivi atât

pasagerilor mari, cât și celor mici.

Direcție asistată electric (EPS)
revoluționară

EPS permite o pilotare mai ușoară și mai

relaxată. Un mic dispozitiv de acționare

electric produce nivelul optim de asistență

pentru condițiile de viteză și zăpadă,

astfel că vehiculul se simte mai ușor și

mai stabil în timpul virajelor, derapând

mai puțin. De asemenea, diminuează

reculul, facilitând mișcarea ghidonului

pentru viraje mai precise.

Injecție avansată a
combustibilului și control de
setare a motorului

Motorul Genesis® în 4 timpi utilizează

sistemul Yamaha de injecție avansată de

combustibil pentru a controla debitul de

combustibil. Rezultatul este un răspuns

exact și performanțe fără probleme la

accelerație pe întreaga plajă de putere,

indiferent de condiții. Sistemele remarcabile

YCC-T și D-MODE oferă un control superior

al motorului, pentru o pilotare relaxată.
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Motor

Tip / cilindree 4 Stroke / 1,049cc
Cilindri 3-cilindri
Răcire Răcit cu lichid
Alezaj X Cursă 82.0 mm x 66.2 mm
Carburaţie 41mm Mikuni x 3, Fuel Injection, Liquid Heated
Concept consum 2-supape
Sistem de aprindere Digital T.C.I. w/T.P.S.
Evacuare 2-valves, Rear Exhaust

Ambreiaj / transmisie
YVXC, Raport variabil, Schimbător electronic
marşarier, Carcasă şi cutie lanţ din magneziu

Sistem de frânare cu disc
Hidraulic, 2 Pistoane cu brăţară din Aluminiu, Disc
ventilat, Frână mecanică pentru parcare

Suspensie

Sistem suspensie faţă Independente, Furci duble
Amortizor faţă KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium
Cursă faţă 219 mm
Sistem suspensie spate ProComfort w/Flip Up Rails

Amortizor spate
KYB® , 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB® , 36
mm Piston, H.P.G., Aluminium

Cursă spate 351 mm

Măsuri / Dimensiuni

Înălţime totală 1,380 mm
Lungime totală 3,215 mm
Lăţime totală 1,245 mm
Direcţie l x L x H (") 15 " x 151 " x 1.25 "
Direcţie l x L x H (mm) 381 mm x 3,835 mm x 31.8 mm
Tip direcţie Camso® Ripsaw™
Postură schi (com. la com.) 1,080 mm
Capacitate rezervor carburant 34.6 L

Caracteristici

Demaror electric Standard
Inversor Standard

Radiatoare mână & degete
Standard, 9 poziţii, Reglabile, Separate, Mâner încălzit
pasager standard

Tip faruri, watt 60/55W Halogen x 2
Randament DC Standard
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Snowmobilele sunt concepute pentru a funcționa în limita capacităților proiectate. Pentru durabilitate și

 abilitate, dar mai ales pentru siguranța operatorului, în niciun caz nu se vor depăși capacitățile

recomandate, detaliate în manualul de utilizare. Consultă distribuitorul de snowmobile local atunci când

selectezi un snowmobil pentru nevoile tale speci ce.
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