
Kedykoľvek
a kdekoľvek napadne
sneh, stroj značky
Yamaha bude
dokonalým
spoločníkom
Jazdiť po vyjazdených stopách alebo prašane patrí

k najlepším pocitom v živote – zažite niečo, na čo tak

skoro nezabudnete. S našimi snežnými skútrami zábava

nikdy nekončí. Každý model je navrhnutý a vybavený tak,

aby poskytoval výnimočnú manévrovateľnosť, vysoký

výkon, pohodlie, úspornosť a spoľahlivosť.

Na túto víťaznú kombináciu sa môžete pri vašej Yamahe

spoľahnúť – spoločne s našou inovatívnou konštrukciou

a technológiami elektronického ovládania, vďaka ktorým

si budete so svojím strojom rozumieť a stane sa z vás

nerozlučná dvojica – je to záruka väčšieho pocitu

uspokojenia z jazdy ako kedykoľvek predtým.

Nech jazdíte kdekoľvek – po hladkých alebo náročných…

3-valcový 4-taktný motor Genesis® s

YCC-T

Revolúcia v jazdení na dlhé vzdialenosti

– elektrický posilňovač riadenia (EPS)

Systém elektronického ovládania plynu

Yamaha (YCC-T)

Systém nastavenia výkonu motora

Yamaha D-MODE

Redukčný systém brzdenia motorom

(E.B.R.S.)

Zadné odpruženie ProComfort 151 so

zdvíhacími nosníkmi

Geometria predného odpruženia

druhej generácie

Široké 180 mm lyže pre hladký prejazd

s 27 mm stredným kýlom

Nastaviteľný uhol zadnej opierky pre

sólo jazdu alebo jazdu vo dvojici

Poloha riadidiel zameraná na pohodlie a

uvoľnenie

Výstup striedavého prúdu pre

napájanie elektrického príslušenstva

Multifunkčný digitálny prístrojový panel
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Kedykoľvek a kdekoľvek napadne sneh,
stroj značky Yamaha bude dokonalým
spoločníkom
stopách, na jemnom prašane alebo vo vysokej nadmorskej výške – vyberte si dokonalého partnera.

Svoju Yamahu.

Vďaka revolučnému elektronickému posilňovaču riadenia EPS, nastaviteľnému sklápaciemu sedadlu

a hromade ďalších skvelých prvkov tento stroj prináša nebývalý komfort pre terénne jazdenie vo

dvojici a úplne mení charakter vašich dlhých dobrodružstiev.

Zamilujete si bezchybný výkon nášho 3-valcového motora Genesis® s revolučným systémom

elektronického ovládania plynu (YCC-T) a systémom nastavenia motora D-MODE a budete si

vychutnávať úžasnú jemnosť najnovšieho systému odpruženia ProComfort. A aby toho nebolo málo,

prvotriedny elektrický posilňovač riadenia (EPS) od spoločnosti Yamaha ponúka dôsledne

predvídateľnú manévrovateľnosť a zjemňuje spätný ráz na nerovných cestách.

Toľko výnimočných vlastností jednoducho musíte vyskúšať. Dostali ste chuť vydať sa na zopár dlhších

dobrodružstiev?
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Integrovaný úložný priestor s
pevným krytom

Priestranná príručná schránka s pevným

krytom je dokonale zabudovaná do štíhlej,

štýlovej konštrukcie modelu RSVenture TF.

Jej vodeodolné tesnenie chráni jej obsah

pred snehovým prachom a vlhkosťou –

zabezpečuje vaše veci proti poškodeniu

Zadné odpruženie ProComfort
151

ProComfort 151 predstavuje dokonalé

zadné odpruženie pre dvojmiestne snežné

skútre, poskytuje výnimočný komfort

počas jazdy a funkciu zabraňujúcu

úplnému stlačeniu pružín pri jednom alebo

dvoch jazdcoch, spolu so zdvíhacími

nosníkmi pre ešte jednoduchšie

manévrovanie v náročnom teréne.

Predpätie pružiny je možné jednoducho

meniť pomocou pohodlného trojvačkového

regulátora.

Multifunkčný digitálny
prístrojový panel

Všetky základné údaje o jazde sa zobrazujú

na kompletne vybavenom digitálnom

ukazovateli s údajmi o rýchlosti, otáčkach za

minútu, úrovni vyhrievania držadiel,

duálnymi ukazovateľmi informácií o jazde

a hodinami. Okrem toho vám údaj

o spotrebe oleja počas jazdy povie, kedy je

čas na výmenu oleja, a údaj o spotrebe

paliva počas jazdy zas zobrazí počet

kilometrov do rozsvietenia výstražného

svetla paliva.

Komfort jazdca – plne
nastaviteľná chrbtová opierka

Pomocou jednoduchej uvoľňovacej páčky

môžete celú chrbtovú opierku jednoducho

posunúť dopredu alebo dozadu

a prispôsobiť stroj pre sólo jazdu alebo

jazdu vo dvojici. Podušku je tiež možné

otáčať na dosiahnutie optimálneho

osobného komfortu. Výškovo nastaviteľné

vyhrievané držadlá pre spolujazdca je

možné nastaviť v dvoch výškových

polohách a prispôsobiť ich pre vysokých

alebo nízkych spolujazdcov.

Revolučný elektrický
posilňovač riadenia (EPS)

EPS znamená jednoduchšiu a uvoľnenejšiu

jazdu. Malým elektrickým ovládačom

môžete dosiahnuť optimálny stupeň

asistencie pri rôznych rýchlostiach

a snehových podmienkach: stroj sa bude

zdať ľahší a v zákrutách stabilnejší

s menším nadvihnutím lyží. Jazdca tiež

chráni pred spätným rázom, vďaka čomu je

jednoduchšie ovládať riadidlá a dosiahnuť

presnejšie riadenie.

Moderný systém vstrekovania
paliva a ovládanie nastavenia
motora

4-taktný motor Genesis® reguluje tok

paliva pomocou moderného systému

vstrekovania paliva značky Yamaha.

Výsledkom je bezproblémový, absolútne

presný výkon a reakcia škrtiacej klapky

v celom výkonovom rozsahu bez ohľadu na

podmienky. Vďaka výnimočným systémom

YCC-T a D-MODE bude pre vás ovládanie

motora ešte jednoduchšie a jazda

uvoľnenejšia.
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Motor

Typ / výtlak 4 Stroke / 1,049cc
Válce 3 válec
Chlazení kapalinou chlazený
Vrtání x zdvih 82.0 mm x 66.2 mm
Carburation 41mm Mikuni x 3, Fuel Injection, Liquid Heated
Design sání 2 ventilový
Systém zapalování Digital T.C.I. w/T.P.S.
Výfuk 2-valves, Rear Exhaust

Spojka / převodovka
YVXC, variabilní poměr, elektronické řazení zpátečky,
hořčíková skříň řetězu a kryt

Disc brake system
Hydraulická, 2 piestikový hliníkový strmeň, Ventilovaný
kotúč, Mechanická parkovacia brzda

Odpružení

Systém předního odpružení nezávislé, dvojité trojuholníkové rameno
Přední tlumiče KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium
Přední zdvih 219 mm
Systém zadního odpružení ProComfort so sklápacími koľajničkami

Zadní tlumiče
KYB® , 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB® , 36
mm Piston, H.P.G., Aluminium

Zadní zdvih 351 mm

Míry / rozměry

Celková výška 1,380 mm
Celková délka 3,215 mm
Celková šířka 1,245 mm
Stopa Š x D x V (") 15 " x 151 " x 1.25 "
Stopa Š x D x V (mm) 381 mm x 3,835 mm x 31.8 mm
Typ stopy Camso® Ripsaw™
Postavení ližiny (od středu do středu) 1,080 mm
Kapacita palivové nádrže 34.6 L

Features

Elektrický startér štandardný
Zpátečka standardní

Ohřívače rukou a palců
standardní, 9 poloh, Nastavitelné, Separate, Passenger
Grip Heating Standard

Výkon, typ světlometů 60/55W halogeny x 2
Stejnosměrný proud standardní
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Snežné skútre sú navrhnuté na prevádzku v rámci ich vlastných konštrukčných obmedzení. Za žiadnych

okolností neprekračujte odporúčané hodnoty uvedené v príručke používateľa, aby ste zaistili trvácnosť,

spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť jazdca. Pri výbere snežného skútra, ktorý bude zodpovedať

vašim konkrétnym potrebám, sa obráťte na predajcu snežných skútrov.
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