RSVenture TF

Oavsett när och var
snön faller nns din
Yamaha där för dig
Att köra på leder eller i lössnö är något av det bästa som
nns. Det skapar känsloladdade ögonblick som du
kommer att minnas länge. Njut av våra snöskotrar. De är
alla konstruerade och utrustade för att leverera
köregenskaper, prestanda, komfort, ekonomi och
driftsäkerhet i en klass för sig.
Det är en vinnande kombination du kan lita på hos din
Yamaha. Dessutom för vår innovativa teknik och våra
elektroniska styrningstekniker dig och din maskin
närmare varandra som en enhet och skapar en mer
tillfredsställande körupplevelse än någonsin tidigare.
Vart du än ska åka – på led eller i svår terräng, i lössnö
eller på högre höjder – ska du göra det med den
perfekta partnern. Din Yamaha.

3-cylindrig Genesis, 4-taktsmotor med
YCC-T
EPS elektrisk servostyrning
YCC-T elektronisk trottelkontroll
Yamaha D-MODE, valbara e ektlägen
EBRS Yamaha motorbroms-system
ProComfort 151 boggiefjädring med
ip-up
Individuell framvagn med dubbla Aarmar
180mm breda skidor med enkelköl
Justerbart ryggstöd för passageraren
Skön och avkopplande ergonomi
Eluttag för anslutning av tillbehör
Komplett multifunktionsinstrumentpanel

RSVenture TF
Oavsett när och var snön faller nns din
Yamaha där för dig
Med elektrisk servostyrning (EPS), det justerbara ryggstödet och en mängd andra funktioner så gör
det här maskinen perfekt för långturer.
Du kommer att älska den mjuka kraften i den 3-cylindriga Genesis®-motorn med det
revolutionerande elstyrda gasspjället (YCC-T) och D-MODE-systemet för motorinställningar – och
senaste ProComfort-fjädringen. Som om inte allt detta skulle räcka, så ger Yamahas unika elektriska
servostyrning (EPS) en fantastisk styrrespons och dämpar slagen på gropiga leder.
Med så många sköna funktioner att utforska borde det väl vara dags att dra iväg på en riktig långtur?

RSVenture TF
Integrated storage with
hardtop

ProComfort 151-bakfjädring

Digital instrumentpanel

ProComfort 151-bakfjädringen är

All viktig kördata visas på den digitala

A spacious storage compartment with a

konstruerad för att erbjuda utmärkt

instrumentpanelen, den visar hastighet,

hardtop lid is perfectly integrated into the

passagerarkomfort och undvika genomslag

varvtal, handtagsvärme, dubbla trippmätare

sleek, stylish bodywork of the RSVenture

med en eller två åkande, med ip-up-

och en klocka. Dessutom nns en

TF. Its weather-resistant seal helps keep

funktion som ytterligare underlättar

oljeindikator som talar om när det är dags

out snow dust and moisture - guarding

körning i terräng och speciellt vid

att byta olja samt en bränslemätare som

your possessions against damage.

backning. Fjädringens förspänning kan

visar hur många kilometer du har kört sedan

lätt justeras med treläges-justeraren.

bränslevarningslampan tändes.

Förarkomfort – fullt justerbart
ryggstöd

EPS - elektrisk servostyrning.

Ett smidigt reglage gör det lätt att

körning. Ett liten och lätt elektrisk motor

Avancerad bränsleinsprutning
och styrning av
motorinställningar

justera hela ryggstödet framåt eller bakåt

ger en optimal progressiv servoassistans

för soloåkning eller körning med

så att maskinen blir mer lättkörd och

passagerare. Ryggstödet kan även vinklas

stabil under alla förhållanden. Det

för optimal personlig komfort.

skyddar även föraren från slag och stötar

Passagerarhandtagen har justerbar värme

på ojämnt underlag och gör det enklare

och har två höjdlägen för att passa både

att manövrera maskinen för mer precision.

långa och korta passagerare.

Servostyrning ger enklare, mer avslappnad

Genesis® 4-taktsmotorn nyttjar Yamahas
avancerade bränsleinsprutningssystem för
att reglera bränsle ödet. Resultatet är
problemfria och bränslesnåla prestanda med
utmärkt gasrespons över hela
e ektområdet, under alla förhållanden. De
intelligenta YCC-T och D-MODE-systemen
ger ännu bättre motorkontroll för
avslappnad körning.

RSVenture TF
Motor
Typ/Slagvolym
Cylindrar
Kylning
Borrning och slag
Insugssystem
Insugsutförande
Tändsystem
Avgassystem
Koppling / växellåda
Broms system

Fjädring
Fjädringssystem fram
Främre stötdämpare
Fjädringsväg fram
Fjädringssystem bak

4-takt, 1049 cc
3-cylindrig
vätskekylning
82.0 mm x 66.2 mm
41mmMikuni x 3, bränsleinsprutning, vätskevärmd
2 ventiler
Digital TCI med TPS.
2 ventiler, Avgasutblås bak
YVXC;Variabel utväxling;Elektrisk backväxel;Kedjehus
och kåpa i magnesium
Hydraulisk;2-kolvsok i aluminium;Ventilated
Disc;Manuell parkeringsbroms

Fjädringsväg bak

Delade;Dubbla A-armar
KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium
219 mm
ProComfort w/Flip Up Rails
KYB, 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB, 36 mm
Piston, H.P.G., Aluminium
351 mm

Mått/Dimensioner
Totalhöjd
Totallängd
Totalbredd
Drivmatta (tum) B x L x H
Drivmatta (mm) B x L x H
Mattyp
Spårvidd cc
Bränsletanksvolym

1,380 mm
3,215 mm
1,245 mm
15 tum x 151 tum x 1.25 tum
381 mm x 3,835 mm x 31.8 mm
Camso® Ripsaw™
1,080 mm
34.6liter

Bakre stötdämpare

Utrustning
Elektrisk
Backväxel
Hand/tum-värmare
Strålkastare ekt (W), typ
Likströmsuttag

standard
standard
standard;9-vägs;Justerbar;Separate;separat
passagerarvärme
60/55W Halogen x 2
standard

RSVenture TF
Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För att snöskotern ska vara
hållbar och driftsäker, men framför allt för din egen säkerhets skull, får de maxlaster som anges i
förarhandboken under inga omständigheter överskridas. Fråga din återförsäljare vilken snöskoter som
passar bäst för dina speci ka behov. Använd alltid hjälm med visir eller skyddsglasögon och kläder
avsedda för snöskoterkörning. Kör alltid ansvarsfullt och efter din egen förmåga, och respektera såväl
miljön som nationella och lokala lagar. Förarna som visas är pro s. Försök inte att göra som de gör.
Speci kationer, mått och utseende på Yamahas produkter kan ändras när som helst utan föregående
meddelande. De som visas här är endast exempel och utgör inte någon avtalsbunden beskrivning av
produkterna. Vissa av modellerna som visas är försedda med extra tillbehör.
Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För att snöskotern ska vara
hållbar och driftsäker, men framför allt för din egen säkerhets skull, får de maxlaster som anges i
förarhandboken under inga omständigheter överskridas. Fråga din återförsäljare vilken snöskoter som
passar bäst för dina speci ka behov.

