
Відмінний вибір для
сніжної погоди
Наші снігоходи розроблені і оснащені для забезпечення

максимальної керованості, продуктивності, комфорту,

економічності і надійності.

Надійні інженерні рішення дарують неперевершений

досвід як під час роботи, так і відпочинку.

Тому, де б ви не їхали, вибирайте ідеального партнера від

Yamaha.

3 -циліндровий чотиритактний двигун

Genesis® з YCC-T

Електропідсилювач керма (EPS)

Дросельна заслінка Yamaha (YCC-T)

Система регулювання потужності

двигуна Yamaha D-MODE

Система зменшення гальмування

двигуном (E.B.R.S.)

Задня підвіска ProComfort 151 з

відкидними направляючими Flip-Up

Геометрія передньої підвіски другого

покоління

Широкі м'які 180 мм лижі із середнім

кілем 27 мм

Регульований кут нахилу спинки для

одиночної або двомісної їзди

Зручне положення керма

Роз'єм з постійним струмом для

живлення електричних аксесуарів

Багатофункціональна цифрова

приладова панель
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Відмінний вибір для сніжної погоди
Завдяки революційному EPS, регульованому відкидному сидінні і безлічі інших функцій, він забезпечує

максимальний комфорт при русі.

Вам сподобається плавна потужність нашого 3-циліндрового двигуна Genesis® з його революційною

системою управління дросельною заслінкою (YCC-T), системою настройки двигуна D-MODE і новою

підвіскою ProComfort. А електропідсилювач керма (EPS) Yamaha пропонує вам незмінно

передбачуване керування і зменшує віддачу на нерівних трасах.

Так багато чудових можливостей для тривалих подорожей.
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Інтегроване місце для
зберігання з жорсткою
кришкою

Просторе відділення для зберігання

речей зі складною твердою кришкою

ідеально вписується в  стильний корпус

RSVenture TF. Ущільнення, що захищає

від негоди, снігу і вологи, захищає ваші

речі від пошкоджень.

Задня підвіска ProComfort 151

Розроблено як ідеальний пасажирський

снігохід, ProComfort 151 забезпечує

чудовий комфорт при водінні і

стабільний захист. Попереднє

завантаження пружини може бути легко

змінене за допомогою зручного

регулятора Tri-cam.

Багатофункціональна цифрова
приладова панель

Все основные данные о поездке

отображаются на полнофункциональной

цифровой панели, отображающей

скорость, обороты, уровень нагрева

рукоятки и часы. Кроме того, показания

масла показывают, когда пришло  время

замены масла, в  то время как показания

топлива показывают пройденные

километры с момента включения

сигнальной лампы топлива.

Комфорт для райдера -
повністю регульована спинка

Просте пересування важеля дозволяє

легко переміщати всю спинку вперед

або назад для катання в  поодинці або

вдвох. Регульовані по висоті ручки для

рук з підігрівом для пасажирів мають

два положення по висоті для

розміщення як великих, так і маленьких

пасажирів.

Революційний EPS
(електропідсилювач керма)

EPS означает более легкую и спокойную

езду. Электрический привод

обеспечивает оптимальный уровень

поддержки для скорости, поэтому вы

двигаетесь легче и более устойчивей во

время поворотов с меньшим подъемом.

Он также изолирует водителя от отдачи,

облегчая перемещение руля для более

точного управления.

Розширений контроль
вприскування палива і
настройки двигуна

Чотирьохтактний двигун Genesis®

використовує передову систему

впорскування палива для управління

потоком палива. Результатом є

безперебійна робота у всьому діапазоні

потужностей, незалежно від умов.

Системи YCC-T і D-MODE дають вам ще

більше контролю над двигуном,

забезпечуючи комфортну їзду.
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Двигун

Тип / Робочий об'єм 4 Stroke / 1,049cc
Циліндри 3-Cylinder
Охолодження liquid-cooled
Діаметр циліндра х хід поршня 82.0 mm x 66.2 mm
Система подачі палива 41mm Mikuni x 3, Fuel Injection, Liquid Heated
Система впуску 2-valves
Система запалювання Digital T.C.I. w/T.P.S.
Система випуску 2-valves, Rear Exhaust

Зчеплення / трансмісія
YVXC, Variable Ratio, Electronic Shift Reverse,
Magnesium Chaincase & Cover

Дискова гальмівна система
Hydraulic, 2 Piston Aluminium Caliper, Ventilated Disc,
Mechanical Parking Brake

Підвіска

Система передньої підвіски Independent, Double Wishbone
Передні амортизатори KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium
Хід передньої підвіски 219 mm
Система задньої підвіски ProComfort w/Flip Up Rails

Задні амортизатори
KYB® , 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB® , 36
mm Piston, H.P.G., Aluminium

Хід задньої підвіски 351 mm

Габарити

Загальна висота 1,380 mm
Загальна довжина 3,215 mm
Загальна ширина 1,245 mm
Гусениця Ш x Д x В (") 15 " x 151 " x 1.25 "
Гусениця Ш x Д x В (mm) 381 mm x 3,835 mm x 31.8 mm
Тип гусениці Camso® Ripsaw™
Колія лиж (між центрами) 1,080 mm
Ємність паливного бака 34.6 L

Особливості

Електричний запуск Standard
Задній хід Standard

Підігрівачі для рук і пальців
Standard, 9 Position, Adjustable, Separate, Passenger
Grip Heating Standard

Потужність фар, тип 60/55W Halogen x 2
Вихід постійного струму Standard

RSVenture TF



Snowmobiles are built to operate within their design limits. For durability, reliability, but most important

of all, operator safety, under no circumstances should the recommended capacities identi ed in the

owner's manual be exceeded. Consult your snowmobile dealer when selecting a snowmobile for your

particular needs.
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