
Vždycky a všude tam,
kde padá sníh, se
můžete spolehnout na
svůj stroj Yamaha
Jízda po vyjetých trasách i po čerstvě napadaném sněhu

patří mezi úžasné zážitky – které se zapíšou hluboko do

paměti. Užívejte si proto naše sněžné skútry. Každý z nich

je navržen a vybaven tak, aby poskytoval nejvyšší

ovladatelnost, výkon, pohodlí, hospodárnost a

spolehlivost.

Právě takovou kombinaci, na kterou se můžete

spolehnout, vám poskytuje sněžný skútr Yamaha – spolu

s naší inovativní technikou a technologiemi

elektronického řízení, které vás se strojem dokonale

sbližují a nabízejí tak ještě úžasnější zážitek z jízdy než kdy

předtím.

Takže ať jedete kamkoli – na rovných nebo drsných

trasách, v měkkém prašanu nebo ve vyšších polohách –

vyberte si dokonalého partnera. Váš stroj Yamaha.

Čtyřtaktní motor OHV s plynulým

chodem o objemu 123 ccm

Automatická odstředivá spojka

Omezená maximální rychlost – cca

13 km/h

Zadní odpružení nastavitelné ve

3 polohách

Dvojité lichoběžníkové přední zavěšení

Odolný pás Camso® zaručuje vynikající

záběr

Pohodlné sedlo podporuje stabilitu a

plnou kontrolu

Speciální konstrukce řídítek umožňuje

hbité zatáčení

Comfortable 'J-hook' handlebars and

mountain strap

Special seat design suits all riding

styles

Štíhlý design kapotáže – vychází

z modelu Sidewinder plné velikosti

Nové výrazné barvy a skvělá gra ka ve

stylu Sidewinder
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Vždycky a všude tam, kde padá sníh, se
můžete spolehnout na svůj stroj Yamaha
Je roztomilý, ale není to hračka. Model SRX 120R vypadá a ovládá se téměř jako stroj Yamaha běžné

velikosti. Jedná se proto o skvělý způsob, jak mladé generaci zprostředkovat vzrušení a zábavu při

jízdě na sněžném skútru.

Současně se budou učit, protože tyto stylové sportovně vypadající stroje – od kompaktního motoru

OHV s plynulým chodem po snadno ovladatelné brzdy, řízení, odpružení a pás – využívá stejné

mechanické principy jako jeho větší sourozenci. Je to zkrátka plnohodnotný sněžný skútr. Takže když

přijde čas, přechod na vlastní stroj Yamaha plné velikosti proběhne snadno a přirozeně.

Než k tomu ale dojde, nabízí stroj SRX 120R skvělou rodinnou zábavu na sněhu. Děti si ho prostě

zamilují.
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Pokročilá konstrukce pásu
Camso® se skvě lým záběrem

Jak jsme říkali, i když je SRX 120R určený

dětem, není to žádná hračka. Proto jsme

použili „dospělý“ pás Camso®, který

skvěle zabírá na sněhu. A co víc, pro

maximální trakci a minimální nedotáčivost

v zatáčkách má speciálně navrženou

výšku zubů (17,5 mm) a stejnou konstrukci

pásu jako naše modely plné velikosti.

Dvojité lichoběžníkové přední
zavěšení

Model SRX 120R je navržený tak, aby

mladým jezdcům přiblížil radost z plné

kontroly nad strojem. Proto je také tak

důležitá část jako konstrukce předního

zavěšení v podstatě stejná jako na

sněžném skútru plné velikosti. Jeho

hladký zdvih a minimální změny v úhlu

odklonu nabízejí hbité zatáčení

s minimální silou na řídítkách.

Učíme děti hrát si na sněhu

Pro každé dítě je vzrušení z první sólové

jízdy na sněžném skútru neopakovatelný

zážitek, kterému se jen tak něco nevyrovná.

Model SRX 120R si zamilují od okamžiku,

kdy ho nastartují. Ale můžou si to užívat

i rodiče, protože jsme omezili maximální

rychlost na přibližně 13 km/h a přidali

bezpečnostní spínač, který automaticky

vypne motor, pokud jezdec nedobrovolně

opustí stroj.

Stylový design kapotáže
v gra kou ve stylu Sidewinder

Model SRX 120R přináší výrazný design

kapotáže, který přímo vychází

z agresivního stylu otcovského modelu

Sidewinder. Uspořádání sedla a řídítek

napomáhá snadnému řízení a ovládání, což

skutečně pomáhá budovat důvěru

mladého jezdce. Má dokonce i výrazné

nové barvy a skvělé nové gra cké schéma.

Čtyřtaktní motor OHV Yamaha

Motor OHV se sportovním zvukem

s objemem 123 ccm modelu SRX 120R se

spolehlivým tranzistorovým zapalováním a

dobrým umístěním v rámu stroje – stejně

jako u stroje plné velikosti. A stejně tak

má hladký chod, je tichý a hospodárný jako

ostatní čtyřtaktní motory Yamaha.

Zkrátka – můžete se na něj plně

spolehnout. Maximální rychlost je

omezena na cca 13 km/h.

Nastavitelné zadní odpružení

Zadní odpružení umožňuje pohodlnou jízdu a

lze je nastavit na 3 různé hodnoty, takže

stroj SRX 120R může růst spolu s dítětem.

Na hrbolatém sněhu umožňuje kluzný

mechanismus rámu výkyvy zaručující hladší

jízdu a zdvih 100 mm poskytuje modelu SRX

120R úroveň odpružení srovnatelnou

s modelem plné velikosti.
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Engine

Typ / výtlak 4 Stroke / 123cc
Válce 1-Cylinder
Chlazení Vzduchem chlazený
Vrtání x zdvih 56.0 mm x 50.0 mm
Carburation B-18 Mikuni TM33 Flat Slide x 1
Design sání 1-valve
Systém zapalování Transistorized
Výfuk 1-valve
Spojka / převodovka odstředivá automatická, Řetěz
Disc brake system Adjustable band

Suspension

Systém předního odpružení dvojité trojúhelníkové rameno
Přední tlumiče Hydraulic
Přední zdvih 76 mm
Systém zadního odpružení Slide-rail, torsion spring
Zadní tlumiče N/A
Zadní zdvih 114 mm

Measures / Dimensions

Celková výška 787 mm
Celková délka 1,816 mm
Celková šířka 876 mm
Stopa Š x D x V (") 10 " x 68 " x 0.69 "
Stopa Š x D x V (mm) 254 mm x 1,727 mm x 18 mm
Typ stopy Camso® Block Pattern
Postavení ližiny (od středu do středu) 780 mm
Kapacita palivové nádrže 1.7 L

Features

Elektrický startér N/A
Zpátečka N/A
Ohřívače rukou a palců N/A
Výkon, typ světlometů 12V/55W
Stejnosměrný proud N/A

SRX 120



Sněžné skútry jsou navrženy pro provoz v rámci vlastních konstrukčních limitů. Pro zachování trvanlivosti,

spolehlivosti a zejména bezpečnosti řidiče není za žádných okolností povoleno překračovat doporučená

plnicí množství uvedená v uživatelské příručce. Při výběru sněžného skútru pro vaše konkrétní potřeby se

poraďte s prodejcem sněžných skútrů.
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