
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 nejúžasnější 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.

Vhodné pro řidiče od 8 let do výšky

155 cm

Typická kvalita a DNA společnosti

Yamaha – jako tátův stroj!

Skvělá jízdní poloha – rovnováha a

ovladatelnost

Tichý čtyřtaktní motor Yamaha OHV

s plynulým chodem o objemu 200 ccm

Systém elektrického spouštění –

snadný i pro děti

Ohřívače rukou umožňují zábavu

v pohodlí

Dvojité lichoběžníkové přední zavěšení

a plastové lyže

Odolný pás Camso® Cobra™ se skvělým

záběrem

Hydraulická kotoučová brzda a

odstředivá spojka CVT

Lehký hliníkový tunel s hlubokým

prostorem pro nohy

Karburátor Mikuni CV zaručuje

spolehlivé startování
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Vždycky a všude tam, kde padá sníh, se
můžete spolehnout na svůj stroj Yamaha.
Sháníte skútr, který by vyplnil mezeru mezi strojem pro děti (například náš milý SRX 120) a

plnohodnotným sněžným skútrem běžné velikosti s odpovídající cenou? Pokud jste si odpověděli

kladně, podívejte se na SnoScoot – protože jsme ho vytvořili pro vás.

Nasloucháme přáním našich zákazníků, proto také vznikla koncepce modelu SnoScoot. Je navržen

tak, aby nabídl rychlý, zábavný a cenově dostupný sněžný skútr pro nejmladší (od 8 let) nebo pro lidi

menší postavy. Tento pozoruhodný stroj čerpá z našich zkušeností za více než 50 let vývoje a výroby

světově nejvyspělejších sněžných skútrů.

SnoScoot je sice menší a pomalejší, ale všechno ostatní – od motoru a odpružení přes ovládání po

výbavu – z něj dělá 100% zábavný sněžný skútr.
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Vyrobeno na míru pro mladé
nebo menší jezdce

Poloha sedla a ergonomie jsou navržené

tak, aby jezdec seděl vzpřímeně uprostřed.

Udržovat rovnováhu stoje je proto

jednodušší, takže má vynikající

ovladatelnost. Stroj SnoScoot nabízí

svižný výkon a dokonalou rovnováhu mezi

obratností a stabilitou, která novějším

jezdcům přináší vzrušení i jistotu.

Skvě lý vzhled a pohodlná jízda

Stroj SnoScoot je navržen k zábavným

vyjížďkám – jednoduchý a funkční. Proto

také má takové stylové a nápadné barvy a

praktické luxusní doplňky, jako je hluboký

a bezpečný prostor pro nohy, široké prahy,

pohodlné sedlo a – tak důležité pro

maximální potěšení z jízdu na sněžném

skútru – elektrický startér a ohřívače

rukou.

Zadní odpružení se nemusí za nic
stydět

Protože pokročilá konstrukce šasi a přesné

ovládání co nejdokonaleji odpovídají strojům

Yamaha plné velikosti, musí být stejně

kvalitní i zadní odpružení. Pro SnoScoot

jsme vyvinuli systém odpružení s kluznými

lištami a hydraulickým tlumičem se dvěma

ocelovými trubkami, které doplňuje torzní

pružina s nastavitelným předpětím.

Typická kvalita a DNA
společnosti Yamaha

Toto je sněžný skútr Yamaha každým

coulem – záměrně skromný a přitom rychlý

a výkonný. Jeho hnací ústrojí, šasi,

odpružení, lyže i systémy řízení byly

vyrobeny podle stejných standardů vysoké

kvality a bezpečnosti jako naše legendární

modely plné velikosti. Neexistuje proto

lepší způsob, jak se naučit řídit – nebo jak

si užít sníh.

Silný a spolehlivý pohonný a
brzdový systém

Pro stroje s takovouto náplní práce je

životně důležitá ovladatelnost,

houževnatost a odolnost. Proto je model

SnoScoot vybaven odstředivou spojkou

CVT spojenou se zcela zapouzdřeným

sekundárním převodem se speciálním

pryžovým řemenem – tento systém je

lehký a nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Hydraulická kotoučová brzda Hayes na

hnacím hřídeli zaručuje výborné

zpomalení.

Je opravdu na co se těšit

Když nasednete na sněžný skútr SnoScoot,

všimnete si určitě řídítek ve stylu snocrossu,

speciálně navrženého systému řízení,

lehkých lyží a plnohodnotného ‚dospělého‘

lichoběžníkového předního zavěšení... Díky

tomuto stroji dokáží mladí zdokonalovat své

dovednosti zábavným způsobem! Speciální

lyže navržené společností Yamaha mají

kuželové špičky, které zaručují dokonale

přesné řízení a vynikající průchodnost.
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Engine

Typ / výtlak 4 Stroke / 192cc
Válce 1-Cylinder
Chlazení Vzduchem chlazený
Vrtání x zdvih 70.0 mm x 55.0 mm
Carburation BS-25 Mikuni CV Carburettor
Design sání 1-valve
Systém zapalování CDI
Výfuk 1-valve
Spojka / převodovka CVT
Disc brake system Hydraulická kotoučová

Suspension

Systém předního odpružení dvojité trojúhelníkové rameno
Přední tlumiče Hydraulic Twin Tube
Přední zdvih 114 mm
Systém zadního odpružení Slide-rail, adjustable torsion spring
Zadní tlumiče Hydraulic Twin Tube
Zadní zdvih 216 mm

Measures / Dimensions

Celková výška 914 mm
Celková délka 2,134 mm
Celková šířka 914 mm
Stopa Š x D x V (") 10 " x 93 " x 1,0 "
Stopa Š x D x V (mm) 254 mm x 2,363 mm x 25.4 mm
Typ stopy Camso® Cobra
Postavení ližiny (od středu do středu) 775 mm
Kapacita palivové nádrže 8.33 litres

Features

Elektrický startér standardní
Zpátečka N/A
Ohřívače rukou a palců 2 position Handwarmer
Výkon, typ světlometů 12/55W Halogen
Stejnosměrný proud N/A
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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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