
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, i když právě pracujete.

Můžete si naše sněžné skútry pořádně užít. Každý z nich

je navržen a vybaven tak, aby poskytoval maximální

ovladatelnost, výkon, pohodlí, hospodárnost a

spolehlivost.

Právě takovou kombinaci, na kterou se můžete

spolehnout, vám poskytuje stroj Yamaha – ať už pro práci,

nebo pro zábavu – spolu s naprosto spolehlivým

designem a technikou, které vás se strojem dokonale

sbližují a nabízejí tak ještě báječnější zážitek z jízdy než

kdy předtím.

Takže ať jedete kamkoli – na rovné sjezdovce, drsné trase

nebo v měkkém, nadýchaném prašanu, v uklidňující

otevřené krajině nebo ve vzrušujících vysokých

nadmořských výškách – vyberte si dokonalého partnera.

Váš stroj Yamaha. Bude vždy připraven vydat se s vámi.

Lehký a spolehlivý dvoutaktní motor

o objemu 794 ccm

Dvoustupňové vstřikování paliva zvyšuje

výkon a snižuje spotřebu paliva

Odpružení se dvěma tlumiči a

sklápěcím zavěšením s blokováním

38palcové nezávislé dvojité

lichoběžníkové přední zavěšení – pro

přesné ovládání

Dlouhý a výkonný pás Camso® Power

Claw (153")

Lyže Yamaha Mountain – š iroké a

stabilní v hlubokém sněhu

Vysoký systém řízení Mountain a

pohodlné sedlo

Convenient electric start and push-

button reverse

Stylový multifunkční přístroj s jasnými

displeji

Velkokapacitní (52l) palivová nádrž pro

dlouhé pracovní dny

Velká, pevná nákladní ploš ina a odolný

nosič

Velký štít s integrovanými zpětnými

zrcátky

Transporter 800



Vždycky a všude tam, kde padá sníh, se
můžete spolehnout na svůj stroj Yamaha
Náš oblíbený model Transporter 600 je všestranný, spolehlivý a lehký a je dokonalým sněžným

skútrem pro venkovní dobrodružství nebo práce v terénu. Co by tedy mohlo být lepší než ke všem

těmto výhodám atraktivního spojení přidat působivé množství dodatečného výkonu? A přesně to jsme

udělali. Výsledkem je Transporter 800.

Stejně jako příbuzné modely, Transporter má skvělé  otační vlastnosti a vynikající záběr – kdykoli a

kdekoli. Sedlo v horském stylu poskytuje svobodu pohybu i patřičné pohodlí. Jízda na tomto stroji při

dobývání divočiny je opravdovým potěšením. Navíc se můžete těšit z vynikajícího výkonu v hlubokém

sněhu i ve vyjeté stopě.

Agilní a robustní šasi a velké úložné prostory – díky tomu všemu se tenhle stroj hodí nejen k trávení

volného času naplno, ale i jako pomocník pro profesionály. Na dlouhých, tvrdých cestách zaručuje

hladkou jízdu zadní odpružení se dvěma tlumiči pohlcující nerovnosti, zatímco vysoký, široký, odolný

štít poskytuje komfort v drsných podmínkách.
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Dvoutaktní motor o objemu
794 ccm

Tento živý dvouválcový dvoutaktní motor

opravdu poskytuje výkon, s nímž dokáže

model 800 doslova létat – po kopcích i ve

vyjetých trasách. Díky jeho

so stikovanému digitálně řízenému

zapalování a elektronickým systémům

vstřikování paliva a oleje podává motor ve

všech podmínkách maximální výkon

a spolehlivě umožňuje vlečení nejhlubším

sněhem tak, abyste vždy bezpečně dorazili

domů.

Zadní sklápěcí zavěšení na
dlouhé cesty

Odpružení s velkým zdvihem je opatřeno

nastavitelným předpětím torzních pružin

tak, aby zvládlo různá zatížení. Pohodlný

výklopný systém upevnění usnadňuje

vyproštění z hlubokého sněhu a

ovladatelností připomíná modely s kratším

pásem. Přímé odpružení vzadu po

zajištění výrazně zvyšuje trakci, rychlost a

stabilitu na sněhové ploše nebo vyjetých

trasách.

38" přední zavěšení SRV – pro
přesnost

Pokročilou konstrukci šasi doplňují

nejmodernější komponenty geometrie

zavěšení a jedinečně široká rozteč

trojúhelníkového ramene, což má za

následek opravdu kompaktní uspořádání

zavěšení. Vysokotlaké plynové tlumiče jsou

vybaveny tělem z tvrdě eloxovaného hliníku

s 0,5" pístnicí a vnitřním hliníkovým

plovoucím pístem, vysoce kvalitními

těsněními a stěrkami na led a kovaným

okem na konci pístnice.

Pás Camso® Power Claw pro
maximální přilnavost

V celém oboru jsou pásy Camso® široce

uznávané pro svou přilnavost, záběr,

zatáčení a všestranné schopnosti. Pás

Camso® Power Claw na našem špičkovém

modelu Transporter s 2,25" výstupky,

délkou 153" a kloubovým kluzným rámem

poskytuje optimální záběr (zvláště účinný

při projížďkách hlubokým sněhem) a

skvělou přilnavost při prudkém

manévrování.

Prostorná zadní plošina a
robustní nákladní nosič

Prostorná zadní plošina a pevný

integrovaný nákladní nosič trubkového

stylu vypadají na modelu Transporter

opravdu atraktivně. Díky tomuto

praktickému designu můžete o víkendu

vozit lyže, snowboardy nebo jiné vybavení

pro volný čas a v pracovních dnech zase

nářadí a výstroj. Tahání saní nebo přívěsu

je hračkou díky silnému integrovanému

tažnému zařízení s otočným čepem.

Lyže Yamaha Mountain – široké a
stabilní

Tyto široké lyže Yamaha Mountain si získaly

skvělou reputaci na našem oblíbeném stroji

VK10, protože výrazně přispívají k jeho

úžasnému výkonu a stabilitě v hlubokém

prašanu. Transporter 800 má nyní stejný

design – vysoká  otační schopnost je

obzvláště účinná v situacích, kdy

potřebujete snadno a rychle naskočit na

palubu v hlubokém prašanu.
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Engine

Typ / výtlak 2 Stroke / 794 cc
Válce 2válcový
Chlazení kapalinou chlazený
Vrtání x zdvih 85,0 mm x 70,0 mm
Carburation Electronic injection
Design sání pístní jazýčkové ventily
Systém zapalování Digitally Controlled CDI
Výfuk APV with tuned pipe
Spojka / převodovka Team Rapid / Reverse push Button Engine
Disc brake system Hlavní hydraulický válec Stealth s lehkým třmenem

Suspension

Systém předního odpružení SRV
Přední tlumiče HPG 1,5
Přední zdvih 240 mm
Systém zadního odpružení Odpružení SR 153 se dvěma tlumiči / sklápěcí zavěšení
Zadní tlumiče HPG 1,5 / HPG 1.5
Zadní zdvih 343 mm

Measures / Dimensions

Celková výška 1,321 mm
Celková délka 3,353 mm
Celková šířka 1,219 mm
Stopa Š x D x V (") 15 " x 153 " x 2.25 "
Stopa Š x D x V (mm) 380 mm x 3,886 mm x 57 mm
Typ stopy Camso® Power Claw 2,25”
Postavení ližiny (od středu do středu) 90.17-105.41cm (35,5-41,4in) Adjustable
Kapacita palivové nádrže 51,9 L

Features

Elektrický startér standardní
Zpátečka standardní
Ohřívače rukou a palců standardní
Výkon, typ světlometů 60/55W Halogen

Transporter 800



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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