
Oavsett när och var
snön faller  nns din
Yamaha där för dig
Turer på eller utanför leden är något av det bästa som

 nns, även när du är ute för att jobba. Njut av våra

snöskotrar. De är alla konstruerade och utrustade för att

leverera köregenskaper, prestanda, komfort, ekonomi

och driftsäkerhet i en klass för sig.

Konstruktionen och tekniken är extremt driftssäkra och

som förare får du känslan av att vara ett med maskinen.

Det här är en vinnande kombination som du kan lita på

hos din Yamaha – och som skapar en härligare

körupplevelse än någonsin förut.

Var du än väljer att köra, på pisten, i ojämn terräng eller

 u g nysnö, ute i naturen eller på spännande höga

höjer, se till att välja den perfekta partnern. Din Yamaha.

Den väntar alltid på dig.

Lätt och pålitlig 794 cc 2-taktsmotor

EFI elektronisk bränsleinsprutning

Boggiefjädring med dubbla

stötdämpare och låsbar  ip-up

38-tums individuell framfjädring med

dubbla A-armar – för precisa

köregenskaper

Lång 153 tums Camso® Power Claw-

matta ger utmärkt fäste och driv

Yamaha Mountain-skidor med enkelköl

Högt Mountain-styre och bekväm dyna

Elstart och knappaktiverad backväxel

Snygg digital instrumentpanel

Stor bränsletank på 52L för långa

arbetsdagar

Stor, kraftig pakethållare och ett

robust räcke

Stor skyddande vindruta
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Oavsett när och var snön faller  nns din
Yamaha där för dig
Mångsidig, tillförlitlig och lätt. Vår populära Transporter 600 är den perfekta snöskotern för äventyr

och arbete i naturen. Vad kan vara bättre än att behålla alla fördelar med en vinnande kombination

och dessutom öka kraften? Det är precis vad vi har gjort. Den nya Transporter 800.

Precis som sina systermodeller i Transporter-serien har den hög bärkraft och suverän körning – när

som helst, var som helst. Sätet i Mountain-stil ger rörelsefrihet och god komfort, för att du ska kunna

ge dig ut och erövra vildmarken, med utmärkta prestanda både i djup snö och på leden.

Det smidiga, stabila chassit och den höga lastförmågan gör den perfekt för professionella användare

som har ett jobb att utföra – eller för rena fritidsäventyr. Upphängningen med dubbla dämpare ser till

att du får en jämn och skön resa på längre turer och den höga, breda vindrutan ger komfort under

tu a förhållanden.
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Ny 794 kubiks (160 hk-klass)
tvåtaktsmotor

Den här pigga tvåcylindriga

tvåtaktsmotorn levererar kraften som

behövs för att 800-serien ska kunna  yga

uppför backarna och längs lederna. Med

so stikerad digitalt styrd tändning och

elektroniska bränsle- och

oljeinsprutningssystem ger motorn

topprestanda i alla förhållanden för att ta

dig hem säkert även i den djupaste snön.

Bakre fjädring med lång
slaglängd och  ip-up-funktion

Fjädringen med lång slaglängd är försedd

med justerbara fjädrar för att tillgodose

olika belastningar. Den praktiska  ip-up-

funktionen gör det lättare att klättra ur

djup snö genom att ge känslan av en

modell med kortare drivmatta. När den väl

är låst ger fjädringens skenor ökad

dragkraft, högre hastighet och bättre

stabilitet på snövidder och skoterspår.

38 tums SRV-fjädring fram – för
precision

Den unikt breda upphängningsgeometrin av

A-arm-typ kompletterar den avancerade

chassikonstruktionen till en tätt integrerad

enhet. Stötdämparna med högtrycksgas har

ett hårt anodiserat aluminiumhölje med

halvtumsaxel, invändig rörlig aluminiumkolv

och tätningar av hög kvalitet med isskrapor

och smidd ögla för tappänden.

Camso® Power Claw-matta för
maximalt grepp

Camso®-mattor anses ha branschens

bästa grepp, acceleration, kurvtagning

och övergripande kvalitet. Camso® Power

Claw-mattan på vår kraftigaste

Transporter, med sina 2,25 tums-kammar,

en längd på 153 tum och ledad ram, ger

optimalt grepp – särskilt värdefullt när du

kör på djup snö – och vid snäv

manövrering.

Rymlig bakre pakethållare och
rejält lasträcke

Den rymliga bakre pakethållaren och det

rejäla integrerade lasträcket av rörtyp är

egenskaper som verkligen lockar hos nya

Transporter. Den praktiska konstruktionen

innebär att du kan transportera skidor,

snowboard och fritidsutrustning under

helgen – och verktyg och arbetsutrustning

på dagarna när du jobbar. Att dra en släde

eller släpvagn är en barnlek tack vare den

starka integrerade dragkroken.

Yamaha Mountain-skidor – breda
och stabila

De här nya breda Yamaha Mountain-

skidorna har redan fått ett gott rykte på

vår populära VK10-maskin där de bidrar till

dess fantastiska prestanda och stabilitet i

djup pudersnö. Nu har den nya Transporter

800 fått samma design – den höga

bärkraften är särskilt e ektiv för att ta dig

upp och ut enkelt och snabbt i djup

pudersnö.
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Motor

Typ/Slagvolym 2 Stroke / 794 cc
Cylindrar 2-cylindrig
Kylning vätskekylning
Borrning och slag 85,0 mm x 70,0 mm
Insugssystem Electronic injection
Insugsutförande Kolv reedventiler
Tändsystem Digitally Controlled CDI
Avgassystem APV with tuned pipe
Koppling / växellåda Team Rapid / knappaktiverad backväxel
Broms system Hydrauliskt bromssystem med skivbroms

Fjädring

Fjädringssystem fram SRV
Främre stötdämpare HPG 1,5
Fjädringsväg fram 240 mm
Fjädringssystem bak Dubbla stötdämpare SR 153 torsion/ ip up-funktion
Bakre stötdämpare HPG 1,5 / HPG 1.5
Fjädringsväg bak 343 mm

Mått/Dimensioner

Totalhöjd 1,321 mm
Totallängd 3,353 mm
Totalbredd 1,219 mm
Drivmatta (tum) B x L x H (") 15 " x 153 " x 2.25 "
Drivmatta (mm) B x L x H (mm) 380 mm x 3,886 mm x 57 mm
Mattyp Camso® Power Claw 2,25”
Spårvidd cc 90.17-105.41cm (35,5-41,4in) Adjustable
Bränsletanksvolym 51,9 L

Utrustning

Elektrisk standard
Backväxel standard
Hand/tum-värmare standard
Strålkastare ekt (W), typ 60/55W Halogen
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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.
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