
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, a to i když právě pracujete.

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 – 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 rovných nebo drsných

trasách, v měkkém prašanu nebo ve vyšších polohách –

Spolehlivý dvoutaktní dvouválec Yamaha

s objemem 535 ccm

Vstřikování oleje Autolube, DC

zapalování a vyhřívaný karburátor

Torzní pružina se dvěma tlumiči se

sklápěcím zavěšením

Pás Cobra® 1,5" se skvělým záběrem

v hlubokém sněhu

Extra velká palivová nádrž zvětšuje

dojezdovou vzdálenost

Redukční převodovka Hi/Lo se zpětným

chodem

Součástí standardní výbavy je pohodlný

tlačítkový elektrický startér

Obrovská ložná plocha a tažný výkon

Luxusní „vysoké“ sedlo pro řidiče a

spolujezdce

Dvoustupňové elektrické ohřívače dlaní

a palců (řidič)

Velké stupačky spolujezdce pro
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Konstrukce tunelu a kapotáže
usnadňuje ovladatelnost

Tento stroj styl nejen vypadá skvěle, ale je

také pohodlnější. Konstrukce tunelu a

prahů pomáhá předcházet hromadění

sněhu, zatímco vysoké jednodílné sedlo a

řídítka s řemínkem usnadňují ovládání a

zaručují pohodlnou jízdu. Velký štít a

kapotáž s ochrannými de ektory také

pomáhají chránit před odletujícím sněhem.

Konstrukce předního zavěšení
zaručuje stabilní zatáčení a
řízení

Systém odpružení TSS vpředu je legendární

a dokonale se osvědčil ve vyjetých trasách,

ve svém živlu se ale váš model VK540V

ocitne, až když s ním vyrazíte do

hlubokého sněhu. V kombinaci se širokými

stabilními lyžemi získáváte snadno

ovladatelný a předvídatelný stroj, na

kterém bude opravdu radost jezdit – i do

práce!

Zadní odpružení ProComfort se
dvěma tlumiči

Odpružení Pro Comfort použité u modelu

VK540V je vybaveno dvojitými tlumiči, které

pracují nezávisle. Předpětí torzních pružin

s jednoduchým seřizováním pomocí tří vaček

je snadno nastavitelné tak, aby vyhovovalo

vlečení těžkých nákladů nebo jízdě ve dvou.

Naklápěcí lišty navíc přináší obrovskou

výhodu při zrychlování a couvání z hlubokého

sněhu.

Velmi pohodlné sedlo a mnoho
úložného prostoru

Luxusní vysoká sedla nabízejí skvělé

pohodlí a snadnou jízdu mimo vyjeté tratě

– a jsou na stejné úrovni pro řidiče

i spolujezdce, takže výlety na dlouhé

vzdálenosti nejsou žádná vytrvalostní

zkouška, ale příjemná a pohodlná zábava.

Sedlo je navíc odklápěcí a ukrývá pod

sebou velmi prostornou a praktickou

přihrádku.

Redukční převodovka Hi/Lo se
zpětným chodem

Redukční převodovka modelu VK540V

výrazně zjednodušuje ovládatelnost

tohoto sněžného skútru při kratších

jízdách – vlečení těžkých nákladů při

nižších rychlostech – a pravděpodobně

častěji i na větší vzdálenosti. Zapínání a

vypínání redukce i řazení zpětného chodu

je hladké a snadné pomocí řadicí páky na

palubní desce. Toto je opravdu skutečný

král hor.

Pás Cobra WT™ s výškou
výčně lků 38 mm (1,5")

Stroj, který svou pověst buduje na

schopnosti bezchybného výkonu mimo vyjeté

trasy a v nejhlubším i nejobtížnějším sněhu,

se nespokojí s ničím jiným, než být nejlepší

ze všech. Proto jsme u tohoto úžasného

modelu VK540V lehkou, ale odolnou zadní

kluznou desku vybavili nejnovějším

výkonným pásem do hlubokého sněhu Cobra

WT™ s výčnělky vysokými 38 mm (1,5").
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Engine

Typ / výtlak 2 taktní / 535
Válce 2válcový
Chlazení osový ventilátor
Vrtání x zdvih 73.0 x 64.0
Carburation Mikuni TM33 Flat Slide x 1,with double heaters
Design sání pístní jazýčkové ventily
Systém zapalování DC-CDI
Výfuk písty
Spojka / převodovka YXRC;variabilní poměr;vysoký / nízký / zpětný převod
Disc brake system mechanická kotoučová

Suspension

Systém předního odpružení Teleskopická podpěra
Přední tlumiče Hydraulic
Přední zdvih 150 mm
Systém zadního odpružení ProComfort w/Flip Up Rails
Zadní tlumiče Hydraulic, Gas Cell rear & center
Zadní zdvih 278 mm

Measures / Dimensions

Celková výška 1,430 mm
Celková délka 3,070 mm
Celková šířka 1,140 mm
Stopa Š x D x V 20 palců x 154 palců x 1.5 palců
Stopa Š x D x V 500 mm x 3,923 mm x 38 mm
Typ stopy Camso® Cobra WT
Postavení ližiny (od středu do středu) 960 mm
Kapacita palivové nádrže 44.0Litry

Features

Elektrický startér standardní
Zpátečka standardní
Ohřívače rukou a palců Hi Low adjustable
Výkon, typ světlometů 60/55W halogeny x 2
Stejnosměrný proud standardní
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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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