VK540V

Bármikor, bárhol essen
is a hó, Yamahádra
mindig számíthatsz
A terepen vagy a porhón való közlekedés az élet
legörömtelibb pillanatai közé tartozik, még akkor is, ha az
ember éppen dolgozik. Élvezd ki motoros szánjaink
nyújtotta lehetőségeket. Minden modellünket úgy
terveztük, hogy kiváló kezelhetőséget, teljesítményt,
kényelmet, gazdaságosságot és megbízhatóságot
nyújtsanak.
Legyen szó munkáról vagy szórakozásról, erre a győztes
kombinációra mindig számíthatsz, csakúgy, mint
megbízható dizájnjainkra és mérnöki munkánkra,
amelyeknek köszönhetően Yamahájával szinte
egybeolvadva minden eddiginél lenyűgözőbb vezetési
élményben lehet részed.
Bárhol is legyél – egyenletes vagy durva terepen, nom
porhóban vagy nagy magasságban –, válassz tökéletes
társat. A Te Yamahád.

A Yamaha megbízható 535 cm³-es,
kéthengeres, kétütemű motorja
Autolube olajbefecskendezés, DC
gyújtás és fűtött karburátor
Kettős torziós rugós hátsó
felfüggesztés felhajtható sínekkel
1,5"-os Cobra® lánctalp a mély hóban
is kiváló talajfogásért
Extra nagy méretű üzemanyagtartály,
hogy távolabbra érj
Kettős tartományú (Hi/Lo –
magas/alacsony) sebességváltó
hátrameneti fokozattal
Kényelmes nyomógombos indítás
alapfelszereltségként
Jelentős csomagszállítási kapacitás és
vontatási képesség
Luxuskivitelű, magas ülés az utas és a
vezető részére
Kétállású elektromos kéz- és

VK540V

A kezelhetőség szempontjából
optimalizált középcsatorna és
karosszéria

Stabil kanyarodásra és
kormányzásra tervezett elülső
felfüggesztés

Ez a gép a kényelmet is javító nagyszerű

A legendás TSS első felfüggesztés a

dizájnelemekkel felvértezve kerül

versenypályán már számtalanszor

forgalomba. A középcsatorna és a fellépők

bizonyította rátermettségét, a VK540V

kialakítása megelőzi a hó felgyűlését, míg

azonban terepen, mély hóban kel igazán

a magas, egy darabból készült ülés és a

életre. A széles, stabil sítalpakkal együtt

kormányrúd-kengyel egység a

olyan jól kezelhető és kiszámítható gépet

kényelemhez és az irányíthatósághoz

kapsz magad alá, amellyel garantáltan

egyaránt hozzájárul. A nagy méretű

minden percet élvezni fogsz – akkor is, ha

szélvédő és a szélterelőkkel ellátott

éppen dolgozol!

Dupla lengéscsillapítós
ProComfort hátsó felfüggesztés
A VK540V Pro Comfort felfüggesztésének
két lengéscsillapítója egymástól függetlenül
működik. A hárombütykös beállítóval
könnyen megadható a torziós rugók
előfeszítése, akár nehéz terhet fogsz
szállítani, akár ketten terveztek utazni a
járművön. A felhajtható sínek pedig komoly
előnyt jelentenek, amikor hátramenetben
próbálsz kijutni a mély hóból.

motorháztető segítenek távol tartani a
havat a szánon ülőktől.

Kényelmes ülések és rengeteg
tárolóhely
A luxuskivitelű, magas ülések még
terepen való közlekedés esetén is
rendkívül kényelmesek – és mivel az utas
és a vezető azonos szinten helyezkedik el,
a hosszú utak is barátságosabbá és
élvezetesebbé válnak, és kevésbé terhelik
meg a embert. Az ülést felhajtva ráadásul
feltárul a tágas és praktikus alsó
tárolórekesz.

Kettős tartományú (Hi/Lo –
magas/alacsony)
sebességváltó hátrameneti
fokozattal
A VK540V kettős tartományú
sebességváltójának köszönhetően ez a
motoros szán alacsony fordulatszámtartományban (például nagyobb súly
szállítása vagy alacsony sebességű
közlekedés esetén) is rendkívül
egyszerűen vezethető. A tartományok
közötti váltás, valamint a hátramenet
bekapcsolása rendkívül egyszerű, a
konzolon található sebességváltó karral
megoldható. Ez a jármű valóban a hegyek
királya.

Cobra WT™ lánctalp 1,5"-os/38
mm-es kapaszkodókörmökkel
Ez a gép messze földön híres hibátlan terepi
teljesítményéről és arról, hogy a legmélyebb
hóban és a legzordabb helyzetekben is
megállja a helyét – így magától értetődik,
hogy csak a legjobb elemeket kaphattak
helyet benne. Így a VK540V könnyű, mégis
tartós hátsó védőlemezét a Cobra legújabb,
kifejezetten mély hóhoz készült WT™ 1,5"os/38 mm-es kapaszkodókörmökkel ellátott
lánctalp borítja.

VK540V
Engine
Típus / löket
Hengerek száma
Hűtés
Furat x löket
Keverékképzés
Beömlő kialakítása
Gyújtás
Kipufogó

Tárcsafék rendszer

2 ütemű / 535
2 hengeres
Axiálventilátor
73.0 mm x 64.0 mm
Mikuni TM33 Flat Slide x 1,with double heaters
Dugattyú rezgőszelepes
DC-CDI
dugattyú
YXRC;Változtatható áttétel;Magas / alacsony / hátra
fokozatú váltó
Mechanikus tárcsafék

Suspension
Első felfüggesztés
Első lengéscsillapítók
Első rugóút
Hátsó felfüggesztés
Hátsó lengéscsillapítók
Hátsó rugóút

Teleszkópos merevítés
Hydraulic
150 mm
ProComfort w/Flip Up Rails
Hydraulic, Gas Cell rear & center
278 mm

Measures / Dimensions
Teljes magasság
Teljes hossz
Teljes szélesség
Nyomtáv W x L x H
Nyomtáv W x L x H
Lánctalp típusa
Ski stance (ctr. to ctr.)
Üzemanyagtank kapacitása

1,430 mm
3,070 mm
1,140 mm
20 inch x 154 inch x 1.5 inch
500 mm x 3,923 mm x 38 mm
Camso® Cobra WT
960 mm
44.0liter

Features
Elektromos önindító
Hátramenet
Kéz- és ujjmelegítő
Fényszóró teljesítménye, típusa
DC kimenet

standard
standard
Hi Low adjustable
60/55W halogén x 2
standard

Kuplung / kihajtás

VK540V
A motoros szánok kizárólag a tervezésük során meghatározott korlátokon belül használhatók. A
tartósság, megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető és utasai biztonsága érdekében a kezelési
kézikönyvben meghatározott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. Egyedi igények esetén
keresd fel a helyi motorosszán-kereskedőt a számodra legmegfelelőbb motoros szán kiválasztásához.

