
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.

1049 cm³-es, háromhengeres,

négyütemű Genesis® EFI motor

Az egyenletes üzemet szolgáló EFI és

ISC (üresjárati fordulatszám-

szabályozás) rendszerek

Elektronikus kormányszervó

Első függőcsap és HPG alumínium

lengéscsillapítók

Camso® Cobra™ WT lánctalp – 1,5"/38

mm magas kapaszkodókörmökkel

Torziós rugós hátsó felfüggesztés

felhajtható sínekkel

Kettős tartományú (Hi/Lo –

magas/alacsony) sebességváltó

hátrameneti fokozattal

A kényelem és irányíthatóság

szempontjából optimális üléshelyzet

Erős lábtartók – nagyobb lábtér és jobb

tartás

Tágas hátsó tartó és erős LED-es

hátsó lámpák

Elektromos kéz- és hüvelykujj-

melegítők a kényelmes utazásért

Két új színséma
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Bármikor, bárhol essen is a hó,
Yamahádra mindig számíthatsz
Ez a prémium teljesítményéről és kényelméről ismert ikonikus modell elektromos szervokormánnyal

és újrakalibrált elsőfelfüggesztés-geometriával várja a vásárlókat, megerősítve vezető helyét a

munkacélú motoros szánok világában.

A nagy lökettérfogatú, 1049 cm³-es EFI motor kiváló teljesítményével, nagy nyomatékával és

speciálisan kalibrált CVT-beállításaival egyenletes üzemet, könnyű szállítást és szinte végtelennek

érződő teljesítményleadást biztosít. A motor és a légszűrőház egyedi kon gurációjának köszönhetően

a külső rész minden eleme – a motorháztetőtől kezdve az üléseken át az üzemanyagtartályig és a

szélvédőig – a vezető ergonómiát és kényelmet szolgálja.

Válaszd a VK Professional II ellentmondást nem ismerő, magabiztos kezelhetőségét, és igázd le a

havat!
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Az első felfüggesztés stabil
kanyarodást és kormányzást
tesz lehetővé

A függőcsapos kialakítás és az alumínium

HPG első lengéscsillapítók speciálisan

kalibrált kombinációja lehetővé teszi az új

elektromos szervokormányzás előnyeinek

teljes kihasználását. A hosszú és ívelt,

„sirályszárnyas” lengőkarok magabiztos

kezelhetőséget és lenyűgöző

kanyarstabilitást eredményeznek, továbbá

segítenek elkerülni a hó alatt lapuló

akadályokkal való ütközést.

Komoly erőt sugárzó jármű új
színekben

Ahogy a neve is jelzi, a VK megjelenése

erőt és professzionalitást sugároz. Két új

és stílusos színben (mattezüst és

sötétbordó) és gra kus elemekkel

kapható. Természetesen a megjelenés

nem minden, de jó érzés tudni, hogy

amikor a havas tájban siklik, a jármű olyan

jól néz ki, mint amilyen nagyszerű érzés

vezetni.

Elektromos szervokormány (EPS)

Az EPS megkönnyíti a jármű pontos

irányítását, így még jobb és pihentebb

vezetővé téve téged. A számítógép által

vezérelt működtetőelem optimalizálja a

kormányrásegítés mértékét, így a jármű

könnyebbnek és stabilabbnak érződik a

kanyarokban, és a sítalpak kevésbé

emelkednek el a talajról.

Háromhengeres, négyütemű
Genesis® EFI motor

A tartós és rendkívül megbízható

háromhengeres Genesis® motor EFI és ISC

(üresjárati fordulatszám-szabályozás)

rendszerrel, valamint hatékony CVT-

beállításokkal felszerelve kapható,

amelyek együttese rendkívül alacsony

hőmérséklet esetén is megkönnyíti az

indítást, valamint egyenletes és halkabb

üzemelést és kiemelkedően gazdaságos

üzemanyag-felhasználást tesz lehetővé. A

legújabb tervek alapján készült hűtő

javítja a hűtési teljesítményt.

Camso® Cobra™ alacsony
hajtóerő-veszteségű WT
lánctalp

A széles, alacsony hajtóerő-veszteségű,

könnyű és tartós Camso® Cobra™ lánctalp

segít a hó felszínén maradni, és külső

meghajtású lánckerekekkel, valamint

1,5"-os/38 mm-es kapaszkodókörmökkel

készül. A lánckerék tökéletesen

illeszkedik a lánctalp nyílásaihoz, így

fogaskerekes mechanizmusként működve

a lehető legnagyobb fokú tapadást és

hajtóerőt biztosítja, különösen mély

hóban és nehéz terhek szállításakor.

Pro Comfort felfüggesztés
felhajtható sínekkel

A kettős lengéscsillapítós rendszerrel a két

nagy átmérőjű (40 mm-es) lengéscsillapító

csillapítási ereje egymástól függetlenül

érvényesül, így a vezető szükség esetén

„testi erőt” alkalmazva agresszívebben

vezethet keresztül a nehéz terepen. A

felfüggesztés lenyűgözően teljesít a mély

hóban, a felhajtható sínes rendszer pedig

komoly előnyt jelent, ha hátramenetben

nagy teljesítményre van szükség.
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Engine

Típus / löket 4 Stroke / 1,049cc
Hengerek száma 3 hengeres
Hűtés folyadékhűtéses
Furat x löket 82.0 mm x 66.2 mm

Keverékképzés
41mm Mikuni x 3, with BRG, Fuel Injection, Liquid
Heated

Beömlő kialakítása 2 szelepes
Gyújtás Digital T.C.I. w/T.P.S.
Kipufogó 2-valves, Rear Exhaust

Kuplung / kihajtás
YVXC, Változtatható áttétel, Magas / alacsony / hátra
fokozatú váltó

Tárcsafék rendszer
Hidraulikus, 4 dugattyús alumínium féknyereg,
Könnyű, hűtött tárcsafék, Mechanikus parkolófék

Suspension

Első felfüggesztés Független, kettős villás
Első lengéscsillapítók Hydraulic, Gas Cell
Első rugóút 161 mm
Hátsó felfüggesztés ProComfort w/Flip Up Rails
Hátsó lengéscsillapítók KYB® , 40 mm Piston, H.P.G. center & rear
Hátsó rugóút 275 mm

Measures / Dimensions

Teljes magasság 1,455 mm
Teljes hossz 3,270 mm
Teljes szélesség 1,165 mm
Nyomtáv W x L x H (") 20 " x 154 " x 1.5 "
Nyomtáv W x L x H (mm) 500 mm x 3,923 mm x 38 mm
Lánctalp típusa Camso® Cobra WT
Ski stance (ctr. to ctr.) 990 mm
Üzemanyagtank kapacitása 44.6 L

Features

Elektromos önindító standard
Hátramenet standard

Kéz- és ujjmelegítő
standard, 9 pozíció, Állítható, Külön/ állítható
utasoldali markolatfűtés standard

Fényszóró teljesítménye, típusa 60/55W halogén x 2
DC kimenet standard
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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.
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