
Ο επαναστάτης.
Οι εξορμήσεις σε μονοπάτια ή στο απάτητο χιόνι, είτε για

εργασία ή για παιχνίδι, αποτελούν τις σπουδαίες συγκινήσεις

της ζωής, καθώς επίσης γεννιούνται έντονα συναισθήματα, τα

οποία θα θυμάστε για πάντα. Απολαύστε λοιπόν τα οχήματα

χιονιού μας. Κάθε ένα από αυτά τα οχήματα χιονιού είναι

σχεδιασμένο να παρέχει επιδόσεις παγκόσμιας κλάσης,

απαράμιλλο χειρισμό και υψηλού επιπέδου άνεση, σε

συνδυασμό με οικονομία και αξιοπιστία.

Αυτά τα πλεονεκτήματα συνιστούν τον νικηφόρο συνδυασμό

στον οποίο μπορείτε να βασίζεστε, από την Yamaha σας.

Αποτελούν βασικά στοιχεία του οχήματος, τα οποία μαζί με

την πρωτοποριακή τεχνολογία και τα στοιχεία ηλεκτρονικού

ελέγχου, σάς φέρνουν πιο κοντά με το όχημά σας και

δημιουργούν μια πρωτόγνωρη εμπειρία οδήγησης.

Έτσι, όπου κι αν κινείστε, σε ομαλά ή δύσβατα μονοπάτια, στο

μαλακό χιόνι ή σε μεγάλα υψόμετρα, επιλέξτε τον τέλειο

συνεργάτη. Η Yamaha σας.

Δίχρονος κινητήρας EFI διπλού σταδίου

794 κ .εκ. με ψηφιακά ελεγχόμενο

ψεκασμό CDI

Πίσω ανάρτηση μονής δοκού Mountain

Περίβλημα αλυσίδας ισχυρής εξέλασης

και ελαφρύ κεντρικό τούνελ

Πακέτο πίσω αμορτισέρ Fox® 1.5 Zero

QS3 με σύστημα παρεμπόδισης

Ρυθμιζόμενα μπροστινά αμορτισέρ

Premium Fox® 1.5 Zero QS3

Ερπύστρια 154" Camso® Power Claw -

για ισχύ και μετάδοση

Ελαφριά ανεξάρτητη μπροστινή

ανάρτηση 36 ιντσών με διπλά ψαλίδια

Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου ειδικά για

ορεινές διαδρομές

Πλατιά, σταθερά, ολόσωμα σκι Mountain

της Yamaha

Ηλεκτρονική όπισθεν με μπουτόν και

μίζα

Ρυθμιζόμενο τιμόνι και θερμαντικές

αντιστάσεις αντίχειρα

Κομψά ψηφιακά όργανα με χειριστήρια

στο τιμόνι
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Ο επαναστάτης.
Κάθε τόσο δημιουργείται ένα όχημα που διευρύνει τα όρια των τεχνικών δυνατοτήτων σε πρωτόγνωρα

επίπεδα και αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο που κινούμαστε. Ο κινητήρας ψεκασμού και ο απόλυτος έλεγχος

στο χιόνι σημαίνουν ότι το εκπληκτικό Mountain Max μπορεί να προσφέρει τέτοιες δυνατότητες, οπότε

ετοιμαστείτε να ζήσετε μια πραγματικά ανατρεπτική εμπειρία

Σε αυτό το εκπληκτικό όχημα χιονιού, η πρωτοποριακή σχεδίαση των συστημάτων ανάρτησης και

ερπύστριας, καρπός πολλών εκατοντάδων ωρών δοκιμών, συνδυάζεται τέλεια με τον πρωτοποριακό,

συναρπαστικό και πολύστροφο κινητήρα, για να προσφέρει μια πραγματικά πρωτόγνωρη εμπειρία ορεινής

ανάβασης και κίνησης στο παχύ χιόνι.

Φυσικά, όπως ισχύει και για οποιοδήποτε μοντέλο στη σειρά της Yamaha, ο κόσμος γνωρίζει ότι έχει δοθεί

απαράμιλλη φροντίδα και προσοχή στη λεπτομέρεια και στην ακρίβεια του τιμονιού, στην άνεση της σέλας

αλλά και στις επιμέρους ευκολίες, που παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην εμπειρία οδήγησης.
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Δίχρονος 794 κ.εκ. με ψηφιακό
σύστημα ψεκασμού CDI

Αυτός ο ζωηρός δικύλινδρος, δίχρονος

κινητήρας παρέχει την ισχύ που θα κάνει το

Mountain Max να πετάει στους λόφους και

στο βαθύ χιόνι. Με την εξελιγμένη ψηφιακά

ελεγχόμενη ανάφλεξη, καθώς και τα

ηλεκτρονικά συστήματα ψεκασμού

καυσίμου και λαδιού, οι κορυφαίες

επιδόσεις είναι πάντα άμεσα διαθέσιμες,

παρέχοντας αξιόπιστη ισχύ για να κινείστε

στο βαθύ χιόνι και να φτάνετε με ασφάλεια

στον προορισμό σας.

Ανάρτηση μονής δοκού
Mountain

Για εξαιρετικό χειρισμό σε βαθιά και

απότομα εδάφη, το σύστημά μας διαθέτει

μεγάλες διαδρομές και ένα ελαφρύ αλλά και

ισχυρό μονό πέδιλο ολίσθησης με κάλυμμα

του κεντρικού άξονα της ερπύστριας και

πλαίσιο που περιστρέφεται στο μέσον του.

Αυτή η σχεδίαση μονής δοκού είναι

περίπου 4,5 κιλά ελαφρύτερη από το

συμβατικό σύστημα με διπλές δοκούς και

επιπλέον μειώνει τη συσσώρευση του

μεγάλου πάχους χιονιού!

Σύστημα αμορτισέρ υψηλής
ποιότητας - Fox σε όλες τις
θέσεις!

Το Mountain Max διαθέτει υψηλής ποιότητας

αναρτήσεις Fox 1.5 Zero QS3 μπροστά και

πίσω, με πλήρως ρυθμιζόμενα ελικοειδή

ελατήρια και αμορτισέρ αερίου που σας

επιτρέπουν να προσαρμόζετε γρήγορα και

εύκολα τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης στις

επικρατούσες συνθήκες αλλά και στις δικές

σας προτιμήσεις άνεσης και χειρισμού. Στο

πίσω βραχίονα υπάρχει το ειδικό για ορεινή

χρήση αμορτισέρ QS3L, με μηχανισμό

παρεμπόδισης για αναρρίχηση σε ακραίες

συνθήκες.

Ερπύστρια 154" Camso Power
Claw - πρόσφυση χωρίς
συμβιβασμούς

Τέλεια προσαρμοσμένο για το Mountain

Max ES και το πρωτοποριακό του πλαίσιο

μονής δοκού, αυτό το πανίσχυρο πάτημα

της ερπύστριας με διαστάσεις 154 x 2,6 σάς

προσφέρει απίστευτες εξορμήσεις στο

βουνό όπως κανένα άλλο όχημα στην

κατηγορία του. Διαθέτει ενισχυμένα,

εμπρόσθιας καμπυλότητας πτερύγια για

αυξημένη άνωση στο πολύ βαθύ χιόνι.

Εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλες τις

συνθήκες, με εξαιρετικά επίπεδα

κρατήματος και ευελιξία για εξορμήσεις στην

ύπαιθρο.

Κομψή, ελαφριά μπροστινή
ανάρτηση 36" SRV

Με καταβολές από την ανάρτηση SRV-M,

το σύστημα δεν είναι μόνο εξαιρετικά

ελαφρύ: Η μικρών διαστάσεων σχεδίαση

μειώνει την ανεπιθύμητη αντίσταση των

μερών της ανάρτησης στο βαθύ χιόνι. Το

ουδέτερο πάτημα του οχήματος προσφέρει

εξαιρετική ευκινησία σε στενά σημεία αλλά

ταυτόχρονα προσφέρει ομαλή και

προβλέψιμη συμπεριφορά στις ανώμαλες

διαδρομές.

Σύστημα διεύθυνσης και σκι
Mountain

Το ειδικό σύστημα διεύθυνσης Mountain

διαθέτει ψηλή θέση αναβάτη,

βελτιστοποιημένη για οδήγηση σε όρθια

στάση, ενώ ο κάθετος άξονας των 4,5", η

χυτής κατασκευής και με καμπυλωτά άκρα

μπάρα τιμονιού Mountain, καθώς και ο

ενσωματωμένος ιμάντας, προσφέρουν την

ικανότητα απόλυτης διαμόρφωσης για

οδήγηση σε δύσβατες διαδρομές. Η πλατιά

επιφάνεια επαφής των υψηλής αιώρησης,

μονού κορμού σκι Yamaha Mountain,

συμβάλλει στην απαράμιλλη ακρίβεια στους

ελιγμούς στο βαθύ αλλά και στο πατημένο

χιόνι.
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Κινητήρας

Τύπος/Κυβισμός 2 Stroke / 794 cc
Κύλινδροι δικύλινδρο
Ψύξη Υγρόψυκτος
Διαμέτρος x Διαδρομή 85,0 mm x 70,0 mm
Τροφοδοσία Electronic injection
Σχεδίαση εισαγωγής Βαλβίδες ριντ εμβόλων
Σύστημα ανάφλεξης Digitally Controlled CDI
Εξάτμιση APV with tuned pipe
Συμπλέκτης / μετάδοση Team Rapid / Reverse push Button Engine
Disc brake system Υδραυλική κεντρική αντλία Stealth με ελαφριά δαγκάνα

Ανάρτηση

Σύστημα εμπρός ανάρτησης SRV-M New Spindle
Μπροστινά αμορτισέρ FOX® QS3
Διαδρομή εμπρός 178 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Mountain Single Beam
Πίσω αμορτισέρ FOX® QS3/FOX® QSL w/climb lock out
Διαδρομή πίσω 356 mm

Μέτρα/Διαστάσεις

Συνολικό ύψος 1,270 mm
Συνολικό μήκος 3,353 mm
Συνολικό πλάτος 1,130 mm
Ερπύστρια Π x Μ x Υ (") 15 " x 154 " x 2.6 "
Ερπύστρια Π x Μ x Υ (mm) 382 mm x 3,912 mm x 66 mm
Τύπος ερπύστριας Camso® Power Claw 2,6”
Θέση σκι (κέντρο με κέντρο) 902 - 952 mm adjustable
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 39,4 L

Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική μίζα Electric & Recoil
Όπισθεν τυπικό
Θερμαντικά χεριών και αντίχειρα τυπικό
Ισχύς προβολέα (W), τύπος 60/55W LED
Ρεύμα DC τυπικό
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Τα οχήματα χιονιού έχουν κατασκευαστεί να λειτουργούν εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων τους. Για να

εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία και, κυρίως, η ασφάλεια του οδηγού, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να

γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων τιμών που προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο κατόχου. Κατά την επιλογή ενός

οχήματος χιονιού για τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, φροντίζετε να συμβουλεύεστε τον αντιπρόσωπό σας για τα εν

λόγω οχήματα.
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