
Dráha. Trasa.
Vzrušenie.
Jazda po trasách aj v čerstvo napadanom snehu, či už

kvôli práci, alebo zábave, patrí medzi úžasné zážitky,

ktoré sa vám vryjú hlboko do pamäti. Vychutnajte si naše

snežné skútre. Každý z nich je navrhnutý tak, aby

poskytoval svetový výkon, bezkonkurenčnú

ovládateľnosť a maximálny komfort spolu s úspornosťou

a spoľahlivosťou.

Tieto výhody tvoria víťaznú kombináciu, na ktorú sa

môžete pri svojom modeli Yamaha spoľahnúť. Sú

súčasťou štandardnej výbavy spoločne s našou

inovatívnou konštrukciou a technológiami

elektronického ovládania, vďaka ktorým si budete so

svojím strojom rozumieť a stane sa z vás nerozlučná

dvojica – je to záruka väčšieho pocitu uspokojenia z jazdy

ako kedykoľvek predtým.

Nech jazdíte kdekoľvek – po hladkých alebo náročných

trasách, na jemnom prašane alebo vo vysokej

nadmorskej výške – vyberte si dokonalého partnera.

Svoju Yamahu.

Vpredu – tlmiče FOX® Zero QS3

Vzadu – stredový tlmič FOX 1.5 Zero

QS3 a FOX 2.0 Zero QS3-R

4-taktný 3-valcový motor Genesis®

180 s objemom 998 cm3

Jedinečný a ohromujúci turbo systém

Yamaha

Intenzívny krútiaci moment pri nízkych

otáčkach pre riadenie v hlbokom snehu

Extrovertné hnacie reťazové kolesá pre

bezpečnú trakciu na ceste

Lyže Yamaha Mountain – pre výnimočnú

presnosť

Dvojité digitálne meradlá a elegantné,

nízke čelné sklo

Luxusné vyhrievané sedadlo a ohrievače

dlaní a palcov

Riadidlá s koncovkami v tvare J a zdvižný

prvok pre spoľahlivú kontrolu

Pohodlný elektrický štartér a tlačidlo

spiatočky

Extrémna farebná schéma a výrazná

gra ka LE
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Dráha. Trasa. Vzrušenie.
Ultra výkonný model Sidewinder L-TX LE v agresívnom prevedení vám zaistí pohodu pri každom

totálnom útoku na náročný terén. Úžasný výkon najvýkonnejšieho motora v odvetví s preplňovaním

turbodúchadlom vám pomôže prejsť každú zákrutu rýchlejšie, ako ste si vôbec dokázali predstaviť.

Predné odpruženie je vybavené prémiovými tlmičmi FOX 1.5 Zero QS3 Kashima a model SR137 s dvoma

tlmičmi má uprostred tlmič QS3 Kashima a vzadu masívny tlmič Zero QS3-R 2". Predné ramená a lyže

Yamaha Mountain so širokým postojom vás udržia v priamom smere a o zvyšok sa postará zadné

odpruženie SRV s 348 cm (137") pásom Back Country

Okrem nadšenia si môžete vychutnať aj mnoho ďalších atraktívnych prvkov, ako sú riadidlá zahnuté

do J, športový štít, elektrický štartér, spiatočka alebo ohrievače dlaní a palcov. Nenechajte sa teda

mýliť, tento preplňovaný dobrodružný stroj vám napumpuje adrenalín do žíl a bude vás lákať ísť ďalej –

a rýchlejšie.
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4-taktný motor Genesis
s turbodúchadlom a objemom
998 cm3

Najpokročilejší a najvýkonnejší motor

v odvetví snežných skútrov – tento

spoľahlivý,  exibilný 3-valcový motor

funguje bez zaváhania v akejkoľvek

nadmorskej výške – v akýchkoľvek

podmienkach. Silný krútiaci moment a ťah

pri akýchkoľvek otáčkach vďaka

okamžitej reakcii škrtiacej klapky

a absencia oneskorenia reakcie

turbodúchadla. Pravá revolúcia

v „skutočnej“ výkonnostnej triede

180 koní.

Systém spojky Yamaha YSRC

Naša spojka YSRC je navrhnutá tak, aby si

hravo poradila s mohutným krútiacim

momentom a vysokým výstupným výkonom

trojvalcového motora Yamaha Genesis®

s turbodúchadlom a objemom 998 cm3.

Radenie je extrémne účinné vďaka

zodpovedajúcej rýchlej reakcii spätného

radenia. Vysokoodolné odliatky, účinné

chladenie a jemne vyladené nastavenie

spoločne zabezpečujú výnimočnú odolnosť

a nízku potrebu údržby klinového remeňa.

Predné odpruženie ARCS – tlmiče
FOX® Zero QS3-R

Špeciálnou charakteristickou črtou tohto

najnovšieho modelu je jedinečné pokročilé

odpruženie so stredom klopenia (ARCS),

novým dizajnom závesu a ľahšími hornými

trojuholníkovými ramenami. Pridajte

najnovšie tlmiče FOX Zero QS3 – s

ochrannou vrstvou Kashima – a získate

mimoriadne citlivé ovládanie vďaka

robustnému systému odpruženia

nastavenému tak, aby zvládol akúkoľvek

trasu aj terén.

Zadné odpruženie SR 137 s
dvoma tlmičmi QS3

Model Sidewinder L-TX LE ponúka

pôsobivú škálu nastaviteľných možností

ladenia vďaka prvotriednemu balíku

tlmičov – stredovému tlmiču FOX® 1.5

Zero QS3 a zadnému tlmiču FOX® 2.0

Zero QS3-R s torznou pružinou. Pri jazde

v čerstvom prašane použite mäkšie

nastavenie a pri rýchlej jazde po cestách

použite tvrdšie nastavenie.

Vysokovýkonný pás Camso®
BackCountry

Pás Camso® BackCountry so 44 mm

(1,75-palcovými) výbežkami, špeciálne

vybratý pre tento model radu Sidewinder,

podáva vysoký výkon vo všetkých

podmienkach. Poháňajú ho extrovertné

hnacie reťazové kolesá, ktoré presne

zapadajú do otvorov v páse a fungujú ako

prevodový mechanizmus poskytujúci

výnimočnú trakciu a pohon vo všetkých

snehových podmienkach.

Riadidlá s koncovkami v tvare
písmena J a vysokým zdvižným
prvkom

Pomocou vysokého, ľahkého hliníkového

zdvižného prvku si riadidlá nastavíte na tú

správnu výšku, vďaka čomu dosiahnete

maximálnu kontrolu v čerstvom prašane.

Tento čapom nastaviteľný zdvižný prvok vám

umožní vybrať optimálny uhol pre jazdnú

pozíciu. Rovné riadidlá s koncovkami v tvare

písmena J takisto umožňujú jednoduchšie

ovládanie a poskytujú presnú spätnú väzbu

od predného odpruženia.
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Motor

Typ / výtlak 4 Stroke / 998cc
Válce 3 válec
Chlazení kapalinou chlazený
Vrtání x zdvih 80.0 mm x 66.2 mm

Carburation
Turbo boosted 41mm Mikuni x 3, Fuel Injection, Liquid
Heated

Design sání 2 ventilový
Systém zapalování Digital T.C.I. w/T.P.S.
Výfuk 2-valves

Spojka / převodovka
YSRC, variabilní poměr, elektronické řazení zpátečky,
hořčíková skříň řetězu a kryt

Disc brake system
Radiálny hlavný valec, hydraulická brzda / ľahký kotúč
na hnacom hriadeli

Odpružení

Systém předního odpružení SRV
Přední tlumiče FOX® 1.5 ZERO QS3 Kashima
Přední zdvih 254 mm
Systém zadního odpružení Dual Shock SR 137 Torsion
Zadní tlumiče FOX® 1.5 Zero QS3 Kashima /FOX®2.0 Zero QS3-R
Zadní zdvih 343 mm

Míry / rozměry

Celková výška 1,360 mm
Celková délka 3,175 mm
Celková šířka 1,230 mm
Stopa Š x D x V (") 15 " x 137 " x 1.75 "
Stopa Š x D x V (mm) 381 mm x 3,480 mm x 44 mm
Typ stopy Camso® Backcountry 1.75”
Postavení ližiny (od středu do středu) 1,064 - 1,090 mm
Kapacita palivové nádrže 33.6L

Features

Elektrický startér štandardný
Zpátečka standardní
Ohřívače rukou a palců standardní
Výkon, typ světlometů 60/55 W LED
Stejnosměrný proud standardní
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Snežné skútre sú navrhnuté na prevádzku v rámci ich vlastných konštrukčných obmedzení. Za žiadnych

okolností neprekračujte odporúčané hodnoty uvedené v príručke používateľa, aby ste zaistili trvácnosť,

spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť jazdca. Pri výbere snežného skútra, ktorý bude zodpovedať

vašim konkrétnym potrebám, sa obráťte na predajcu snežných skútrov.
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