
Kiváló
túrateljesítmény.
A terepen vagy a porhóban való motorozás, akár

munkáról, akár játékról van szó, az élet örömteli pillanatai

közé tartozik, melyekre sokáig emlékezni fogsz – élvezd

motoros szánjainkat. Mindegyikük világverő

teljesítményt, páratlan kezelhetőséget és kiemelkedő

kényelmet biztosít – gazdaságosan és megbízhatóan.

Ezek az előnyök a nyerő kombinációból származnak,

amelyekre a Yamaháddal számíthatsz.

Alapfelszereltségként együtt járnak az innovatív mérnöki

és elektronikus vezérlési technológiákkal, amelyek

közelebb hoznak Téged a motoroddal – így minden

eddiginél kielégítőbb vezetési élményt nyújtanak.

Bárhol is legyél – egyenletes vagy durva terepen,  nom

porhóban vagy nagy magasságban –, válassz tökéletes

társat. A Te Yamahád.

A Yamaha egyedi elektromos

szervokormánya (EPS)

Genesis® 180 motor – négyütemű,

háromhengeres, 998 cm³-es

A Yamaha egyedi turbófeltöltő-

rendszere

Független kettős keresztlengőkaros

első felfüggesztés és FOX® QS3

lengéscsillapítók

Dual-Load 146 egybekapcsolt hátsó

felfüggesztés

Hatalmas tárolóhely csatornás

csomagtartóval és oldalsó tokokkal

Szo sztikált színséma és lenyűgöző

GT-gra ka

Extra komfortos, fűthető vezető és

utas ülés

Stealth kormányrúd és Hayes racing

fékrendszer

Kényelmes nyomógombos indítás és

hátramenet-kapcsolás

Két darab 12 V-os csatlakozóalj a

kiegészítők számára

Kétkapcsolós markolatvezérlő a kéz-

és hüvelykujj-melegítőkhöz
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Kiváló túrateljesítmény.
A modern Yamaha Genesis 998 turbó által meghajtott, fejlett elektromos szervokormány rendszerrel

(EPS) felszerelt, teljes funkcionalitású, luxus zászlóshajó a valaha volt legerősebb kétszemélyes

gépünk. Egyszerűen páratlan az általános teljesítménye, és elmossa a határvonalat a sportos

tereptúracsomag és a mindent elsöprő tavi versenygép között.

A hosszú lánctalpas Sidewinder 146 Dual Load felfüggesztéssel rendelkezik, amely egy Európában

exkluzív, 1,6”/41 mm-es Camso® Cobra lánctalppal rendelkezik. A prémium FOX® lengéscsillapító

rendszerével és Yamaha Mountain sítalpakkal tökéletes GT-kon gurációt kínál nagyszerű

teljesítményt és nyomatékot biztosítva, bármilyen magasságban, kiváló kezelhetőséggel.

További fontos jellemzők? Természetesen! Ahogy egy ilyen kategóriaelső szántól elvárható, az

egyedülálló EPS rendszerrel végzett erőfeszítések nélküli vezetés örömét olyan luxuselemek

egészítik ki, mint a fűthető ülések és kéz-/tenyérmelegítők, a gombnyomásos indítás és hátramenet,

a magasabb, jobban védő szélvédő és a magas szintű csomagszállító kapacitás – amelyek tökéletesek

a túrázáshoz.
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Yamaha elektromos
szervokormány (EPS)

A Yamaha úttörő szerepet töltött be a

motoros szánok EPS rendszerében, és

innovatív technológiánk forradalmasította

a vezetés élményét, megteremtve a

könnyed kormányzást és növelve a

kezelhetőség precízióját. Az új generációs

EPS rendszer még lenyűgözőbb, és a

Sidewinder S-TX GT 146 EPS maximálisan

kihasználja a kisebb tömeget és az egyéb

technikai fejlesztéseket, és így példátlan,

könnyed, pihentető vezetési élményt

nyújt.

998 cm³-es, négyütemű Genesis
turbómotor

A motoros szánok piacának valaha volt

legfejlettebb és legerősebb erőforrása, a

 nom járású és rugalmas 3 hengeres

turbómotor a tengerszint feletti

magasságtól és a körülményektől

függetlenül lenyűgöző erőtartalékokat

biztosít. A masszív nyomatékleadás és

vonóerő a teljes fordulatszám-

tartományban rendelkezésre áll, azonnali

gázreakció mellett és turbólyuk nélkül.

Egy igazi teljesítményforradalom a

„valódi” 180 lóerős osztályban

Készen állsz a legnagyobb havas
Grand Touring kalandozásokra

A Sidewinder pihentetővé teszi a hosszú

utakat – 16 literes kiegészítő

üzemanyagtartálya és 50 literes teljes

kapacitása hosszú utat biztosít terepen. A

lenyűgöző tárolóhely tágas és kényelmes,

vízhatlan tárolót tartalmaz a

középcsatornában, amelyhez fűtött tároló

tartozik a szemüvegekhez és a személyes

tárgyakhoz, valamint két zárható, öntött

kemény tok, amelyek könnyen levehetők

Yamaha YSRC tengelykapcsoló-
rendszer

YSRC tengelykapcsolónkat úgy terveztük,

hogy elviselje a Yamaha háromhengeres,

998 cm³-es Genesis® turbómotorjának

masszív nyomatékát és hatalmas

teljesítményét. A váltás rendkívül

hatékony, a visszaváltási reakció pedig

lenyűgözően gyors. A masszív öntvények, a

hatékony hűtés és a  nomhangolt

beállítások összessége növeli az ékszíj

élettartamát és csökkenti a

karbantartások szükségességét.

Aszimmetrikus dupla
keresztlengőkaros első
felfüggesztés

Az izgalmas jármű egyik különlegességét

egyedi első felfüggesztés-geometriája

jelenti, melynek egymástól nagy

távolságra lévő alsó és felső lengőkarjai

aszimmetrikusan kapcsolódnak a váz első

részéhez. A FOX® QS3 lengéscsillapítók

rendkívül gyors reakcióidejű

kezelhetőséget tesznek lehetővé –

ki nomultságuk ellenére azonban elég

erősek ahhoz, hogy elviseljék a nagy

igénybevételt jelentő terepviszonyok és

versenypályák jelentette kihívásokat.

Prémium szintű komfort a vezető
és az utas számára

Középpontban a páratlan kényelem, ami

elengedhetetlen a hosszabb távú

túrakalandozások alkalmával. A plüss ülések

kétfokozatú ülésfűtéssel vannak ellátva, a

12 V-os csatlakozók pedig mind a vezető,

mind pedig az utas számára lehetővé teszik

különféle eszközök csatlakoztatását. A

hátsó ülés pillanatok alatt levehető,

amennyiben szólóban szeretnél élvezkedni!
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Engine

Típus / löket 4 Stroke / 998cc
Hengerek száma 3 hengeres
Hűtés folyadékhűtéses
Furat x löket 80.0 mm x 66.2 mm

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

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

Kuplung / kihajtás
YSRC, Változtatható áttétel, Elektronikus váltó
hátramenet, Magnézium láncház és burkolat

Tárcsafék rendszer
Hidraulikus fék, radiális főfékhenger / Tárcsa a kihajtó
tengelyen

Suspension

Első felfüggesztés SRV
Első lengéscsillapítók FOX® 1.5 ZERO QS3
Első rugóút 343 mm
Hátsó felfüggesztés Dual Load 146
Hátsó lengéscsillapítók HP Gas 1,5 / HP GAS 1,5 with Overload springs
Hátsó rugóút 394 mm

Measures / Dimensions

Teljes magasság 1,397 mm
Teljes hossz 3,226 mm
Teljes szélesség 1,270 mm
Nyomtáv W x L x H (") 15 " x 146 " x 1.6 "
Nyomtáv W x L x H (mm) 381 mm x 3,708 mm x 41 mm
Lánctalp típusa Camso® Kobra 1,6
Ski stance (ctr. to ctr.) 1,064 - 1,090 mm
Üzemanyagtank kapacitása 33.6L+ Auxilliary Gas Tank

Features

Elektromos önindító standard
Hátramenet standard
Kéz- és ujjmelegítő standard
Fényszóró teljesítménye, típusa 60/55W LED
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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