
Ultimativna moč za
daljše vožnje.
V vožnji po urejenih stezah ali svežem snegu, bodisi za

delo ali zabavo, boste izjemno uživali ter doživeli

čustvene trenutke, ki jih ne boste nikoli pozabili – zato

uživajte v naših motornih saneh. Vsake posebej so

zasnovane za zagotavljanje najboljše zmogljivosti,

odzivnega upravljanja in izjemnega udobja – varčno in

zanesljivo.

Te prednosti sestavljajo zmagovalno kombinacijo, na

katero se lahko zanesete in katero vam zagotavlja

Yamaha. Vozila so opremljena s standardno opremo, ki jo

dopolnjujejo inovativna zasnova in napredne tehnologije

elektronskega krmiljenja, da se boste z vozilom še bolj

povezali in uživali v najbolj prepričljivem doživetju vožnje

doslej.

Izberite popolnega partnerja za vožnjo – po utrjenih in

razgibanih stezah, sveže zapadlem pršiču ali višje

ležečem terenu. Vaša Yamaha.

Yamahino edinstveno električno servo

krmiljenje (EPS)

4-taktni 3-valjni agregat Genesis® 180

s prostornino 998 cm3

Yamahin edinstveni sistem s

turbokompresorjem

Sprednje vzmetenje z neodvisno dvojno

roko in blažilnik FOX® QS3

Povezano zadnje vzmetenje Dual Load

146

Veliko prostora za shranjevanje s

prtljažnikom v osrednjem delu in

stranskimi kovčki

Pre njene barvne kombinacije in

osupljiva gra ka GT

Izjemno udobna ogrevana sedeža za

voznika in potnika

Krmilo Stealth in tekmovalne zavore

Hayes

Priročni električni zagon in vzvratna

vožnja s potisnim gumbom

Dve 12-volti vtičnici za dodatno

opremo in ogrevane vizirje

Dvojno stikalo držala za grelnike za roke

in palce
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Ultimativna moč za daljše vožnje.
Te popolnoma opremljene, razkošne motorne sani, pri katerih za pogon skrbi najmodernejši Yamaha

Genesis 998 turbo, opremljene pa so tudi z naprednim električnim servo krmilnim sistemom (EPS), so

naš najzmogljivejši model za 2 osebi doslej. Preprosto so neprekosljive v splošni zmogljivosti in

zabrišejo črto med športnim paketom potovanja po stezi ter čistokrvnim dirkaškim modelom za

vožnjo po jezerih.

Ta Sidewinder z dolgimi gosenicami ima dvostopenjsko vzmetenje 146 z 1.6"/41 mm gosenico Camso®

Cobra, ki je ekskluzivna za Evropo. S paketom premium blažilnika FOX® in smučmi Yamaha Mountain

ponuja odlično kon guracijo GT – izjemna moč in navor pri vsaki nadmorski višini, podkrepljeno z

odličnim upravljanjem.

Druge odlične funkcije? Seveda! Kot bi lahko pričakovali od takšnih motornih sani, ki so vodilne v

razredu, užitek nezahtevne vožnje z edinstvenim sistemom EPS dopolnjujejo razkošni dodatki, kot so

ogrevani sedeži, grelniki za dlani/palce, gumb za zagon in vzvratno vožnjo, visok vizir in impresiven

prostor za prtljago – popolno za daljše vožnje.
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Yamahino električno servo
krmiljenje (EPS)

Yamaha je prva zasnovala sistem EPS za

motorne sani in naša inovativna

tehnologija je zmanjšala trud, ki je

potreben pri krmiljenju in izboljšala

natančnost upravljanja ter s tem

spremenila vožnjo za vedno. Sistem EPS

nove generacije je še bolj impresiven,

Sidewinder S-TX GT 146 EPS pa kar

najbolje izkorišča svojo nizko težo in

druge tehnične napredke, da bi poskrbel

za enostavno in sproščujočo vozno

izkušnjo brez primere.

4-taktni agregat Genesis s
prostornino 998 cm3 in
turbokompresorjem

Najnaprednejši in najzmogljivejši agregat

na trgu motornih sani je brezhibna in

prilagodljiva 3-valjna enota, ki brez težav

premaga vse nadmorske višine, ne glede

na razmere. Model zagotavlja izjemen

navor in veliko vlečno silo ne glede na

število vrtljajev ter takojšnjo odzivnost

plina brez tako imenovane »turboluknje«.

Moč, ki ne pozna konkurence, v razredu

180 KM

Pripravljen na največje potovalne
pustolovščine

S tem modelom Sidewinder so dolge poti

sproščujoče – njegov 16-litrski pomožni

rezervoar goriva in skupna kapaciteta 50

litrov poskrbita za velik doseg. Impresivna

količina prostora za shranjevanje vključuje

tudi prostoren in priročen vodoodporen

tunelski prostor za shranjevanje, z ogrevano

torbico za očala in osebne predmete ter dva

trda kovčka na zaklepanje, ki ju enostavno

snamete.

Sistem sklopke Yamaha YSRC

Naša sklopka YSRC je zasnovana za

izjemen navor in veliko moč Yamahinega

998-cm3 agregata Genesis® s tremi valji

in turbokompresorjem. Pohvali se lahko z

izjemno učinkovitim prestavljanjem z

neprekosljivo odzivnostjo pri prestavljanju

v nižjo prestavo. Vzdržljivo ohišje,

učinkovit sistem hlajenja in natančno

odmerjene nastavitve skupaj zagotavljajo

dolgo uporabno dobo klinastega jermena

in malo potreb po vzdrževanju.

Asimetrično sprednje
vzmetenje z dvojnim prečnim
vodilom

Posebnost tega odličnega modela je

njegova edinstvena geometrija sprednjega

vzmetenja s spodnjimi in zgornjimi A-

rokami s širokim razmikom, ki so

nameščene asimetrično na pregrado

šasije. Blažilniki FOX® QS3 omogočajo

izjemno odzivno vodljivost, a so hkrati

dovolj močni, da vzdržijo naporno vožnjo

po neurejenih poteh in terenih.

Vrhunsko udobje za voznika in
potnika

Izjemno udobje je ključni dejavnik, ki je

bistven za dolge potovalne pustolovščine.

Razkošni sedeži imajo dve stopnji ogrevanja,

za voznika in potnika pa so na voljo 12-

voltne vtičnice, kjer lahko priključita

ogrevane vizirje ali drugo dodatno opremo.

Ko se želite odpeljati sami, lahko odstranite

zadnji sedež v le nekaj sekundah.
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Agregat

Tip / Prostornina 4 Stroke / 998cc
Valji 3- valjni
Hlajenje Tekočinsko hlajen
Vrtina x gib 80.0 mm x 66.2 mm

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

Oblikovanje sistema za dovod zraka 2-ventilski
Sistem vžiga Digital T.C.I. w/T.P.S.
Izpuh 2-valves

Sklopka / menjalnik
YSRC, Spremenljivo razmerje, Elektronski prijenos v
vzratno prestavo, Magnezijevo vodilo verige & pokrov

Disk zavorni sistem
Glavne radialne hidravlično cilindrične zavore /Disk na
pogonski gredi

Vzmetenje

Sistem prednjega vzmetenja SRV
Prednje vzmetenje FOX® 1.5 ZERO QS3
Hod prednjega vzmetenja 343 mm
Sistem zadnjega vzmetenja Dual Load 146
Zadnje vzmetenje HP Gas 1,5 / HP GAS 1,5 with Overload springs
Hod zadnjega vzmetenja 394 mm

Mere / Dimenzije

Skupna višina 1,397 mm
Skupna dolžina 3,226 mm
Skupna širina 1,270 mm
Gosenica Š x D x V (inči) 15 " x 146 " x 1.6 "
Gosenica Š x D x V (mm) 381 mm x 3,708 mm x 41 mm
Tip gosenice Camso® Cobra 1,6
Razmik smuči (center do center) 1,064 - 1,090 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo 33.6L+ Auxilliary Gas Tank

Lastnosti

Električni zagon standardno
Vzratno standardno
Gretje ročic & vzvoda plina standardno
Moč prednje luči, vrsta 60/55W LED
DC izhod standardno
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Motorne sani so zasnovane tako, da delujejo znotraj meja svojih zmogljivosti. Priporočenih kapacitet, ki so

navedene v uporabniškem priročniku, ne smete pod nobenimi pogoji prekoračiti, saj tako zagotovite

trpežnost in zanesljivost vozila ter poskrbite za varnost voznika. Pri izbiranju motornih sani se obrnite na

prodajalca, ki vam bo pomagal izbrati ustrezne sani za vaše potrebe.
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