
Εξερεύνηση σε ακραίες
συνθήκες!
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.

Ο μοναδικός κινητήρας τούρμπο της

Yamaha

Τιμόνι Stealth και αγωνιστικό φρένο

Hayes

Έλεγχος με γκριπ διπλού διακόπτη για τις

αντιστάσεις θέρμανσης για παλάμες και

αντίχειρες

Εξωστρεφή γρανάζια μετάδοσης κίνησης

για ασφαλή πρόσφυση στην πίστα

Ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση με

διπλά ψαλίδια και αμορτισέρ FOX® QS

Πίσω ανάρτηση Versattak 146

Άφθονη ροπή στις χαμηλές στροφές για

έλεγχο στο παχύ χιόνι

Εκκίνηση και όπισθεν με μπουτόν

Τετράχρονος τρικύλινδρος κινητήρας

998 κ .εκ. Genesis® στην κατηγορία των

180 ίππων

Χρωματικός συνδυασμός Extreme και

εντυπωσιακά γραφικά SE

Διπλοί ψηφιακοί μετρητές και κομψό,

χαμηλό παρμπρίζ
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Εξερεύνηση σε ακραίες συνθήκες!
Το Sidewinder X-TX SE είναι προορισμένο για ανώμαλες διαδρομές με τη γρήγορης μεταβίβασης πίσω

ανάρτησή Versattak 146 και την ερπύστρια Camso "Challenger" 2,00" με μεγάλου βάθους τακούνια. Το

μπροστινό μέρος διαθέτει πιο στενό πάτημα σκι στις 40", με την υποστήριξη των φαρδιών σκι Yamaha

Mountain και του τούρμπο κινητήρα με ψεκασμό καυσίμου 998 κ.εκ. Genesis®, 180 ίππων, που παρέχει

εκπληκτική ισχύ και ροπή σε οποιοδήποτε υψόμετρο.

Το τούνελ και το σύστημα διεύθυνσης είναι βασισμένα στο πλαίσιο SR-M Mountain, το οποίο συμπληρώνεται

με μια ελαφριά σέλα ορεινής χρήσης, κωνικά μαρσπιέ και χειριστήρια Stealth. Στο εμπρόσθιο μέρος

υπάρχουν κορυφαίας ποιότητας αμορτισέρ Fox® Zero QS3 που ανταποκρίνονται σε μεγάλη γκάμα εδαφών

και στυλ οδήγησης.

Χαρακτηριστικά όπως η σέλα Mountain, τα γυριστά άκρα τιμονιού, ο sport ανεμοθώρακας, η όπισθεν, η μίζα

και οι θερμαντικές αντιστάσεις χειρός/αντίχειρα, σάς εξασφαλίζουν ότι θα ζήσετε την περιπέτεια με απόλυτη

άνεση.
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Τετράχρονος κινητήρας
Genesis Turbo 998 κ.εκ.

Ο πιο προηγμένος και ισχυρός κινητήρας

που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε όχημα

χιονιού, αυτός ο ομαλός και ευέλικτος

τρικύλινδρος κινητήρας έχει υψηλή

απόδοση σε οποιοδήποτε υψόμετρο και

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η

τεράστια ροπή και ελκτική ισχύς είναι

εγγυημένες σε όλες τις στροφές

λειτουργίας, με αστραπιαία απόκριση στο

γκάζι και απουσία υστέρησης από το

τούρμπο. Μια γνήσια επανάσταση στην

ισχύ, στην κατηγορία των "κανονικών" 180

ίππων.

Σύστημα συμπλέκτη Yamaha
YSRC

Ο τεχνικά προηγμένος συμπλέκτης YSRC

έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται την

εντυπωσιακή ροπή και ιπποδύναμη του

τετράχρονου κινητήρα 998 κ.εκ. του

Yamaha. Οι αλλαγές ταχυτήτων είναι

εξαιρετικά αποτελεσματικές και

συνδυάζονται με ταχύτατη απόκριση στα

κατεβάσματα. Τα μεγάλης αντοχής χυτά

εξαρτήματα, η αποτελεσματική ψύξη και οι

μελετημένες ρυθμίσεις συνδυάζονται

προκειμένου να προσδώσουν άριστη

αντοχή και χαμηλή συντήρηση στον

τραπεζοειδή ιμάντα.

Εμπρός ανάρτηση με
ασύμμετρα διπλά ψαλίδια

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του

συναρπαστικού οχήματος είναι η μοναδική

γεωμετρία της εμπρός ανάρτησης, με κάτω

και πάνω βραχίονες με μεγάλο άνοιγμα,

τοποθετημένους ασύμμετρα προς το

διαχωριστικό τοίχωμα του πλαισίου. Τα

αμορτισέρ FOX® QS3 προσφέρουν

εξαιρετική ανταπόκριση, αλλά είναι και αρκετά

δυνατά ώστε να αντέχουν στην καταπόνηση

που υφίσταται η ανάρτηση στις ανώμαλες

διαδρομές.

Πίσω ανάρτηση Versattak 146

Αυτή η διάταξη συνδυάζει την τεχνολογία

trail με χαρακτηριστικά και συμπεριφορά

Mountain. Η πίσω ανάρτηση

αποσυμπλεγμένου τύπου με ελατήριο

στρέψης βελτιώνει τη μεταφορά βάρους, την

ευκινησία και τις o -trail ικανότητες. Ο

συνδυασμός αμορτισέρ FOX HPG κεντρικά

και πίσω 2.0 QS3 ταιριάζει απόλυτα στον

οδηγό crossover που εκτιμά τις o -trail

ικανότητες αλλά και τη συμβατότητα με on-

trail.

Ερπύστρια Camso® υψηλής
απόδοσης με εξωστρεφείς
οδοντοτροχούς μετάδοσης
κίνησης

Καταξιωμένη ως η ερπύστρια με την

υψηλότερη απόδοση για την επιτάχυνση

και το στρίψιμο, η Camso® διαθέτει πέδιλα

2,0" (51 χλστ.) και παίρνει κίνηση από

εξωστρεφείς οδοντοτροχούς που

συμπλέκονται με ακρίβεια στις οπές της

ερπύστριας. Ενεργώντας ως γραναζωτός

μηχανισμός μετάδοσης, το σύστημα αυτό

προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα πρόσφυσης

και προωθητικής ισχύος.

Τιμόνι με στήριξη τύπου
άγκιστρου και ψηλός κάθετος
άξονας

Ένας ψηλός, ελαφρύς κάθετος άξονας

αλουμινίου τοποθετεί το τιμόνι στο σωστό

ύψος για μέγιστο έλεγχο στο απάτητο χιόνι.

Αυτός ο περιστροφικά ρυθμιζόμενος

αποστάτης σάς επιτρέπει να επιλέγετε τη

βέλτιστη γωνία για να προσαρμόζετε τη δική

σας θέση οδήγησης. Το ευθύ τιμόνι με

γυριστά άκρα και ιμάντα ορεινής χρήσης κάνει

επίσης ευκολότερο τον έλεγχο και

ανταποκρίνεται με ακρίβεια στην κίνηση της

εμπρός ανάρτησης.
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Κινητήρας

Τύπος/Κυβισμός 4 Stroke / 998cc
Κύλινδροι τρικύλινδρο
Ψύξη Υγρόψυκτος
Διαμέτρος x Διαδρομή 80.0 mm x 66.2 mm

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

Σχεδίαση εισαγωγής Διβάλβιδος
Σύστημα ανάφλεξης Digital T.C.I. w/T.P.S.
Εξάτμιση 2-valves

Συμπλέκτης / μετάδοση
YSRC, Μεταβλητή σχέση, Ηλεκτρονική όπισθεν,
Κάλυμμα και κέλυφος αλυσίδας από μαγνήσιο

Disc brake system
Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Light Weight
Disc on Drive Shaft

Ανάρτηση

Σύστημα εμπρός ανάρτησης SRV-M New Spindle
Μπροστινά αμορτισέρ FOX® 1.5 Zero QS3
Διαδρομή εμπρός 229 mm
Σύστημα πίσω ανάρτησης Uncoupled Versattak 146
Πίσω αμορτισέρ HP Gas 1.5 / FOX® 2.0 Zero QS3
Διαδρομή πίσω 343 mm

Μέτρα/Διαστάσεις

Συνολικό ύψος 1,190 mm
Συνολικό μήκος 3,353 mm
Συνολικό πλάτος 1,200 mm
Ερπύστρια Π x Μ x Υ (") 15 " x 146 " x 2,0 "
Ερπύστρια Π x Μ x Υ (mm) 381 mm x 3,708 mm x 51 mm
Τύπος ερπύστριας Camso® Challenger 2.0”
Θέση σκι (κέντρο με κέντρο) 1,016-1,041 mm
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 33.6 L

Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική μίζα τυπικό
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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