
Kényelmes és könnyű.
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.

397 cm³-es egyhengeres, 2 ütemű

motor EFI funkcióval

CVTech meghajtó rendszer szuper

alacsony első fokozattal

Rendkívül könnyű alváz a páratlan

mozgékonyságért

146" felfüggesztési rendszer

felhajtható sínekkel

Könnyű, 38 hüvelykes független kettős

keresztlengőkaros első felfüggesztés

146 x 1,6 Cobra lánctalp - a maximális

tapadásért és meghajtásért

Széles Yamaha Mountain sítalpak

egyetlen rögzítéssel

Nagy, 44 literes üzemanyagtartály a

hosszabb munkautakhoz

Elektronikus nyomógomb hátrameneti

és elektromos indítás

Magas, kényelmes ülés és magas

kormányrudak

Állítható kormányrúd és- hüvelykujj

melegítők

Stílusos digitális mérőműszerek és

magas kialakítású szélvédő
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Kényelmes és könnyű.
Ez a közepes méretű szánkó meglepő munkamorállal teszi könnyebbé a szabadban és hóval dolgozó

emberek életét. És bár főként úgy lett tervezve, hogy a nehéz vontatási és fuvarozási munkák

elvégzését segítse, nagyszerű kezelhetőségének és teljesítményének élvezetes lesz számodra a

használata!

A jármű lelke a  gyelemre méltó üzemanyag-befecskendezéses, 397 cm³-es, 2 ütemű

teljesítményegységünk, mintegy 65 lóerő leadott teljesítménnyel – szakszerű mennyiségű brutális

nyomatékkal. Ráadásul teljesítményszintje tökéletesen illeszkedik a futómű, a felfüggesztés, a

lánctalp és a sítalpak csúcstechnológiájához.

Lehet, hogy csupán közepes méretű, de a fedélzeti luxus és a kényelem valóban teljeskörű! Praktikus

modell, elektromos indítással, nyomógombos elektronikus hátramenettel, állítható kéz- és

hüvelykujjmelegítőkkel, valamint tiszta digitális mérőműszerekkel, hogy lépést tartson a

sebességben. Valójában egy tekintélyes, lenyűgöző, univerzális kiegészítő az emberi munkaerő mellé.
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397 cm³-es, 2 ütemű
motorblokk EFI technológiával

Ez a 2 ütemű egység a hatékony EFI

rendszerével, amely mintegy 65 igazán

erős lóerőt ad le. Egy ilyen könnyű (50 font

alatti tömegű) motor és az ilyen könnyű

gép együttese olyan teljesítmény-súly

arányt eredményez, amely igazán

munkaszerű teljesítményt nyújt, valamint

nagy manőverezhetőség biztosít a

vontatáshoz.

Ultrakönnyű vázkialakítás

A legújabb technológiával készült ötvözött

alvázat úgy terveztük, hogy teljes

mértékben kihasználja a jól reagáló,

szabadon pörgető, új motor előnyeit. A

fejlesztés során a fő hangsúly a

súlymegtakarításon volt, anélkül, hogy ez

veszélyeztetné az erőt és a tartósságot,

amelyre egy igazi igáslónak szüksége van,

lehetővé téve ezen innovatív gép számára

a nagyon engedelmes kezelhetőséget,

borotvaéles mozgékonyságot és a

kényelmes, kiegyensúlyozott motorozási

élmény nyújtását.

146"-es felfüggesztés felhajtható
sínekkel

A hosszú távú vezetéshez alkalmas 12,5”-os

felfüggesztés csuklós, rugós hátsórésszel

rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a

hátsó szabadonfutó kerekek felfelé

csuklósak legyenek a göröngyös pályákon,

így a kezelhetőség inkább egy rövidebb

pályás modell kezelhetőségéhez hasonlít.

Ha további tapadásra van szükség, akkor az

egyedülálló felhajtható sínes rögzítési

funkció egyenesen rögzíti a hátsórészt, hogy

maximalizálja a terepen ható merev

sínhosszt.

Elegáns, könnyű, 38”-os SRV
első felfüggesztés

A sima SRV-M felfüggesztés közvetlen

utódjaként ez a rendszer nem csak

ultrakönnyű, de kompakt kialakítása

csökkenti a felfüggesztés alkatrészeinek

nem kívánt húzását a mély hóban. A

semleges kiállás nagy

manőverezhetőséget biztosít szűk

terepen, miközben továbbra is udvarias és

kiszámítható stílus jellemzi a terepen.

Mountain sítalpak és könnyű
függőcsapok

A könnyű, kovácsolt alumínium

függesztőcsapok és a széles távközű

vezérlőkarok nagy villaszöget biztosítanak

a szűk kanyarokhoz és a könnyű

kormányzáshoz – ezt a formátumot

kifejezetten a jól vezethető, egyrészes

Yamaha Mountain sítalpak széles, 7"-es

lábnyomának kiegészítésére terveztük. Az

eredmény egy munkapartner, amely

páratlan kezelhetőséget biztosít mély

hóban és kemény, tömörödött hórétegen.

146 x 1,6 Cobra lánctalp - a valódi
tapadásért

A közepes méretű Transporter Lite

tökéletes párja, ha kemény munkáról van

szó; a jól bevált Cobra 146 x 1,6 lánctalp

valóban odateszi a szükséges erőt. Sőt,

lenyűgöző teljesítményt nyújt minden

körülmények között, kiemelkedő mélyhó

tapadással és meghajtással. Így a

teherszállítás és a vontatás most már öröm

lesz a házimunka helyett.
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Engine

Típus / löket 2 Stroke / 397 cc
Hengerek száma 1-Cylinder
Hűtés folyadékhűtéses
Furat x löket 85,0 mm x 70,0 mm
Keverékképzés Electronic injection
Beömlő kialakítása Dugattyú rezgőszelepes
Gyújtás Digitally Controlled CDI
Kipufogó APV with tuned pipe
Kuplung / kihajtás Team Rapid / Reverse push Button Engine
Tárcsafék rendszer Stealth hidraulikus főhenger könnyű féknyereggel

Suspension

Első felfüggesztés SRV-M New Spindle
Első lengéscsillapítók Hydraulic Twin Tube
Első rugóút 183 mm
Hátsó felfüggesztés Kettős SR 146 torziós/felhajtható sínek
Hátsó lengéscsillapítók Hydraulic Twin Tube / Hydraulic Twin Tube
Hátsó rugóút 317,5 mm

Measures / Dimensions

Teljes magasság 1,283 mm
Teljes hossz 3,251 mm
Teljes szélesség 1,170 mm
Nyomtáv W x L x H (") 15 " x 146 " x 1,6 "
Nyomtáv W x L x H (mm) 382 mm x 3,708 mm x 41 mm
Lánctalp típusa Camso® Cobra
Ski stance (ctr. to ctr.) 965 mm adjustable
Üzemanyagtank kapacitása 44,3 L

Features

Elektromos önindító Electric & Recoil
Hátramenet standard
Kéz- és ujjmelegítő standard
Fényszóró teljesítménye, típusa Egyetlen 60/55W halogén
DC kimenet Opcionális
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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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