
Płynna i sprawna
praca.
Kiedy jedziesz po ubitym szlaku lub w świeżym śniegu,

czy to do pracy, czy dla rozrywki — jest to jedno z

najwspanialszych uczuć w życiu, które na długo

pozostaje w pamięci. Każdy model zapewnia

bezkonkurencyjne osiągi, najlepszą przyczepność i

wspaniały komfort, a przy tym jest ekonomiczny i

niezawodny.

To niepowtarzalna kombinacja zalet, którą zapewnia

Yamaha. Otrzymujesz je w standardzie, podobnie jak

zaawansowane technologie i liczne, elektroniczne

układy sterujące, które pomagają doskonale wyczuć

maszynę i dzięki temu cieszyć się nieznaną wcześniej

jakością jazdy.

Niezależnie od miejsca, w którym jesteś — na starannie

przygotowanej trasie czy w otoczeniu surowego

górskiego krajobrazu z grubą warstwą świeżego śniegu

— wybierz idealnego partnera. Twoja Yamaha.

Jednocylindrowy silnik 2-suwowy o

pojemności 397 cm3 z elektronicznym

wtryskiem paliwa

Siedzenia 2UP dla kierowcy i pasażera z

dodatkowymi resorami piórowymi

146-calowe zawieszenie o nowym

pro lu z prostą szyną

Lekkie, 40-calowe niezależne

zawieszenie przednie z podwójnym

wahaczem

Gąsienica Cobra 146 x 1,6 -

maksymalna przyczepność i siła

napędowa

Szerokie płozy górskie Yamaha z

pojedynczym stabilizatorem

Duży 44-litrowy zbiornik paliwa do

dłuższej pracy bez tankowania

Przycisk elektronicznego włączania

biegu wstecznego i elektryczny

rozrusznik

Ultralekkie podwozie zapewniające

wyjątkową zwinność

Regulowana kierownica i podgrzewane

manetki

Efektowne cyfrowe wskaźniki i wysoka,
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Płynna i sprawna praca.
Ekscytujący nowy Transporter Lite 2UP oferuje wszystkie najważniejsze cechy pełnowymiarowych

turystycznych skuterów śnieżnych, ale w znacznie lżejszym opakowaniu. Zaawansowane sprężyny

przeciążeniowe dostosowują pracę zawieszenia do obciążenia jedną i dwoma osobami. Nowy

Transporter Lite 2UP. Pod względem relacji ceny do możliwości ciężko o lepszą propozycję.

Kompaktowy, 2-suwowy, jednocylindrowy silnik wytwarza imponującą siłę napędową, która bez

problemu pozwoli dotrzymać kroku innym pojazdom na szlaku. Długa, 146-calowa gąsienica

doskonale spisuje się na miękkim śniegu, a równocześnie zapobiega galopowaniu na nierównościach.

Efekt? Znacznie bardziej komfortowa jazda.

Może nie jest największy, ale pokładowe udogodnienia i komfort są pełnowymiarowe! Skuter jest też

bardzo praktyczny. Posiada m.in.: elektryczny rozrusznik, uruchamiany przyciskiem elektroniczny bieg

wsteczny, regulowane podgrzewacze manetek oraz czytelne cyfrowe wskaźniki. To bardzo

wszechstronna maszyna, którą zawsze warto mieć pod ręką.
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2-suwowy silnik o pojemności
skokowej 397 cm3 z
technologią EFI

Ta dwusuwowa jednostka stanowi kolejne

przełomowe rozwiązanie w tym

segmencie. Jej wydajny układ

elektronicznego wtrysku paliwa pomaga

wytworzyć bardzo zrywną moc. Połączenie

lekkiego (poniżej 23 kg) silnika z bardzo

lekką maszyną dało stosunek mocy do

masy, który obiecuje doskonałe walory

robocze oraz manewrowość ułatwiającą

holowanie i ciągnięcie.

Ultralekka konstrukcja
podwozia

Wykonane z najnowocześniejszych stopów

podwozie opracowano tak, by

maksymalnie wykorzystywało możliwości

dynamicznego, wysokoobrotowego silnika.

Projektując silnik, skupiono się głównie na

obniżeniu masy bez uszczerbku na

wytrzymałości ani trwałości wymaganych

w sprzęcie przeznaczonym do pracy. W

efekcie, ta nowatorska maszyna wyróżnia

się bardzo przewidywalnym

prowadzeniem, zwrotnością oraz

stabilnością podnoszącą komfort jazdy.

Wygodne dwuosobowe
siedzenie i szyba ochronna

Wersja 2UP otrzymała siedzenie dla

kierowcy i pasażera. Regulowane resory

piórowe tłumią nierówności, poprawiając

komfort i stabilność jazdy. Wysoka

pro lowana owiewka bardzo sprawnie

rozprowadza wiatr na boki. Standardowym

wyposażeniem jest mocny bagażnik.

146-calowe zawieszenie z
prostymi szynami

Zawieszenie o długim skoku ma nowy

pro l i zaawansowaną kon gurację z

dwoma prostymi szynami, która zapewnia

maksymalne podparcie gąsienicy

umożliwiające agresywną jazdę w dwie

osoby po ubitym szlaku i w świeżym

śniegu. Resory piórowe aktywujące się po

wykryciu obrócenia podpierają regulowane

sprężyny skrętne oraz współpracują z

hydraulicznymi dwururowymi

amortyzatorami środkowymi i tylnymi.

Cały ten układ zapewnia niezwykle płynną

jazdę.

Opływowe, lekkie, przednie
zawieszenie SRV z 40-calowym
rozstawem płóz

Ten układ to bezpośredni następca

naszego pomysłowego zawieszenia SRV-M.

Jest nie tylko ultralekki, ale ma też

kompaktowe wymiary, które zmniejszają

niepożądany opór stawiany przez

elementy zawieszenia w głębokim śniegu.

Neutralny rozstaw płóz zapewnia

doskonałą manewrowość w trudnym

terenie, a jednocześnie komfortowe i

przewidywalne zachowanie na szlakach.

Płozy górskie i lekkie przeguby

Lekkie, kute, aluminiowe przeguby

zawieszenia i szeroko rozstawione wahacze

poprzeczne są 5 cm szersze niż w

jednoosobowym modelu Transporter Lite.

Efektem jest stabilniejsze pokonywanie

zakrętów z mniejszymi przechyłami, co łatwo

docenić podczas jazdy w dwie osoby. Aby

zapewnić jeszcze bardziej wyra nowane

warunki i komfort jazdy, hydrauliczne

amortyzatory dwururowe ze sprężynami

śrubowymi otrzymały możliwość regulacji

wstępnego napięcia sprężyn. Najnowsze

płozy górskie Yamaha dopełniają

kon gurację, której skuter zawdzięcza

bezkonkurencyjną precyzję prowadzenia.
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Silnik

Typ / Pojemność 2 Stroke / 397 cc
Cylindry 1-Cylindrowy
Chłodzenie chłodzony cieczą
Średnica x skok tłoka 85,0 mm x 70,0 mm
Zasilanie Electronic injection
Technologia kolektorów dolotowych Zawory membranowe tłoka
Układ zapłonu Digitally Controlled CDI
Wydech APV with tuned pipe
Sprzęgło / przeniesienie napędu Team Rapid / Reverse push Button Engine
System hamulcowy Hydrauliczna pompa hamulcowa z lekkim zaciskiem

Zawieszenie

Układ przedniego zawieszenia SRV-M New Spindle
Amortyzatory przednie Hydraulic Twin Tube
Skok przedniego zawieszenia 183 mm
Układ tylnego zawieszenia Dual Shock SR 146 Torsion z prowadnicami Flip Up
Amortyzatory tylne Hydraulic Twin Tube / Hydraulic Twin Tube
Skok tylnego zawieszenia 317,5 mm

Normy / Wymiary

Wysokość całkowita 1,283 mm
Długość całkowita 3,251mm
Szerokość całkowita 1,170 mm
Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. (") 15 " x 146 " x 1,6 "
Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. (mm) 382 mm x 3,708 mm x 41 mm
Typ gąsienicy Camso® Cobra
Rozstaw płóz (środ. do środ.) 1,008 mm
Pojemność zbiornika paliwa 44,3 L

Cechy

Elektryczny rozrusznik Electric & Recoil
Bieg wsteczny standard
Ogrzewacze dłoni i kciuków standard
Re ektor przedni, moc Watt, typ Pojedyncze światło halogenowe 60/55W
Parametry wyjściowe prądu stałego Opcjonalny
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Skutery śnieżne zostały zaprojektowane do jazdy z uwzględnieniem określonych ograniczeń

konstrukcyjnych. Aby zadbać o trwałość i niezawodność pojazdu, w żadnym wypadku nie wolno

przekraczać zalecanych parametrów użytkowych określonych w instrukcji obsługi. W celu wyboru

skutera śnieżnego odpowiedniego do potrzeb należy skonsultować się z dealerem.
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