Viking EPS

Výkonná technika
Když pracujete venku v náročném prostředí, potřebujete
ty nejlepší nástroje. Proto jsme navrhli model Viking tak,
aby vám vaši práci usnadnil a učinil ji zábavnější.
Díky prvkům, jako jsou odsazené třísedadlové uspořádání
a podlaha bez jakýchkoli překážek, je přístup z obou stran
rychlý a snadný. Prostornou korbu lze vyklápět pro
úsporu času a námahy při vykládce. Při práci vám rovněž
budou pomáhat důmyslné technické prvky, například
převodovka Ultramatic® a přepínatelný pohon dvou
(2WD) a čtyř (4WD) kol. Díky posilovači řízení (EPS) je jízda
uvolněnější, snadno přístupný motor zjednodušuje
pravidelnou údržbu.
Třímístný model Viking je připraven na těžkou práci
a současně si s ním můžete ve volném čase vychutnat
projížďky.

Rekreační a užitkové vozidlo kategorie
ROV v třísedadlovém uspořádání
s podlahou bez jakýchkoli překážek
Ocelová výklopná ložná plocha velikosti
palety pro skutečný náklad
Plně vybaveno terénními
technologiemi Yamaha
Robustní, silné, přímočaré, rekreační
a užitkové vozidlo kategorie ROV
Pohodlná, prostorná kabina se
3 skořepinovými sedadly
Osvědčený jednoválec Yamaha 686 ccm
s vysokým točivým momentem
Volitelně homologace pro kategorii T

Viking EPS
Výkonná technika
Houževnatý pomocník pro práci venku po celý rok. Máte-li svou práci zvládnout, potřebujete to
nejlepší vybavení a toho nejusilovněji pracujícího společníka. Proto je čas podívat se, jak vám může
model Viking usnadnit život!
Prostorné uspořádání se třemi sedadly a snadno přístupná kabina zaručují pohodlnou a bezpečnou
jízdu pro vás i vaše spolujezdce. Lichoběžníkové zavěšení si dokáže poradit i s tím nejnáročnějším
terénem a na výklopné korbě, na kterou se vejde europaleta, můžete převážet náklad o hmotnosti až
272 kg.
Třímístný model Viking, vybavený naším systémem pohonu On-Command® s možností volby 2WD,
4WD a 4WD s uzávěrkou diferenciálu a poháněný motorem o objemu 686 ccm s vysokým točivým
momentem, se může stát vaší nejlepší koupí!

Viking EPS
Motor o objemu 686 ccm
s vysokým točivým momentem

Elektronický posilovač řízení
(EPS)

Elektronické vstřikování paliva
(EFI)

Jednoválcový motor objemu 686 ccm
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Systém On-Command® se
3 režimy

Příhodně umístěné ovládací
prvky
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Viking EPS
Engine

Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Systém mazání
Palivový systém
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Drive system
Koncový převod

Jednoválec;4taktní;Kapalinou
chlazený;SOHC;4ventilový
686cc
102.0 x 84.0
10.0 : 1
zásoba oleje v klikové skříni
Elektronické vstřikování paliva
TCI
Elektrický
Yamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutch
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Kardan

Chassis
Systém předního odpružení
Systém zadního odpružení
Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatiky
Zadní pneumatiky

Independent double wishbone, 205 mm wheel travel
Independent double wishbone, 205 mm wheel travel
Dvojité hydraulické kotouče
Dvojité hydraulické kotouče
AT25x8-12NHS
AT25x10-12NHS

Dimensions
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Rozvor kol
Min. poloměr otáčení
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže
Výška sedla

3,100 mm
1,570 mm
1,925 mm
2,135 mm
4.5 m
300 mm
613
36.7 litry
2.6 litry
792 mm

Loading limits
Cargo bed

272 kg

Typ motoru

Additional feature
Systém řízení

Ackermann-type with Dual Mode Electric Power
Steering

Viking EPS
Čtyřkolky s motory do 50 ccm se doporučují pouze jezdcům od 6 let a starším, vždy pod dozorem dospělé
osoby. Čtyřkolky s motory od 70 do 90 ccm se doporučují pouze jezdcům od 12 let a starším, vždy pod
dozorem dospělé osoby. Čtyřkolky s motory od 90 ccm a výše se doporučují pouze jezdcům od 16 let
a starším. Jízda ve vozidlech Yamaha side-by-side se doporučuje pouze řidičům, kteří již dosáhli věku
nejméně 16 let. Čtyřkolky a vozidla side-by-side jsou navrženy pro provoz v rámci jejich konstrukčních
limitů. Maximální nosnost a maximální hmotnost přívěsu jsou v případě potřeby uvedeny v uživatelské
příručce. Pro zachování trvanlivosti, spolehlivosti, a zejména bezpečnosti řidiče i spolujezdců (pouze u
vozidel side-by-side) není za žádných okolností povoleno překračovat doporučené kapacitní hodnoty
uvedené v uživatelské příručce. Jízda na čtyřkolce může být nebezpečná. Pro vaši bezpečnost: Vždy se
vyhýbejte dlážděným a zpevněným povrchům. Čtyřkolky a vozidla side-by-side jsou navrženy pouze pro
jízdu na nezpevněném povrchu. Jinak je výrazně narušena ovladatelnost a může dojít ke ztrátě kontroly.
Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Na čtyřkolkách nikdy nevozte žádné cestující a při
jízdě ve vozidlech side-by-side vždy používejte bezpečnostní pásy. Nikdy neprovádějte kaskadérské
kousky. Nikdy nejezděte pod vlivem alkoholu nebo drog. Nejezděte příliš rychle. V obtížném terénu buďte
zvláště opatrní. Buďte ohleduplní. Vždy se chovejte zodpovědně, respektujte životní prostředí i státní
a místní zákony a vyhlášky. Společnost Yamaha doporučuje všem řidičům čtyřkolek a vozidel side-by-side,
aby absolvovali schválený školicí kurz. Informace o bezpečnosti a školicích kurzech získáte u svého
prodejce nebo se obraťte na zastoupení společnosti Yamaha ve vaší zemi. Speci kace a vzhled výrobků
značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Jejich zobrazení má ilustrativní charakter
a není smluvním popisem výrobků. Některé modely jsou zobrazeny s volitelným příslušenstvím. Jezdci
v tomto prospektu jsou profesionálové. Nesnažte se je napodobovat. Na všechny čtyřkolky i vozidla sideby-side se vztahuje omezená 12měsíční záruka výrobce. Další podrobnosti vám sdělí váš prodejce.

