
Pás. Stopa. Vzrušení.
Jízda ve vyjetých trasách i v čerstvě napadaném sněhu, ať

už kvůli práci, či zábavě, patří mezi úžasné zážitky, které

se zapíšou hluboko do paměti. Užívejte si proto naše

sněžné skútry. Každý je navržený tak, aby poskytoval

nepřekonatelný výkon, bezkonkurenční ovladatelnost

a špičkové pohodlí – s hospodárností a spolehlivostí.

Tyto výhody tvoří dokonalou kombinaci, na kterou se u

stroje Yamaha můžete spolehnout. Jsou součástí

standardní výbavy vedle naší inovativní techniky a

technologií elektronického řízení, které vás se strojem

dokonale sbližují a nabízejí tak ještě úžasnější zážitek

z jízdy než kdy předtím.

Takže ať jedete kamkoli – na rovných nebo drsných

trasách, v měkkém prašanu nebo ve vyšších polohách –

vyberte si dokonalého partnera. Váš stroj Yamaha.

Jedinečný elektrický posilovač řízení

Yamaha (EPS)

Vpředu – tlumiče FOX® Zero QS3

Vzadu – středový FOX® 1.5 Zero QS3 a

FOX® 2.0 Zero QS3-R

Tříválcový čtyřtaktní motor Genesis®

180 o objemu 998 ccm

Jedinečný a působivý systém

přeplňování Yamaha

Velký točivý moment při nízkých

otáčkách usnadňuje ovládání

v hlubokém sněhu

Extrovert drive sprockets for secure

grip on track

Lyže Yamaha Mountain zaručují vysokou

přesnost

Dva digitální přístroje a elegantní nízký

štít

Luxusní vyhřívané sedlo a ohřívače dlaní

a palců

Řídítka zahnutá do J a vysoký mezikus

podporují jisté ovládání

Convenient electric start and push-

button reverse

Nekompromisní barevné provedení a

Sidewinder L-TX LE EPS



Pás. Stopa. Vzrušení.
Ultravýkonný Sidewinder L-TX LE v agresivním designu vás dostane do pohody při každém frontálním

útoku na drsný terén. Úžasná síla dodávaná nejvýkonnějším motorem v oboru přeplňovaným

turbodmychadlem vám pomůže projet každou zatáčku rychleji, než jste si kdy dokázali představit.

Přední odpružení je vybaveno prémiovými tlumiči FOX® 1.5 Zero QS3 a model SR137 se dvěma zadními

tlumiči má uprostřed tlumič HPG a vzadu odolný Zero QS3 2". Široce rozkročená přední ramena a lyže

Yamaha Mountain vás udrží v přímém směru a o zbytek se postará zadní nezávislé dvojité

lichoběžníkové zavěšení s pásem 175" (445 cm) Back Country.

Kromě nadšení si můžete užívat také mnoho dalších atraktivních prvků, jako jsou řídítka zahnutá do J,

sportovní štít, elektrický startér, zpátečka nebo ohřívače dlaní a palců. Nenechte se tedy mýlit, tento

přeplňovaný dobrodružný průzkumný stroj vám vlije adrenalin do žil a bude vás lákat jet dál – a rychleji.
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Elektrický posilovač řízení
Yamaha (EPS)

Společnost Yamaha byla průkopníkem

systému EPS pro sněžné skútry a naše

inovativní technologie způsobila revoluci

ve způsobu jízdy, snížila námahu při řízení

a zvýšila přesnost ovládání. Systém EPS

nové generace je ještě působivější a

Sidewinder L-TX LE EPS maximálně

využívá svoji nižší hmotnost a další

technické pokroky, aby poskytl

bezstarostný a pohodový zážitek z jízdy.

Čtyřtaktní motor Genesis Turbo
o objemu 998 ccm

Tento všestranný tříválec s kultivovaným

chodem je nejpokročilejší a nejvýkonnější

motor v oboru sněžných skútrů, který se

nezadýchá ani ve větších výškách – bez

ohledu na počasí. Vysoký točivý moment a

tažná síla jsou zaručené v celém rozsahu

otáček. Motor také skvěle reaguje na plyn

bez obvyklého zpoždění turba. Skutečně

revoluční výkon ve třídě „skutečných“

180 koní.

Systém spojky Yamaha YSRC

Naše spojka YSRC je navržená tak, aby

zvládla působivý točivý moment a obrovský

výkon přeplňovaného tříválcového motoru

Yamaha Genesis® o objemu 998 ccm. Řazení

je mimořádně efektivní s odpovídající

rychlou odezvou. Kombinace

vysokopevnostních odlitků, efektivního

chlazení a jemně vyladěných nastavení

přináší vynikající odolnost klínového řemenu

a nízké nároky na údržbu.

Přední odpružení ARCS –
tlumiče FOX® Zero QS3-R

Zvláštní charakteristikou tohoto

nejnovějšího modelu je jedinečné zavěšení

ARCS s konstrukcí závěsu a lehčími

horními příčnými rameny. Přidejte slavné

tlumiče FOX® Zero QS3 a získáte

mimořádně citlivé ovládání díky

robustnímu systému odpružení

nastavenému tak, aby zvládl jakoukoli

trasu i terén.

Zadní odpružení SR 137 se
dvěma tlumiči QS3

Sidewinder L-TX LE EPS nabízí působivou

škálu nastavitelných možností ladění díky

své prvotřídní sadě tlumičů – středovému

vysokotlakému plynovému (HPG) 1,5"

tlumiči a zadnímu tlumiči FOX® 2.0 Zero

QS3-R s torzní pružinou. Měkčí nastavení

pro jízdu v čerstvém prašanu a tužší pro

rychlou jízdu ve vyjeté trase.

Vysoce výkonný pás Camso®
BackCountry

Pro tento model Sidewinder jsou speciálně

vybrali vysoce výkonného všeuměla do všech

podmínek – pás Camso® BackCountry

s výčnělky 44 mm (1,75"). Pohánějí ho

ozubená kola s vnějšími zuby, které přesně

zapadají do plně proříznutých otvorů v pásu

a působí jako převodový mechanismus, který

zaručuje nebývalou přilnavost a záběr ve

všech sněhových podmínkách.
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Engine

Typ / výtlak 4 Stroke / 998cc
Válce 3 válec
Chlazení kapalinou chlazený
Vrtání x zdvih 80.0 mm x 66.2 mm

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

Design sání 2 ventilový
Systém zapalování Digital T.C.I. w/T.P.S.
Výfuk 2-valves

Spojka / převodovka
YSRC, variabilní poměr, elektronické řazení zpátečky,
hořčíková skříň řetězu a kryt

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

Suspension

Systém předního odpružení Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno
Přední tlumiče FOX® 1.5 ZERO QS3
Přední zdvih 254 mm
Systém zadního odpružení Dual Shock SR 137 Torsion
Zadní tlumiče HPG / FOX®2.0 Zero QS3
Zadní zdvih 343 mm

Measures / Dimensions

Celková výška 1,360 mm
Celková délka 3,175 mm
Celková šířka 1,230 mm
Stopa Š x D x V (") 15 " x 137 " x 1.75 "
Stopa Š x D x V (mm) 381 mm x 3,480 mm x 44 mm
Typ stopy Camso® Backcountry 1.75”
Postavení ližiny (od středu do středu) 1,064 - 1,090 mm
Kapacita palivové nádrže 33.6L

Features

Elektrický startér standardní
Zpátečka standardní
Ohřívače rukou a palců standardní
Výkon, typ světlometů 60/55W LED
Stejnosměrný proud standardní

Sidewinder L-TX LE EPS



Sněžné skútry jsou navrženy pro provoz v rámci vlastních konstrukčních limitů. Pro zachování trvanlivosti,

spolehlivosti a zejména bezpečnosti řidiče není za žádných okolností povoleno překračovat doporučená

plnicí množství uvedená v uživatelské příručce. Při výběru sněžného skútru pro vaše konkrétní potřeby se

poraďte s prodejcem sněžných skútrů.

Sidewinder L-TX LE EPS


