
Når og hvor enn det
snør, du og din Yamaha
kan sammen takle det
Å være ute i løypene eller på puddersnø, gir en god

følelse, også når du jobber. Så ha det moro med våre

snøscootere. Hver enkelt snøscooter er konstruert for å

gi førsteklasses manøvrering, ytelse, komfort, økonomi

og pålitelighet.

Det er en vinnende kombinasjon du kan stole på fra

Yamaha, enten det er arbeid eller fritid. Med en totalt

pålitelig utforming og en konstruksjon som knytter deg

og maskinen sammen som en enhet, får du en

kjøreopplevelse du ikke har opplevd før.

Så når og hvor enn du velger å kjøre – i myke løyper, på

tø e stier eller på myk, bløt puddersnø – ute i

avslappende terreng eller oppe i spennende høyder –

sørg for å velge den perfekte partneren. Din Yamaha.

Den vil alltid være klart til å ta deg med.

Lett og pålitelig 794cc totaktsmotor

Totrinns drivsto nnsprøyting gir mer

krefter og bedre økonomi

Fjæring med doble dempere med

oppvippbare skinner

38-tommers forstilling med uavhengig

dobbel ga elbom – for presise

kjøreegenskaper

Langt og kraftig 153-tommers

Camso® Power Claw-belte

Yamaha Mountain-ski – brede og

stabile i dyp snø

Høy, Mountain styresystem og

komfortabelt sete

Elektrisk start og elektrisk styrt revers

Stilig  erfunksjonsinstrument med

klare displayer

Drivsto tank med stor kapasitet (52 l)

for lange arbeidsdager

Stort, sterkt lastedekk og tøft

bærestativ

Stor beskyttende frontrute med

integrerte speil
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Når og hvor enn det snør, du og din
Yamaha kan sammen takle det
Allsidig, pålitelig og lett. Vår populære Transporter 800 er den perfekte snøscooter for

utendørseventyr eller nyttearbeid. Så hva kan være bedre enn å beholde alle fordelene i en

vinnende formel, og samtidig gi den en imponerende mengde ekstra kraft? Vel, det var akkurat det vi

gjorde. It's the Transporter 800.

Som sine Transporter-søstre, har den stor bæreevne og suverent beltegrep – når som helst, hvor

som helst. Seter i Mountain-stil gir bevegelsesfrihet med god komfort, så det er en stor glede å dra

ut og erobre villmarken og nyte den utmerkede dypsnø- og sporytelsen.

Det smidige, robuste chassiset og den store lastekapasiteten gjør den ideell for profesjonelle med

tø e jobber – eller for rene fritidseventyr. På lange turer fanger den doble demperfjæringen opp

humpene og gir myk kjøring, samtidig som den store, vide vindskjermen er komfortabel under tø e

forhold.
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794cc totaktsmotor.

Denne livlige tosylindrede totaktsmotoren

leverer virkelig kraft nok til å få 800 til å

 y – opp bakkene og langs løypene. Med

so stikert digitalt kontrollert tenning,

samt elektroniske drivsto - og

oljeinnsprøytingssystemer, er toppytelsen

tilgjengelig under alle forhold, noe som gir

pålitelig kraft til å trekke deg gjennom

den dypeste snø og få deg trygt hjem.

Bakfjær med lang vandring og
med  ipp-opp

Fjæringen med lang vandring har justerbar

forspenning av torsjonsfjærene for å

imøtekomme forskjellige belastninger.

Den praktiske vippeforlengerdelen gjør

det lettere å klatre ut av dyp snø ved å gi

"følelsen" av en kortere beltemodell. Når

den er låst opp, øker den rette

vippefjæringen gripeevnen, hastigheten og

stabiliteten betraktelig på  att

snøunderlag eller i løypene.

38" SRV-fjæring foran – for
presisjon

Den enestående brede A-armavstanden og

den nye fjæringsgeometrien utfyller den

avanserte chassisutformingen, noe som

resulterer i et virkelig "tett" oppsett. De

høytrykks gassdemperne har et hardt

anodisert aluminiumskabinett med en

6,35 mm aksel og et innvendig  ytende

aluminiumsstempel, sammen med

høykvalitets tetninger og isskraper, og en

smidd malje i akselenden.

Camso® Power Claw-belte for
best mulig grep

I bransjen er Camso®-belter vidt

anerkjent for grep, akselerasjon, kjøring i

svinger og allsidighet. Camso® Power

Claw-beltet på vår toppserie Transporter,

med sine 2,25" knaster, 153" lengde og

leddelte skliramme, gir optimal trekkraft,

noe som er spesielt nyttig når du

utforsker dyp snø, og den har godt grep

for trang manøvrering.

Romslig lasteplan bak og
kraftig bagasjebrett

Det romslige bagasjebrettet og det tø e,

integrerte, lastestativet er attraktive

funksjoner på denne Transporter-modellen

Den praktiske utformingen gjør at du kan

frakte ski, snøbrett eller fritidsutstyr i

helgene – og verktøy, utstyr og annet når

du har arbeid å gjøre. Å trekke en slede er

en lek takket være den sterke integrerte

slepekrokbøylen.

Yamaha Mountain-ski – brede og
stabile

De brede Yamaha Mountain-skiene høster

lovord på vår populære VK10-maskin, der de

virkelig bidrar til den fantastiske ytelsen og

stabiliteten i dyp puddersnø. Nå bruker

Transporter 800 det samme designet: en høy

 yteevne som svært e ektivt og lett får

deg raskt opp i plan selv i dyp puddersnø.

Transporter 800



Motor

Type/Slagvolum 2 Stroke / 794cc
Sylindre 2-sylindret
Kjøling væskekjølt
Boring x slag 85.0 mm x 70.0 mm
Forgassertype Electronic Injection
Innsugsdesign Reed-ventil
Tenningssystem Digitally Controlled CDI
Eksos APV with tuned pipe
Clutch / girkasse Lettvekts CVT
Bremsesystem Stealth hydraulisk hovedsylinder med en lett kaliper

Fjæring

Fjæringsvei foran Uavhengig dobbel triangelarmsfjæring
Dempere foran HPG 1.5
Vandring foran 240 mm
Fjæringsvei bak Dual Shock SR 153 torsjon /  ip up-skinner
Dempere bak HPG 1.5 / HPG 1.5
Vandring bak 343 mm

Mål / Dimensjoner

Høyde 1,321 mm
Lengde 3,353 mm
Bredde 1,219 mm
Belte B x L x H (") 15 " x 153 " x 2.25 "
Belte B x L x H (mm) 380 mm x 3,886 mm x 57 mm
Beltetype Camso® Power Claw 2,25”
Sporbredde (senter til senter) 901.7-1054.1 mm Adjustable
Tankvolum 46.7 L

Detaljer

Elektrisk start standard
Revers standard
Hånd- og tommelvarmere standard
Hovedlys 60/55W Halogen
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Snøscooterne er konstruert for å brukes innenfor de tekniske begrensningene. Av hensyn til holdbarhet,

pålitelighet og, viktigst av alt, førerens sikkerhet må oppgitt maksimalvekt for last aldri overskrides.

Maksimalvekten står oppgitt i brukerhåndboken. Ta kontakt med den lokale snøscooterforhandleren for

å velge en snøscooter som passer til dine spesielle behov.
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