
Kedykoľvek
a kdekoľvek napadne
sneh, stroj značky
Yamaha bude
dokonalým
spoločníkom
Jazdiť po trailoch alebo prašane patrí k najlepším

pocitom v živote, dokonca aj ak je to vaša pracovná náplň.

S našimi snežnými skútrami zábava nikdy nekončí. Každý

model je navrhnutý a vybavený tak, aby poskytoval

výnimočnú manévrovateľnosť, vysoký výkon, pohodlie,

úspornosť a spoľahlivosť.

Je to víťazná kombinácia, na ktorú sa pri vašej Yamahe

môžete spoľahnúť – či už ide o prácu alebo zábavu.

Pripravili sme pre vás absolútne spoľahlivý dizajn

a konštrukciu, vďaka ktorým si budete so svojím strojom

rozumieť a stane sa z vás nerozlučná dvojica – je to záruka

väčšieho pocitu uspokojenia z jazdy ako kedykoľvek

predtým.

…

Ľahký a spoľahlivý 2-taktný motor

s objemom 794 cm3

Dvojstupňové vstrekovanie paliva pre

výkon a úspornosť

Dvojtlmičové odpruženie s

uzamykateľnými zdvíhacími nosníkmi

38-palcové nezávislé predné dvojité

zavesenie s lichobežníkovými ramenami

– na presné ovládanie

Dlhý a výkonný pás 153″ Camso® Power

Claw

Lyže Yamaha Mountain – š iroké a

stabilné v hlbokom snehu

Vysoký systém riadenia Mountain a

pohodlné sedadlo

Pohodlný elektrický štartér a tlačidlo

spiatočky

Štýlový multifunkčný ukazovateľ so

zreteľným zobrazením

Veľkoobjemová (52 l) palivová nádrž pre

dlhé pracovné dni

Veľká a pevná nákladná ploš ina a odolný

nosič na náklad

Veľké ochranné čelné sklo so

zabudovanými zrkadlami
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Kedykoľvek a kdekoľvek napadne sneh,
stroj značky Yamaha bude dokonalým
spoločníkom
Takže nech sa rozhodnete jazdiť kedykoľvek a kdekoľvek, na hladkej zjazdovke, drsných tratiach, v

mäkkom našuchorenom prašane či v teréne stvorenom na relax alebo vo vysokých nadmorských

výškach, nezabudnite si vybrať dokonalého partnera. Svoju Yamahu. Vždy bude pripravená pre vaše

potreby.

Náš obľúbený model Transporter 800 je všestranný, spoľahlivý a ľahký – ideálny snežný skúter pre

dobrodružstvá v prírode alebo prácu v teréne. Čo by mohlo byť lepšie ako zachovať všetky výhody

víťazného modelu, a navyše mu pridať pôsobivé množstvo dodatočného výkonu? To sme aj urobili.

Toto je Transporter 800.

Podobne ako jeho súrodenci z radu Transporter, poskytuje skvelé nadnášanie na povrchu snehu a

vynikajúci záber pásu – kedykoľvek a kdekoľvek. Sedadlo v štýle modelov Mountain umožňuje voľnosť

pohybu so skutočným pohodlím, takže je skutočne potešením vydať sa na cestu, pokoriť divočinu a

vychutnať si vynikajúci výkon v hlbokom snehu a aj vo vyjazdenej stope.

Vďaka pohyblivému a robustnému rámu a skvelej schopnosti prepravovať náklad je ideálny pre

profesionálov s náročnými úlohami – alebo pre čisté dobrodružstvo vo voľnom čase. Na dlhých

cestách dvojtlmičové odpruženie pohlcuje nerovnosti na dosiahnutie plynulej jazdy, zatiaľ čo vysoké a

široké čelné sklo poskytuje pohodlie v nepriaznivom počasí.
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2-taktný motor s objemom 794
cm3

Tento živý dvojvalcový dvojtaktný motor

skutočne poskytuje výkon, vďaka ktorému

model 800 doslova poletí hore kopcom aj

vo vyjazdenej stope. Vďaka

so stikovanému zapaľovaniu s digitálnym

ovládaním a elektronickým systémom

vstrekovania paliva a oleja dokáže motor

prinášať špičkový výkon vo všetkých

podmienkach a poskytuje spoľahlivú silu,

aby ste prekonali aj ten najhlbší sneh a

dostali sa bezpečne domov.

Zadné odpruženie s dlhých
chodom a vyklápaním

Odpruženie s dlhým chodom je vybavené

nastaviteľným predpätím torzných pružín

tak, aby vyhovovalo rôznym zaťaženiam.

Praktická vyklápacia časť nosníka

uľahčuje výjazd z hlbokého snehu tým, že

máte pocit ako pri jazde na modeli s

kratším pásom. Po uzamknutí odpruženie

s rovným nosníkom výrazne zvyšuje

trakciu, rýchlosť a stabilitu na snehu alebo

v teréne.

38″ predné odpruženie SRV – pre
presnosť

Jedinečne široká vzdialenosť medzi

trojuholníkovými ramenami a

najmodernejšia geometria odpruženia

dopĺňajú vyspelú konštrukciu podvozku, čo

nám umožňuje vyvinúť skutočne pevnú

zostavu odpruženia. Vysokotlakové plynové

tlmiče pozostávajú z telesa z tvrdého

eloxovaného hliníka s 0,5-palcovým

hriadeľom a vnútorným hliníkovým

plávajúcim piestom a sú takisto vybavené

vysokokvalitnými tesneniami a škrabkami na

ľad a kovaným očkom na konci hriade ľa.

Pás Camso® Power Claw pre
maximálnu priľnavosť

Pásy Camso® sú v celom odvetví

všeobecne uznávané pre svoj záber,

zrýchlenie, výkon v zákrutách

a všestrannosť. 153-palcový pás Camso®

Power Claw na našom špičkovom modeli

Transporter s 2,25-palcovými výbežkami a

deleným klzným rámom poskytuje

optimálnu trakciu – čo je zvlášť praktické

pri jazde v hlbokom snehu – a výbornú

priľnavosť pre presné manévrovanie.

Priestranná zadná plošina
a robustný stojan na náklad

Priestranná zadná plošina a odolný,

integrovaný rúrkový stojan na náklad sú

skutočne atraktívnymi prvkami tohto

modelu Transporter. Vďaka tejto

praktickej konštrukcii môžete cez víkend

prepravovať lyže, snowboardy alebo iné

vybavenie na voľný čas – a cez pracovné

dni nástroje a náradie. Ťahanie saní alebo

prívesu je hračka vďaka pevnému

integrovanému otočnému ťažnému

zariadeniu.

Lyže Yamaha Mountain – široké
a stabilné

Tieto široké lyže Yamaha Mountain si získali

vynikajúcu povesť na našom obľúbenom

stroji VK10, na ktorom výrazne prispievajú

k jeho úžasnému výkonu a stabilite

v hlbokom prašane. Transporter 800 teraz

používa úplne rovnaký dizajn – vysoká

schopnosť nadnášania na povrchu snehu je

obzvlášť účinná, keď sa chcete jednoducho a

rýchlo pohybovať v hlbokom prašane.
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Motor

Typ / výtlak 2 Stroke / 794cc
Válce 2válcový
Chlazení kapalinou chlazený
Vrtání x zdvih 85.0 mm x 70.0 mm
Carburation Electronic Injection
Design sání Jazýčkový ventil
Systém zapalování Digitally Controlled CDI
Výfuk APV with tuned pipe
Spojka / převodovka Prevodovka CVT s nízkou hmotnosťou

Disc brake system
Hlavný hydraulický valec Stealth s ľahkým brzdovým
strmeňom

Odpružení

Systém předního odpružení Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno
Přední tlumiče HPG 1.5
Přední zdvih 240 mm

Systém zadního odpružení
Torzné odpruženie SR 153 s dvoma tlmičmi/sklápacie
zavesenie

Zadní tlumiče HPG 1.5 / HPG 1.5
Zadní zdvih 343 mm

Míry / rozměry

Celková výška 1,321 mm
Celková délka 3,353 mm
Celková šířka 1,219 mm
Stopa Š x D x V (") 15 " x 153 " x 2.25 "
Stopa Š x D x V (mm) 380 mm x 3,886 mm x 57 mm
Typ stopy Camso® Power Claw 2,25”
Postavení ližiny (od středu do středu) 901.7-1054.1 mm Adjustable
Kapacita palivové nádrže 46.7 L

Features

Elektrický startér štandardný
Zpátečka standardní
Ohřívače rukou a palců standardní
Výkon, typ světlometů 60/55W Halogen
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Snežné skútre sú navrhnuté na prevádzku v rámci ich vlastných konštrukčných obmedzení. Za žiadnych

okolností neprekračujte odporúčané hodnoty uvedené v príručke používateľa, aby ste zaistili trvácnosť,

spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť jazdca. Pri výbere snežného skútra, ktorý bude zodpovedať

vašim konkrétnym potrebám, sa obráťte na predajcu snežných skútrov.
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