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S tímhle agresivně vypadajícím a výkonným modelem Sidewinder X-TX LE se 
nemusíte držet vyjetých tras. Náš impozantní přeplňovaný stroj, který si poradí 
s každým dobrodružstvím, vám pomůže dostat se dál – a rychleji.

Stylový model Sidewinder X-TX LE na dlouhé trasy je vybaven naším přeplňovaným 
motorem se vstřikováním paliva Genesis® 180 o objemu 998 ccm, který poskytuje 
úžasný výkon a točivý moment v jakékoli nadmořské výšce. NOV  zadní odpružení 
146 v kombinaci s pásem Challenger® 51 mm (2,0“) a sadou špičkových tlumičů 
FOX® tvoří kon guraci odpružení crossoverů nové generace.

Můžete využít také mnoho dalších funkcí jako vyhřívané sedlo, řídítka zahnutá do J, 
sportovní štít, zpětný chod, elektrický startér a ohřívače dlaní a palců.

Luxus a pohodlí po celou cestu
Verze LE našeho modelu Sidewinder X-TX je 
jako stvořená k jízdě mimo vyjeté trasy díky 
luxusním prvkům jako vyhřívané sedlo Mountain, 
ohřívače dlaní a palců se dvěma spínači, elektrický 
startér ovládaný tlačítkem nebo zpětný chod – a 
úhledným velmi nízkým štítem. Disponuje také 
prostornými úložnými prostory včetně vaků na 
brýle a na opasek a úložného vaku v tunelu.

ídítka zahnutá do  a vysok  mezikus
Vysoký lehký hliníkový mezikus nastavuje řídítka 
do správné výšky, aby umožňovala maximální 
kontrolu na čerstvém prašanu.  Tento otočně 
nastavitelný mezikus umožňuje zvolit optimální 
úhel pro vaši optimální jízdní polohu. Rovná 
řídítka zahnutá do J s popruhem Mountain 
usnadňuje ovládání a poskytuje přesnou zpětnou 
vazbu od předního zavěšení.

symetrické dvojité lichoběžníkové 
přední zavěšení

vláštní charakteristikou tohoto úžasného stroje 
je jeho jedinečná geometrie předního zavěšení s 
široce rozmístěnými spodními a horními příčnými 
rameny uchycenými asymetricky k přepážce šasi. 
Tlumiče FOX® QS3 umožňují mimořádně citlivé 
ovládání – a přesto jsou dostatečně pevné, aby 
zvládly drsné podmínky na stezkách a ve vyjetých 
stopách v otevřené krajině.

Čtyřtaktní motor Genesis Turbo o objemu 
998 ccm
Tento všestranný tříválec s plynulým 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.

Metallic Silver
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Vyrážejte na průzkumné výpravy na tomto vysoce výkonném modelu Sidewinder 
L-TX LE 137 s agresivním vzhledem. Tento přeplňovaný dobrodružný průzkumný 
stroj vás bude lákat jet dál – a rychleji.

Tato verze modelu Sidewinder L-TX s propojeným odpružením je vybavena naším 
vynikajícím přeplňovaným motorem se vstřikováním paliva Genesis® 180 o objemu 
998 ccm, který poskytuje závratný výkon a točivý moment v jakékoli nadmořské 
výšce. Kombinace pásu Camso® BackCountry 44 mm (1,75“), inteligentního 
průběžně nastavitelného odpružení s elektrickým ovládáním a vysoce výkonných 
tlumičů FOX® zaručuje nepřekonatelné pohodlí a kontrolu.

rčitě vás potěší i další výbava  ídítka zahnutá do J, sportovní štít, elektrický 
startér, zpětný chod a ohřívače dlaní a palců.

Čtyřtaktní motor Genesis Turbo o objemu 
998 ccm
Tento všestranný tříválec s plynulým 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.

u usní přístrojov  panel se dvěma 
digitálními displeji
Na stroji se s vámi veze několik snímačů, které 
nepřetržitě monitorují údaje motoru a poskytují 
vám nezbytné informace. Kromě rychlosti, otáček, 
teploty a tlaku oleje lze vybírat z obsáhlé nabídky 
údajů souvisejících s jízdou. Například hodiny 
s počítadlem provozních hodin, informace o ujeté 
vzdálenosti – a dokonce i výškoměr!

ídítka zahnutá do  a vysok  mezikus
Vysoký lehký hliníkový mezikus nastavuje řídítka 
do správné výšky, aby umožňovala maximální 
kontrolu na čerstvém prašanu.  Tento otočně 
nastavitelný mezikus umožňuje zvolit optimální 
úhel pro vaši jízdní polohu. Rovná řídítka zahnutá 
do J usnadňují ovládání a poskytují přesnou 
zpětnou vazbu od předního zavěšení.

Přední odpružení RCS  tlumiče O ® 
1 5 ZERO S

vláštní charakteristikou tohoto nejnovějšího 
modelu je jedinečné nové zavěšení ARCS s novou 
konstrukcí závěsu a lehčími horními příčnými 
rameny. Výsledkem je mimořádně citlivé ovládání 
s inteligentními tlumiči FOX 1.5 ERO iQS 
s elektrickým nastavením. Robustní uspořádání 
odpružení na vyjeté trasy i do terénu.
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Jeho biologický jmenovec, zmije, je rychlý, silný, nebojácný a dokonale 
přizpůsobený k ovládnutí svého teritoria. Viper značky amaha stejně tak ovládá 
svoje přirozené prostředí – sníh.

Srdcem modelu Viper je výkonný a pružný čtyřtaktní motor Genesis vestavěný do 
lehkého a pevného šasi. Rovnováhu a hbitost zaručuje asymetrické přední zavěšení 
crossover, díky kterému nové široké otační lyže amaha Mountain plynule vedou 
tam, kam je namíříte. O fenomenální záběr na sněhu se zase stará zadní zavěšení 
s novým volným smykovým odpružením 146 spolu s agresivním pásem typu 
crossover.

Nechte tedy Viper, a  předvede všechny svoje schopnosti – a užijte si zasněžené 
tratě.

Tříválcov  motor o objemu 10 9 ccm se 
vstřikováním paliva
Tento legendární čtyřtaktní motor Genesis dodává 
působivý výkon a točivý moment, proto potřebuje 
pořádně robustní spojku. Ta naše dokáže zvládat 
jedinečný sportovní nezkrotný charakter motoru 
Genesis a zpříjemňovat tak váš zážitek z jízdy. 
Pokud máte tuhle techniku v oblibě, díky ní 
získáte i dlouhou životnost řemene a možnost 
vyladění podle nadmořské výšky.

Pás Camso® Challenger 51 mm ( ,0“) 
s vnějšími v čnělky
Pás Camso®, který je považován za nejúčinnější 
při akceleraci a zatáčení, je vybaven výstupky 
51 mm (2,0“) a pohánějí jej ozubená kola s vnějšími 
zuby, které přesně zapadají do plně proříznutých 
otvorů v pásu. Působí jako převodový 
mechanismus, který zaručuje nebývalou přilnavost 
a záběr ve všech sněhových podmínkách.

Osvědčené přední odpružení se závěsem 
SRV M
Speciální vlastností tohoto úchvatného stroje je 
unikátní geometrie předního zavěšení. Spodní 
a horní příčná ramena mají širokou rozteč, jsou 
asymetricky uchyceny k přepážce šasi a doplněny 
o tlumiče FOX® 1.5 ero QS3, které umožňují 
mimořádně citlivé ovládání – a přitom jsou dost 
pevné na to, aby zvládly drsné podmínky.

ídítka Stealth s mezikusem
cela nový model Viper disponuje nejnovějším 

elegantním a funkčním uspořádáním řídítek 
Stealth. Ovládací spínače jsou umístěny ve 
snadném dosahu levého palce a vpravo je 
umístěný tlačítkový vypínač s magnetickým 
bezpečnostním spínačem.
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Nový model SR Viper B-TX LE 153 pro rok 2020 s mnoha luxusními prvky a 
výkonným motorem o objemu 1 049 ccm je opravdu úchvatný stroj – přesně takový 
potřebujete při stylovém dobývání evropské otevřené krajiny.

Nejmodernější motor se vstřikováním paliva poskytuje úžasný výkon a točivý 
moment v jakékoli nadmořské výšce. Seznam inovativních funkcí podporujících 
jisté ovládání je opravdu působivý  pás Camso® Power Claw 57 mm (2,25“), design 
kapotáže II. generace, bezpečnostní spínač, vysoce výkonné tlumiče FOX® QS3, 
pohodlné sedlo Mountain a řídítka Stealth s popruhem.

Verze LE nabízí vyšší pohodlí a zábavu díky opravdu užitečným funkcím jako sedlo 
Mountain, zpětný chod, elektrický startér a ohřívače dlaní a palců.

Tříválcov  motor o objemu 10 9 ccm se 
vstřikováním paliva
Tento tříválec s plynulým chodem je jedním 
z nejuznávanějších motorů ve světe sněžných 
skútrů – je radost ho používat v libovolné 
nadmořské výšce – bez ohledu na počasí. 

ospodárný čtyřtakt s naším nejnovějším 
systémem vstřikování paliva s novým nastavením 
poskytuje vynikající výkon při studeném startu, 
okamžitou odezvu na akcelerátor a obrovský 
tažný výkon v celém rozsahu otáček.

Vysoce v konn  pás Camso® Power Claw
Pro tento model SR Viper jsme speciálně 
vybrali úchvatného výkonného všeuměla do 
extrémních podmínek – pás Camso® Power Claw 
s výčnělky 57 mm (2,25“). Pás pohánějí 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.

gilní šasi s citliv m ovládáním  nízká 
hmotnost a vysoká pevnost
Vysoce odolné šasi zkonstruované speciálně 
pro naše nejnovější modely Mountain využívá 
hliníkovou konstrukci v nosném trojúhelníkovém 
uspořádání, která pomáhá k nízké hmotnosti 
a vysoké pevnosti. Výsledkem je nebývalá agilita 
a výjimečně vyvážená jízda, jejichž dynamika 
umožňuje využívat nejrůznější styly jízdy.

E  m že to znamenat lu usní e tra 
v bava
Tento model LE je kromě kapotáže Gen II, jež 
usnadňuje servis, a důmyslných digitálních 
ukazatelů podporujících novou funkci snadného 
přepínání mezi displeji pomocí přepínače 
vybaven sedlem Mountain, novými ovladači na 
řídítkách Stealth, ohřívačem dlaní a palců a novým 
tlačítkovým vypínačem. a zmínku jistě stojí 
i elektrický startér ovládaný tlačítkem a zpětný 
chod.
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Tato speciální verze LE modelu Sidewinder B-TX 153 s mnoha luxusními prvky 
a skvělým přeplňovaným motorem je opravdu úchvatný stroj – přesně takový 
potřebujete při stylovém dobývání otevřené krajiny.

Stylový model Sidewinder B-TX na dlouhé trasy je vybaven naším přeplňovaným 
motorem se vstřikováním paliva Genesis® 180 o objemu 998 ccm. Kombinace pásu 
Camso® Powerclaw 57 mm (2,25“), průběžně nastavitelného odpružení a vysoce 
výkonných tlumičů QS3 zaručuje neuvěřitelné pohodlí a kontrolu.

Stejně skvěle vypadá i verze LE s novými výraznými barvami a gra kou. Nabízí také 
spoustu luxusních prvků jako zpětný chod, elektrický startér a ohřívače dlaní a 
palců.

gilní šasi s citliv m ovládáním  nízká 
hmotnost a vysoká pevnost
Odolné šasi Mountain zkonstruované pro 
řadu Sidewinder využívá hliníkovou konstrukci 
v nosném trojúhelníkovém uspořádání, která 
přispívá k nízké hmotnosti a vysoké pevnosti. 
Výsledkem je nebývalá agilita a výjimečně 
vyvážená jízda, jejichž dynamika umožňuje 
využívat nejrůznější styly jízdy.

symetrické přední odpružení a zk  
rozchod lyží
Všechny naše nepřehlédnutelné modely 
Sidewinder charakterizuje unikátní design 
zavěšení a geometrie lyží. Na předek modelu B-TX 
LE 153 jsme vybrali tlumiče FOX® QS3, které 
zaručují výjimečně přesné ovládání a přitom jsou 
dostatečně pevné, aby zvládly náročné podmínky 
hlubokého sněhu, ve kterých se tento terénní 
stroj pohybuje.

Pohodlná jízdní poloha vyladěná podle 
vašeho stylu
Komfort speciálně tvarovaného sedla, robustních 
řídítek zahnutých do J s popruhem Mountain, 
lehkého hřídele řízení a bezpečnostního spínače 
– tato kombinace zaručuje pohodlné ovládání 
dynamického agilního šasi a velkou jistotu při 
ovládání stroje. Snadné protisměrné řízení na 
prudkých svazích je také přirozené.

Čtyřtaktní motor Genesis Turbo o objemu 
998 ccm
Tento všestranný tříválec s plynulým 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.
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MOUNTAIN
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Jednou za čas se objeví stroj, který posouvá rámec možností technické 
ovladatelnosti na novou úroveň a skutečně mění způsob jízdy. Nový Mountain 
Max je přesně ten případ. ned na úvod ohromí pokročilým systémem odpružení 
a novým dvoutaktním motorem se vstřikováním paliva.

Máme tu sněžný skútr se špičkovým designem systému odpružení a pásu, jehož 
vývojem jsme strávili mnoho stovek zkušebních hodin a který se podařilo dokonale 
sladit s touto novou úžasnou, skvěle se vytáčející pohonnou jednotkou. Výsledkem 
je skutečně převratný zážitek z jízdy v hlubokém sněhu a do kopců.

Protože jde o nový model v naší řadě, je samozřejmé, že stejnou míru péče 
a pozornosti věnujeme nejen detailům, ale i přesnosti řízení, pohodlí sedla 
a praktickým prvkům – nemluvě o luxusních prvcích, které jsou klíčovou 
součástí zážitku z jízdy.

Nový dvoutaktní motor o objemu 794 ccm 
s digitálním C
Tento živý dvouválcový, dvoutaktní motor 
opravdu poskytuje výkon, s nímž dokáže model 
Mountain Max létat – po kopcích a v hlubokém 
sněhu. Díky so stikovanému, digitálně řízenému 
zapalování a elektronickým systémům vstřikování 
paliva a oleje podává motor ve všech podmínkách 
maximální výkon a spolehlivě umožňuje vlečení 
nejhlubším sněhem tak, abyste vždy bezpečně 
dorazili domů.

15 “ pás Camso Power Claw  absolutní 
přilnavost
Dokonale vyladěné s novým modelem Mountain 
Max 154 a jeho špičkovým jednopásovým kluzným 
rámem. Plocha 154  2,6 tohoto výkonného 
pásu vám umožní překonat hory jako žádný jiný 
model ve své třídě. Disponuje i silnými, dopředu 
zahnutými pádly, která poskytují ještě větší zdvih 
ve skutečně hlubokém sněhu. Úchvatný výkon za 
všech podmínek s nebývalou přilnavostí a agilitou 
pro otevřenou krajinu.

Prvotřídní sada tlumič   všestranné 
tlumiče o
Model Mountain Max disponuje prvotřídní 
úpravou Fox 1.5 ero QS3 vpředu i vzadu s plně 
nastavitelnou pružinou a plynokapalinovým 
uspořádáním tlumičů, které vám umožní rychle 
a snadno přizpůsobit jízdu denním podmínkám, 
vašemu vlastnímu pohodlí a ovládacím 
preferencím. Součástí zadní kyvné vidlice je tlumič 
QS3L určený pro jízdu na horách – s blokováním 
pro extrémní stoupání.

Nové zadní odpružení se dvěma tlumiči
K výjimečnému ovládání v hlubokém sněhu a na 
strmém povrchu disponuje náš systém s velkým 
zdvihem (14“) lehkou, ale silnou jednorámovou 
kluznou deskou procházející středovou osou 
pásu s uprostřed uchyceným kluzným rámem. 
Tato jednorámová konstrukce je o 4,5 kg lehčí 
než běžný dvourámový systém – a navíc omezuje 
hromadění těžkého sněhu!

Racing Blue
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Seznamte se s naším nejnovějším horským dobyvatelem. Je ideální pro začínající 
jezdce i pro ty zkušenější. Je vybavený nejnovějšími technologiemi a přináší 
spoustu zábavy v hlubokém sněhu. Vynikající nová řada Venom podědila úchvatnou 
DNA našich modelů plné velikosti, takže zaručuje bezpečné a předvídatelné 
ovládání.

Tato zcela nová, dvoutaktní pohonná jednotka o objemu 397 ccm se vstřikováním 
paliva a se stabilním výkonem 65 koní má pod kapotou zcela mimořádný točivý 
moment pro zdolávání sněhu – ve svém odvětví bezprecedentní. Výkon zde 
dokonale ladí se špičkovým designem šasi, odpružení, pásu a lyží.

Je sice v kategorii střední velikosti, ale luxus a pohodlí stroje jsou doopravdy 
neomezené! Na praktičnosti mu pak dodává elektrický startér, elektronický zpětný 
chod ovládaný tlačítkem, nastavitelný ohřívač dlaní a palců a přehledné, stylové 
digitální ukazatele. Venom je po všech stránkách výkonný a působivý nový stroj.

Nový dvoutaktní motor o objemu 397 ccm 
s EFI
Tato nová dvoutaktní jednotka je opět první 
v odvětví. Efektivní systém EFI mu pomáhá 
dosáhnout velmi živého výkonu kolem 65 
koní. Kombinace lehkého motoru (pod 23 kg) 
a lehkého stroje zaručuje vynikající poměr výkonu 
a hmotnosti. Výsledkem je pocit neskutečného 
nadšení při stoupání i při jízdě otevřenou krajinou. 
Ryzí zábava!

Elegantní, lehké 38“ přední odpružení SRV
Tento systém, který vychází z našeho elegantního 
odpružení SRV-M, je nejen mimořádně lehký, ale 
jeho kompaktní konstrukce snižuje nežádoucí 
odpor komponentů odpružení v hlubokém 
sněhu. Neutrální postavení poskytuje skvělou 
ovladatelnost v úzkém terénu, zatímco ve vyjetých 
trasách vykazuje poklidnou a předvídatelnou 
jízdu.

Nové zadní odpružení se dvěma tlumiči
K výjimečnému ovládání v hlubokém sněhu a na 
strmém povrchu disponuje náš systém s velkým 
zdvihem (12“) lehkou, ale silnou jednorámovou 
kluznou deskou procházející středovou osou pásu 
s kluzným rámem, který je uchycený ve středu. 
Tato jednorámová konstrukce je o 4,5 kg lehčí 
než běžný dvourámový systém – a navíc omezuje 
hromadění těžkého sněhu!

Nové, mimořádně lehké šasi Mountain
Nejmodernější šasi z lehké slitiny bylo navrženo 
tak, abyste mohli nový, pružný, ochotně se 
vytáčející motor využít na maximum. Během 
vývoje jsme se zaměřili na nižší hmotnost, aniž 
by se současně snížila pevnost a trvanlivost. Díky 
tomu tento stroj nabízí velmi snadné ovládání, 
dokonale přesnou agilitu a pohodlnou, vyváženou 
jízdu.
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Tento Sidewinder se řadí mezi silné stroje vhodné k jízdě v prašanu nebo do 
prudkého svahu – zkrátka model snů každého skutečného milovníka hor. Špičková 
technologie sněžných skútrů, která navíc i skvěle vypadá.

Je to prvotřídní model každým coulem, který skvěle vypadá a všechno zvládne. 
Revoluční přeplňovaný motor Genesis 180 o objemu 998 ccm poskytuje úžasný 
výkon i točivý moment – bez ohledu na nadmořskou výšku a sněhové podmínky – a 
je dokonale sladěný s pokročilou konstrukcí šasi Mountain, odpružení, pásu a lyží.

Standardně je k dispozici i mnoho luxusních prvků jako ergonomie Mountain, 
zpětný chod, elektrický startér nebo ohřívače dlaní a palců. Výsledkem je opravdu 
působivý a zábavný stroj.

Odpružení, které zvládne všechny 
sněhové podmínky
Všechny naše nepřehlédnutelné modely 
Sidewinder využívají jedinečný design svého 
předního zavěšení a geometrie lyží. Tento model 
M-TX LE je vybaven nezávislým zavěšením se 
dvěma lichoběžníkovými rameny s tlumiči FOX 
Float® QS3 a nejnovějšími lyžemi Mountain, které 
jsou vyladěny tak, aby umožňovaly mimořádně 
citlivé ovládání i v nejhlubším sněhu ve svahu.

Čtyřtaktní motor Genesis Turbo o objemu 
998 ccm
Tento všestranný tříválec s plynulým 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.

Zadní odpružení Springless 153
K dispozici je působivý rozsah snadno 
nastavitelných možností ladění, a to díky tlumičům 
FOX FLOAT®, středům QS3 a zadním tlumičům 
QSL s blokováním při stoupání, který zahrnuje 
nastavení stlačení na lehké, střední a uzamčeno 
(1-2-L). V hlubokém sněhu poloha „L“ zabraňuje 
stlačení zadního ramena a nadměrnému zvednutí 
lyží, což zlepšuje kontrolu a výkon.

Pás Camso® Power Claw 76 mm (3,0“)
Úchvatný výkonný všeuměl – pás Camso® Power 
Claw – má výčnělky 76 mm (3,0 palce). Tento 
poslední model má plošší (o 9,7°) nájezdový úhel 
pásu (díky hnací hřídeli snížené o 28,5 mm), který 
umožňuje lepší pohyb ve sněhu a manévratelnost 
s vynikající úrovní záběru a hnací síly, zejména 
v hlubokém sněhu.
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Úchvatný stroj střední 
velikosti pro vyjeté 

trasy!
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ažijte dosud nepoznané nadšení z jízdy ve vyjeté trase, které ocení každý člen 
rodiny. Tento stroj vyniká především lehkou ovladatelností a agilitou, díky níž je 
ideální pro mladší generaci nabývající zkušenosti, ale i zkušené dospělé jezdce, 
kteří touží po stroji s neomezenou zábavou a nejnovějšími technologiemi.

Tato zcela nová, dvoutaktní pohonná jednotka o objemu 397 ccm se vstřikováním 
paliva a stabilním výkonem 65 koní má pod kapotou působivý točivý moment – ve 
svém odvětví bezprecedentní. Výkon zde dokonale ladí se špičkovým designem 
šasi, odpružení, pásu a lyží.

Je sice v kategorii střední velikosti, ale luxus a pohodlí stroje jsou doopravdy 
neomezené! Na praktičnosti mu pak dodává elektrický startér, elektronický zpětný 
chod ovládaný tlačítkem, nastavitelný ohřívač dlaní a palců a přehledné, stylové 
digitální ukazatele. SXVenom je po všech stránkách výkonný a působivý nový stroj.

Nový dvoutaktní motor o objemu 397 ccm 
s EFI
Tato nová dvoutaktní jednotka je opět první 
v odvětví. Efektivní systém EFI mu pomáhá 
dosáhnout velmi živého výkonu kolem 65 
koní. Kombinace lehkého motoru (pod 23 kg) 
a lehkého stroje zaručuje vynikající poměr výkonu 
a hmotnosti. Výsledkem je pocit neskutečného 
nadšení při sjíždění vyjetých tras i při jízdě 
otevřenou krajinou. Ryzí zábava!

Elegantní, lehké 38“ přední odpružení SRV
Tento systém, který přímo vychází z našeho 
elegantního odpružení SRV-M, je nejen 
mimořádně lehký, ale jeho kompaktní konstrukce 
snižuje nežádoucí odpor komponentů odpružení 
v hlubokém sněhu. Neutrální postavení poskytuje 
skvělou ovladatelnost v úzkém terénu, zatímco 
ve vyjetých trasách vykazuje poklidnou a 
předvídatelnou jízdu.

Zadní odpružení se dvěma 
dvoutrubkov mi tlumiči
Pro výjimečnou ovladatelnost a obratnost je 
zadní systém odpružení SXVenom 10,7“ vybaven 
torzními pružinami a dvoutrubkovými tlumiči. 
Kombinace tohoto všestranného systému s 
pokročilým předním odpružením a velmi lehkým 
šasi vytvořila jedinečně schopný stroj pro vyjeté 
trasy – stroj, který není jen dynamický, ale přináší 
také pohodlí a relaxaci při jízdě.

Nov , mimořádně lehk  design šasi
Nejmodernější šasi z lehké slitiny bylo navrženo 
tak, abyste mohli nový, pružný, ochotně se 
vytáčející motor využít na maximum. Během 
vývoje jsme se zaměřili na nižší hmotnost, aniž 
by se současně snížila pevnost a trvanlivost. Díky 
tomu tento stroj nabízí velmi snadné ovládání, 
dokonale přesnou agilitu a pohodlnou, vyváženou 
jízdu.
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S tímhle stylovým modelem třídy Gran Turismo se nemusíte držet vyjetých tras. 
Skvěle se hodí na pohodové výlety, ale díky výkonnému přeplňovanému motoru se 
můžete vydat i na delší cesty – a navíc rychleji!

Model Sidewinder S-TX GT na dlouhé trasy je vybaven naším přeplňovaným 
motorem se vstřikováním paliva Genesis® 180 o objemu 998 ccm. NOV  odpružení 
146 se dvěma tuhostmi si skvěle rozumí s pásem Camso® Cobra 41 mm (1,6“) 
nabízeným exkluzivně v Evropě. Tuto dokonalou sestavu GT skvěle doplňuje sada 
tlumičů FOX® a lyže amaha Mountain.

Další úžasné funkce  Vyhřívaná sedla a ohřívače dlaní a palců, startér ovládaný 
tlačítkem a zpětný chod, vysoký štít a impozantní objem úložných prostorů.

spořádání řídítek Stealth
Díky uhlazenému a funkčnímu rozložení je 
ovládání tohoto stroje logické a jednoduché. 
Všechny ovládací přepínače jsou seskupeny ve 
snadném dosahu levého palce včetně tlačítka 
startéru, které při běžícím motoru fungují jako 
přepínač jízdy vpřed a vzad. Tlačítkový vypínač je 
umístěný vpravo a bezpečnost zvyšuje magnetický 
bezpečnostní spínač.

Systém spojky amaha SRC
Naše spojka SRC je navržená tak, aby zvládla 
působivý točivý moment a vysoký výkon 
přeplňovaného tříválcového motoru amaha 
Genesis® o objemu 998 ccm. azení je mimořádně 
efektivní s odpovídající rychlou odezvou. 
Kombinace vysoké pevnosti odlitků, efektivního 
chlazení a jemně vyladěných nastavení zaručuje 
vynikající odolnost a nízkou údržbu klínového 
řemene.

Připraven  na nej žasnější dobrodružné 
cesty v pohodlí třídy GT
Model Sidewinder S-TX GT je navržený tak, aby 
dlouhé výpravy zasněženou divočinou byly co 
nejpohodlnější, a tím i co nejzábavnější. Působivý 
úložný prostor zahrnuje dva volitelné odnímatelné 
pevné kufry po obou stranách centrálního tunelu 
a vyhřívaný vak na brýle a osobní předměty. 
Celkový možný dojezd prodlužuje 15l přídavná 
nádrž.

Čtyřtaktní motor Genesis Turbo o objemu 
998 ccm
Tento všestranný tříválec s plynulým 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.
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Tento stroj s revolučním systémem EPS, nastavitelným sklápěcím sedlem a 
řadou dalších skvělých funkcí přináší bezprecedentní pohodlí pro dvě osoby při 
jízdě mimo vyjeté trasy a dokáže tak zpříjemnit dobrodružné výpravy na větší 
vzdálenosti.

amilujete si plynulý výkon našeho tříválcového motoru Genesis® a s revoluční 
škrticí klapkou s elektronickým ovládáním ( CC-T) a systémem nastavení motoru 
D-MODE – a vychutnejte si příjemnou plynulost nejmodernějšího systému 
odpružení ProComfort. Tuto mocnou kombinaci vylepšuje první elektrický 
posilovač řízení (EPS) v této kategorii od společnosti amaha, který zaručuje 
konzistentní předvídatelnou ovladatelnost a tlumí rázy do lyží na hrbolatých 
trasách.

Když můžete vyzkoušet tolik skvělých funkcí, není na čase vyrazit na nějaké delší 
dobrodružství

ntegrovan  ložn  prostor s pevn m 
víkem
Do elegantní stylové kapotáže modelu 
RSVenture TF je dokonale integrovaný objemný 
úložný prostor s pevným víkem. těsnění proti 
povětrnostním vlivům pomáhá udržovat sníh 
a vlhkost venku a chrání tak váš majetek před 
poškozením.

Pohodlí řidiče  plně nastavitelná zádová 
opěrka
Jednoduché uvolnění pomocí páky usnadňuje 
posunutí celého opěradla dopředu nebo dozadu 
pro jízdu s lo nebo ve dvou. Sedák lze také otáčet 
pro optimální osobní pohodlí. Nastavitelné 
vyhřívané rukojeti pro spolujezdce mají dvě 
výškové polohy, aby je mohli využít menší i větší 
spolujezdci.

Multi unkční digitální přístrojov  panel
Všechna důležitá jízdní data se zobrazují na plně 
vybaveném digitálním přístroji. obrazují rychlost, 
otáčky, úroveň vyhřívání rukojetí, dvě počítadla 
ujeté vzdálenosti a hodiny. Počítadlo kilometrů 
ujetých se současným motorovým olejem navíc 
upozorňuje na nutnost výměny oleje a údaj 
o spotřebě paliva zobrazuje ujeté kilometry od 
chvíle, kdy se rozsvítila výstražná kontrolka paliva.

Zadní odpružení ProCom ort 151
ProComfort 151, navržené jako dokonalé zadní 
odpružení pro osobní sněžné skútry, zaručuje 
vynikající jízdní pohodlí a konzistentní ochranu 
před propružením na doraz pro jednoho nebo 
dva jezdce. Manévrování v terénu dále usnadňují 
naklápěcí lišty. Předpětí pružiny lze snadno a 
pohodlně seřizovat pomocí tří vaček.
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Práce? Tento stroj 
střední velikosti si s ní 

hrav  poradí!
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Tento sněžný skútr střední velikosti, který byl vytvořen s cílem usnadnit život 
lidem, jejichž práce vyžaduje pohyb po sněhu, přichází s překvapivě chlapskou 
pracovní etikou. A i když je primárně určen pro odtahování a vlečení, díky jeho 
skvělé ovladatelnosti a výkonu si ho můžete také pořádně užít!

Tato zcela nová, dvoutaktní pohonná jednotka o objemu 397 ccm se vstřikováním 
paliva a se stabilním výkonem 65 koní má pod kapotou zcela mimořádný točivý 
moment – ve svém odvětví bezprecedentní. Ve skutečnosti je úroveň výkonu 
dokonale sladěna se špičkovým designem šasi, odpružení, pásu a lyží.

Je sice v kategorii střední velikosti, ale luxus a pohodlí stroje jsou doopravdy 
neomezené! Na praktičnosti mu pak dodává elektrický startér, elektronický zpětný 
chod ovládaný tlačítkem, nastavitelný ohřívač dlaní a palců a přehledné, stylové 
digitální ukazatele. K pracovnímu kolektivu se připojil neskutečně působivý a 
všestranný pomocník.

Nový dvoutaktní motor o objemu 397 ccm 
s EFI
Tato nová dvoutaktní jednotka je opět první 
v odvětví. Efektivní systém EFI mu pomáhá 
dosáhnout velmi živého výkonu kolem 65 koní. 
Kombinace tak lehkého motoru (pod 23 kg) a tak 
lehkého stroje zaručuje vynikající poměr výkonu 
a hmotnosti se skvělou ovladatelností při tažení 
a vlečení.

Elegantní, lehké 38“ přední odpružení SRV
Tento systém, který přímo vychází z našeho 
elegantního odpružení SRV-M, je nejen 
mimořádně lehký, ale jeho kompaktní konstrukce 
snižuje nežádoucí odpor komponentů odpružení 
v hlubokém sněhu. Neutrální postavení poskytuje 
skvělou ovladatelnost v úzkém terénu, zatímco 
ve vyjetých trasách vykazuje poklidnou a 
předvídatelnou jízdu.

1 6“ odpružení se sklápěcími rámy
Odpružení s 12,5“ velkým zdvihem je opatřeno 
sklopnou zadní částí přepjatou pružinou, která 
umožňuje, aby byly zadní vratné kladky na 
hrbolatých trasách zavěšeny směrem nahoru, 
takže ovladatelností připomíná kratší modely. 
Pokud je potřeba dodatečný záběr, jedinečná 
funkce blokování sklápěcího rámu zajistí zadní 
část, aby se maximalizovala délka pevného rámu 
působící na zem.

Nov , mimořádně lehk  design šasi
Nejmodernější šasi z lehké slitiny bylo navrženo 
tak, abyste mohli nový, pružný, ochotně se 
vytáčející motor využít na maximum. Během 
vývoje jsme se zaměřili na nižší hmotnost, aniž 
by se současně snížila pevnost a trvanlivost – 
vlastnosti, které takový dříč potřebuje. Tento 
inovativní stroj tudíž nabízí velmi snadné ovládání, 
dokonale přesnou agilitu a pohodlnou, vyváženou 
jízdu.
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Všestranný, spolehlivý a lehký stroj s nevyčerpatelným výkonem – jako stvořený 
pro milovníky outdoorových dobrodružství. Pás má vynikající otační vlastnosti a 
vynikající záběr – kdykoli a kdekoli.

Sedlo v horském stylu poskytuje svobodu pohybu i patřičné pohodlí. Jízda na 
tomto stroji při dobývání divočiny je opravdovým potěšením. Vynikající výkon 
v hlubokém sněhu i ve vyjeté stopě, agilní a robustní šasi a velké úložné prostory 
– díky tomu všemu se tenhle stroj hodí nejen k trávení volného času naplno, ale 
i jako pomocník pro profesionály.

Na dlouhých, tvrdých cestách zaručuje hladkou jízdu zadní odpružení se dvěma 
tlumiči pohlcující nerovnosti, zatímco vysoký, široký, odolný štít poskytuje komfort 
v drsných podmínkách.

15 “ pás Camso® s v škou v čnělk  , 5“
V celém oboru jsou pásy Camso® široce uznávané 
pro jejich přilnavost, záběr, zatáčení a všestranné 
schopnosti. 154“ pás Camso® na modelu 
Transporter s výškou výčnělků 2,25“ zaručuje 
optimální trakci – což přijde vhod zejména při 
zkoumání hlubokého sněhu – a skvělý záběr pro 
ostré manévrování.

Vysok  štít zaručuje jezdci pohodlí a 
ochranu
„Vysoký štít chrání jezdce před větrem a sněhem 
a zvyšuje tak pohodlí na dlouhých, náročných 
cestách v drsných podmínkách. Do konstrukce 
jsou integrována dvě zrcátka zlepšující výhled a 
bezpečnost při jízdě. Štít je bezpečně připevněn 
k šasi a nabízí tak konzistentní ochranu a výhled, a 
to i v extrémních podmínkách.

00mm lyže amaha  široké a stabilní
Tyto široké lyže amaha Mountain si získaly 
skvělou reputaci na našem oblíbeném stroji VK10, 
protože skutečně přispívají k jeho úžasnému 
výkonu a stabilitě v hlubokém prašanu. Te  tuto 
konstrukci lyží používá model Transporter. Má 
proto vynikající záběr v hlubokém sněhu a se 
stejnou lehkostí se udrží i na čerstvém prašanu 
nebo uježděném sněhu.

vojitá torzní pružina zadního sklápěcího 
zavěšení
Předpětí torzních pružin je snadno nastavitelné 
tak, aby vyhovovalo různým zatížením, zatímco 
pohodlný výklopný systém upevnění usnadňuje 
vyproštění z hlubokého sněhu. Přímé odpružení 
vzadu po zajištění výrazně zvyšuje trakci, rychlost 
a stabilitu na sněhové ploše nebo vyjetých 
trasách.
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Náš oblíbený model Transporter 600 je všestranný, spolehlivý a lehký a je 
dokonalým sněžným skútrem pro venkovní dobrodružství nebo práce v terénu. Co 
by tedy mohlo být lepší než ke všem těmto výhodám atraktivního spojení přidat 
působivé množství dodatečného výkonu  A přesně to jsme udělali. Výsledek je 
nový Transporter 800.

Stejně jako příbuzné modely, Transporter má skvělé otační vlastnosti a vynikající 
záběr – kdykoli a kdekoli. Sedlo v horském stylu poskytuje svobodu pohybu 
i patřičné pohodlí. Jízda na tomto stroji při dobývání divočiny je opravdovým 
potěšením. Navíc se můžete těšit z vynikajícího výkonu v hlubokém sněhu i ve 
vyjeté stopě.

Agilní a robustní šasi a velké úložné prostory – díky tomu všemu se tenhle stroj 
hodí nejen k trávení volného času naplno, ale i jako pomocník pro profesionály. 
Na dlouhých, tvrdých cestách zaručuje hladkou jízdu zadní odpružení se dvěma 
tlumiči pohlcující nerovnosti, zatímco vysoký, široký, odolný štít poskytuje komfort 
v drsných podmínkách.

Nov  dvoutaktní motor o objemu 79  ccm
Tento živý dvouválcový dvoutaktní motor opravdu 
poskytuje výkon, s nímž dokáže model 800 
doslova létat – po kopcích i ve vyjetých trasách. 
Díky jeho so stikovanému digitálně řízenému 
zapalování a elektronickým systémům vstřikování 
paliva a oleje podává motor ve všech podmínkách 
maximální výkon a spolehlivě umožňuje vlečení 
nejhlubším sněhem tak, abyste vždy bezpečně 
dorazili domů.

Pás Camso® Power Claw pro ma imální 
přilnavost
V celém oboru jsou pásy Camso® široce 
uznávané pro svou přilnavost, záběr, zatáčení a 
všestranné schopnosti. Pás Camso® Power Claw 
na našem špičkovém modelu Transporter s 2,25“ 
výstupky, délkou 153“ a kloubovým kluzným 
rámem poskytuje optimální záběr (zvláště účinný 
při projíž kách hlubokým sněhem) a skvělou 
přilnavost při prudkém manévrování.

38“ přední zavěšení SRV  pro přesnost
Pokročilou konstrukci šasi doplňují nejmodernější 
komponenty geometrie zavěšení a jedinečně 
široká rozteč trojúhelníkového ramene, což má za 
následek opravdu kompaktní uspořádání zavěšení. 
Vysokotlaké plynové tlumiče jsou vybaveny 
tělem z tvrdě eloxovaného hliníku s 0,5“ pístnicí 
a vnitřním hliníkovým plovoucím pístem, vysoce 
kvalitními těsněními a stěrkami na led a kovaným 
okem na konci pístnice.

Zadní sklápěcí zavěšení na dlouhé cesty
Odpružení s velkým zdvihem je opatřeno 
nastavitelným předpětím torzních pružin tak, aby 
zvládlo různá zatížení. Pohodlný výklopný systém 
upevnění usnadňuje vyproštění z hlubokého 
sněhu a ovladatelností připomíná modely 
s kratším pásem. Přímé odpružení vzadu po 
zajištění výrazně zvyšuje trakci, rychlost a stabilitu 
na sněhové ploše nebo vyjetých trasách.
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Tento kultovní model proslulý svým prvotřídním výkonem a pohodlím má 
elektrický posilovač řízení s upravenou geometrií předního zavěšení, které 
potvrzují jeho pozici nejlépe ovladatelného užitkového sněžného skútru.

Velký motor EFI 1 049 ccm s vysokým výkonem a točivým momentem je 
kombinován se speciálním nastavením převodovky CVT, které umožňuje hladký 
chod, snadné tažení a zdánlivě nevyčerpatelnou zásobu výkonu. Jedinečná 
kon gurace motoru a airboxu umožnila vytvořit celek – od přední kapoty a sedla 
až po palivovou nádrž a čelní sklo – s ohledem na optimální ergonomii a pohodlí 
jezdce.

Vyberte si nejnovější robustní a skvěle ovladatelný model VK Professional II, se 
kterým zvládnete každou sněhovou plochu.

Přední odpružení zajiš uje stabilní 
zatáčení a řízení
Provedení závěsu v kombinaci s předními 
hliníkovými tlumiči PG umožňuje speciální 
nastavení, které plně využívá výhod nového 
systému elektrického posilovače řízení. Dlouhá, 
zakřivená čtyřbodová příčná ramena zaručují 
skvělou ovladatelnost s vynikající stabilitou 
v zatáčkách – a pomáhají vyhýbat se překážkám 
pod sněhem.

Tříválcov  čtyřtaktní motor Genesis® E
Odolný a vysoce spolehlivý tříválcový motor 
Genesis® je vybaven systémy elektronicky 
řízeného vstřikování paliva, regulací volnoběhu 
(ISC, Idle Speed Control) a efektivním nastavením 
převodovky CVT. Tato kombinace umožňuje 
snadné startování – i při extrémně nízkých 
teplotách – a plynulou regulaci výkonu, nízkou 
úroveň hluku a vynikající spotřebu paliva. 
Nejnovější konstrukce chladiče dále zlepšuje 
chladicí výkon.

Elektrick  posilovač řízení (EPS)
Systém EPS usnadňuje přesné a citlivé ovládání 
stroje – takže jízda je díky tomu ještě lepší a 
uvolněnější. Jeho počítačem řízený akční člen 
poskytuje optimální úroveň asistence při zatáčení, 
takže stroj v zatáčce působí lehčím a stabilnějším 
dojmem a omezuje se zvedání lyží.

Vážně drsně vypadající stroj v nov ch 
v razn ch barvách
Model VK vypadá odolně a profesionálně, jak 
jeho název napovídá, ve dvou nových m dních a 
stylových barvách s gra ckými motivy v matně 
stříbrné a tmavě vínové. Vnější vzhled není 
samozřejmě všechno, ale je skvělé vědět, že když 
se budete řítit po sněhu, stroj, na kterém jedete, 
vypadá ze všech stran stejně skvěle, jak se na něm 
jezdí.
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Model VK540V díky špičkovým technologiím ve své DNA – od motoru přes pás po 
lyže – zvládá ty nejnáročnější podmínky, nabízí bezkonkurenční výkon v hlubokém 
sněhu, v náročném terénu i při vlečení. A přitom je hospodárný a naprosto 
spolehlivý.

Tento neuvěřitelný dříč, který si dokáže skvěle poradit se sněhovými pláněmi 
po celém světě, má silný a citlivý motor osazený v extrémně pevném šasi se 
spolehlivým odpružením a zajímavým designem kapotáže. Přidejte výhody 
redukční převodovky se zpětným chodem, přesné a snadno ovladatelné lyže a 
robustní pás se skvělým záběrem a získáte všestranný stroj s výjimečnou úrovní 
pohodlí a ochrany pro řidiče i spolujezdce.

 prohlédněte si nepřekonatelný model VK540V. Tato legenda není žádný mýtus.

onstrukce tunelu a kapotáže usnad uje 
ovladatelnost
Tento stroj styl nejen vypadá skvěle, ale je také 
pohodlnější. Konstrukce tunelu a prahů pomáhá 
předcházet hromadění sněhu, zatímco vysoké 
jednodílné sedlo a řídítka s řemínkem usnadňují 
ovládání a zaručují pohodlnou jízdu. Velký štít a 
kapotáž s ochrannými de ektory také pomáhají 
chránit před odletujícím sněhem.

Velmi pohodlné sedlo a mnoho ložného 
prostoru
Luxusní vysoká sedla nabízejí skvělé pohodlí a 
snadnou jízdu mimo vyjeté tratě – a jsou na stejné 
úrovni pro řidiče i spolujezdce, takže výlety na 
dlouhé vzdálenosti nejsou žádná vytrvalostní 
zkouška, ale příjemná a pohodlná zábava. Sedlo 
je navíc odklápěcí a ukrývá pod sebou velmi 
prostornou a praktickou přihrádku.

Zadní odpružení ProCom ort se dvěma 
tlumiči
Odpružení Pro Comfort použité u modelu VK540V 
je vybaveno dvojitými tlumiči, které pracují 
nezávisle. Předpětí torzních pružin s jednoduchým 
seřizováním pomocí tří vaček je snadno 
nastavitelné tak, aby vyhovovalo vlečení těžkých 
nákladů nebo jízdě ve dvou. Naklápěcí lišty 
navíc přináší obrovskou výhodu při zrychlování a 
couvání z hlubokého sněhu.

onstrukce předního zavěšení zaručuje 
stabilní zatáčení a řízení
Systém odpružení TSS vpředu je legendární a 
dokonale se osvědčil ve vyjetých trasách, ve svém 
živlu se ale váš model VK540V ocitne, až když 
s ním vyrazíte do hlubokého sněhu. V kombinaci 
se širokými stabilními lyžemi získáváte snadno 
ovladatelný a předvídatelný stroj, na kterém bude 
opravdu radost jezdit – i do práce!
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Sháníte skútr, který by vyplnil mezeru mezi strojem pro děti (například náš milý 
SRX 120) a plnohodnotným sněžným skútrem běžné velikosti s odpovídající cenou  
Pokud jste si odpověděli kladně, podívejte se na SnoScoot – protože jsme ho 
vytvořili pro vás.

Nasloucháme přáním našich zákazníků, proto také vznikla koncepce modelu 
SnoScoot. Je navržen tak, aby nabídl rychlý, zábavný a cenově dostupný sněžný 
skútr pro nejmladší (od 8 let) nebo pro lidi menší postavy. Tento pozoruhodný stroj 
čerpá z našich zkušeností za více než 50 let vývoje a výroby světově nejvyspělejších 
sněžných skútrů.

SnoScoot je sice menší a pomalejší, ale všechno ostatní – od motoru a odpružení 
přes ovládání po výbavu – z něj dělá 100  zábavný sněžný skútr.

Vyrobeno na míru pro mladé nebo menší 
jezdce
Poloha sedla a ergonomie jsou navržené tak, 
aby jezdec seděl vzpřímeně uprostřed. držovat 
rovnováhu stoje je proto jednodušší, takže má 
vynikající ovladatelnost. Stroj SnoScoot nabízí 
svižný výkon a dokonalou rovnováhu mezi 
obratností a stabilitou, která novějším jezdcům 
přináší vzrušení i jistotu.

Typická kvalita a N  společnosti amaha
Toto je sněžný skútr amaha každým coulem – 
záměrně skromný a přitom rychlý a výkonný. Jeho 
hnací ústrojí, šasi, odpružení, lyže i systémy řízení 
byly vyrobeny podle stejných standardů vysoké 
kvality a bezpečnosti jako naše legendární modely 
plné velikosti. Neexistuje proto lepší způsob, jak 
se naučit řídit – nebo jak si užít sníh.

Zadní odpružení se nemusí za nic stydět
Protože pokročilá konstrukce šasi a přesné 
ovládání co nejdokonaleji odpovídají strojům 

amaha plné velikosti, musí být stejně 
kvalitní i zadní odpružení. Pro SnoScoot jsme 
vyvinuli systém odpružení s kluznými lištami 
a hydraulickým tlumičem se dvěma ocelovými 
trubkami, které doplňuje torzní pružina 
s nastavitelným předpětím.

Skvěl  vzhled a pohodlná jízda
Stroj SnoScoot je navržen k zábavným vyjíž kám – 
jednoduchý a funkční. Proto také má takové 
stylové a nápadné barvy a praktické luxusní 
doplňky, jako je hluboký a bezpečný prostor 
pro nohy, široké prahy, pohodlné sedlo a – tak 
důležité pro maximální potěšení z jízdu na 
sněžném skútru – elektrický startér a ohřívače 
rukou.
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Je roztomilý, ale není to hračka. Model SRX 120R vypadá a ovládá se téměř jako 
stroj amaha běžné velikosti. Jedná se proto o skvělý způsob, jak mladé generaci 
zprostředkovat vzrušení a zábavu při jízdě na sněžném skútru.

Současně se budou učit, protože tyto stylové sportovně vypadající stroje – od 
kompaktního motoru O V s plynulým chodem po snadno ovladatelné brzdy, řízení, 
odpružení a pás – využívá stejné mechanické principy jako jeho větší sourozenci. 
Je to zkrátka plnohodnotný sněžný skútr. Takže když přijde čas, přechod na vlastní 
stroj amaha plné velikosti proběhne snadno a přirozeně.

Než k tomu ale dojde, nabízí stroj SRX 120R skvělou rodinnou zábavu na sněhu. 
Děti si ho prostě zamilují.

Pokročilá konstrukce pásu Camso® se 
skvěl m záběrem
Jak jsme říkali, i když je SRX 120R určený dětem, 
není to žádná hračka. Proto jsme použili „dospělý“ 
pás Camso®, který skvěle zabírá na sněhu. A co 
víc, pro maximální trakci a minimální nedotáčivost 
v zatáčkách má speciálně navrženou výšku zubů 
(17,5 mm) a stejnou konstrukci pásu jako naše 
modely plné velikosti.

Stylov  design kapotáže v gra kou ve 
stylu Sidewinder
Model SRX 120R přináší výrazný design 
kapotáže, který přímo vychází z agresivního stylu 
otcovského modelu Sidewinder. spořádání sedla 
a řídítek napomáhá snadnému řízení a ovládání, 
což skutečně pomáhá budovat důvěru mladého 
jezdce. Má dokonce i výrazné nové barvy a skvělé 
nové gra cké schéma.

číme děti hrát si na sněhu
Pro každé dítě je vzrušení z první s lové jízdy na 
sněžném skútru neopakovatelný zážitek, kterému 
se jen tak něco nevyrovná. Model SRX 120R 
si zamilují od okamžiku, kdy ho nastartují. Ale 
můžou si to užívat i rodiče, protože jsme omezili 
maximální rychlost na přibližně 13 km h a přidali 
bezpečnostní spínač, který automaticky vypne 
motor, pokud jezdec nedobrovolně opustí stroj.

vojité lichoběžníkové přední zavěšení
Model SRX 120R je navržený tak, aby mladým 
jezdcům přiblížil radost z plné kontroly nad 
strojem. Proto je také tak důležitá část jako 
konstrukce předního zavěšení v podstatě stejná 
jako na sněžném skútru plné velikosti. Jeho hladký 
zdvih a minimální změny v úhlu odklonu nabízejí 
hbité zatáčení s minimální silou na řídítkách.

S
R

X
 1

20

SRX 120

Jet Stream Blue

2021_DL0_SMB_CZ-CZ_PRINT_1145.indb   33 03.04.2020   17:43:29



 

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

 

Technické údaje

Sidewinder X-TX LE 146 Sidewinder L-TX GT 137 SRViper X-TX LE 146

Motor
Typ  Objem 4 taktní  998 4 taktní  998 4 taktní  1,049

Válce 3 válec 3 válec 3 válec

Chlazení kapalinou chlazený kapalinou chlazený kapalinou chlazený

Vrtání x zdvih 80.0 x 66.2 80.0 x 66.2 82.0 x 66.2

Příprava směsi Turbo boosted 41mm Mikuni x 3, vstřikování paliva, kapalinově 
zahřívaná

Turbo boosted 41mmMikuni x 3, vstřikování paliva, kapalinově 
zahřívaná

41mm Mikuni x 3, vstřikování paliva, kapalinově zahřívaná

Design sání 2 ventilový 2 ventilový 2 ventilový

Systém zapalování digitální T.C.I. w T.P.S. digitální T.C.I. w T.P.S. digitální T.C.I. w T.P.S.

Výfuk 2 ventily 2 ventily 2 ventily

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

variabilní poměr, hořčíková skříň řetězu a kryt, elektronické řazení 
zpátečky, SRC

VXC, variabilní poměr, hořčíková skříň řetězu a kryt, elektronické 
řazení zpátečky

Brzdy Radial Master Cylinder ydraulic Brake  Disc on Drive Shaft Radial Master Cylinder ydraulic Brake  Light eight Disc on Drive 
Shaft

Radial Master Cylinder ydraulic Brake  Disc on Drive Shaft

Podvozek
Systém předního odpružení SRV-M New Spindle SRV SRV-M New Spindle

Přední tlumiče FOX® 1.5 ero QS3 FOX® 1.5 ERO iQS FOX® 1.5 ERO QS3

Přední zdvih 229 mm 254 mm 254 mm

adní tlumiče P Gas 1.5  FOX® 2.0 ero QS3 Alu. P Gas 1.5  FOX® 2.0 ERO iQS P Gas 1,5  FOX® 2,0 ero QS3

adní zdvih 343 mm 343 mm 343 mm

o m ry a hmotnosti
Celková výška 1,190 mm 1,360 mm 1,190 mm

Celková délka 3,353 mm 3,175 mm 3,353 mm

Celková šířka 1,200 mm 1,230 mm 1,200 mm

Stopa Š x D x V 15 palců x 146 palců x 2.0 palců 15 palců x 137 palců x 1.75 palců 15 palců x 146 palců x 2.0 palců

Typ stopy Camso® Challenger 2,0“ Camso® Backcountry 1.75 Camso® Challenger 2,0“

Postavení ližiny (od středu do středu) 1,016-1,041 mm 1,064 - 1,090 mm 1,016 -1,041 mm

Kapacita palivové nádrže 33.6Litry 33.6L 37.0Litry

Výbava
Elektrický startér standardní standardní standardní

pátečka standardní standardní standardní

Ohřívače rukou a palců standardní standardní standardní

Výkon, typ světlometů 60 55  LED 60 55  LED 60 55  alogen

Jednosměrný  proud standardní standardní standardní
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SRViper B-TX LE 153 Sidewinder B-TX LE 153 Mountain Max 154

Motor
Typ  Objem 4 taktní  1,049 4 taktní  998 Dvoutaktní  794 ccm

Válce 3 válec 3 válec 2válcový

Chlazení kapalinou chlazený kapalinou chlazený kapalinou chlazený

Vrtání x zdvih 82.0 x 66.2 80.0 x 66.2 85,0 mm  70,0 mm

Příprava směsi 41mm Mikuni x 3, vstřikování paliva, kapalinově zahřívaná Turbo boosted 41mm Mikuni x 3, vstřikování paliva, kapalinově 
zahřívaná

Elektronické vstřikování

Design sání 2 ventilový 2 ventilový pístní jazýčkové ventily

Systém zapalování digitální T.C.I. w T.P.S. digitální T.C.I. w T.P.S. Digitálně řízené CDI

Výfuk 2 ventily 2 ventily APV s laděnou trubkou

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

variabilní poměr, hořčíková skříň řetězu a kryt, elektronické řazení 
zpátečky, SRC

Team Rapid  Reverse push Button Engine

Brzdy Radial Master Cylinder ydraulic Brake  Disc on Drive Shaft Radial Master Cylinder ydraulic Brake  Light eight Disc on Drive 
Shaft

lavní hydraulický válec Stealth s lehkým třmenem

Podvozek
Systém předního odpružení SRV-M New Spindle SRV-M New Spindle SRV-M New Spindle

Přední tlumiče FOX® 1.5 ERO QS3 FOX 1.5 ERO QS3 FOX® QS3

Přední zdvih 229 mm 229 mm 178 mm

adní tlumiče FOX® 1.5 ERO QS3  FOX® 1.5 ERO QS3 FOX 1.5 ERO QS3  FOX 2.0 ERO QS3 FOX® QS3 FOX® QSL s blokováním při stoupání

adní zdvih 394 mm 394 mm 394 mm

o m ry a hmotnosti
Celková výška 1,270 mm 1,270 mm 1270 mm

Celková délka 3,360 mm 3,360 mm 3353 mm

Celková šířka 1,118 mm 1,118 mm 1130 mm

Stopa Š x D x V 15 palců x 153 palců x 2.25 palců 15 palců x 153 palců x 2.25 palců 15“  154“  2,6“

Typ stopy Camso® Power Claw 2,25 Camso® Power Claw 2,25 Camso® Power Claw 2,6“

Postavení ližiny (od středu do středu) 1,016 -1,041 mm 1,016 - 1,041 mm Nastavitelné 902–952 mm

Kapacita palivové nádrže 37.0Litry 33.6L 39,4 l

Výbava
Elektrický startér standardní standardní standardní

pátečka standardní standardní standardní

Ohřívače rukou a palců standardní standardní standardní

Výkon, typ světlometů Duální 60 55  halogenová 60 55  LED n a

Jednosměrný  proud standardní standardní standardní
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Technické údaje

SXVenom MTN Sidewinder M-TX LE 153 SXVenom

Motor
Typ  Objem Dvoutaktní  397 ccm tyřtaktní 998 Dvoutaktní  397 ccm

Válce 1-Cylinder 3 válec 1-Cylinder

Chlazení kapalinou chlazený kapalinou chlazený kapalinou chlazený

Vrtání x zdvih 85,0 mm  70,0 mm 80,0 mm x 66,2 mm 85,0 mm  70,0 mm

Příprava směsi Elektronické vstřikování Přeplňovaný, 41mm Mikuni  3, vstřikování paliva, vyhřívání 
kapalinou

Elektronické vstřikování

Design sání pístní jazýčkové ventily 2 ventilový pístní jazýčkové ventily

Systém zapalování Digitálně řízené CDI Digitální TCI s TPS Digitálně řízené CDI

Výfuk APV s laděnou trubkou 2 ventily APV s laděnou trubkou

Spojka  převodovka Team Rapid  Reverse push Button Engine variabilní poměr, hořčíková skříň řetězu a kryt, elektronické řazení 
zpátečky, SRC

Team Rapid  Reverse push Button Engine

Brzdy lavní hydraulický válec Stealth s lehkým třmenem Radial Master Cylinder ydraulic Brake  Disc on Drive Shaft lavní hydraulický válec Stealth s lehkým třmenem

Podvozek
Systém předního odpružení SRV-M New Spindle SRV-M New Spindle SRV-M New Spindle

Přední tlumiče ydraulické dvoupláš ové FOX® Float® QS3 ydraulické dvoupláš ové

Přední zdvih 211 mm 177 mm 183 mm

adní tlumiče ydraulické dvoupláš ové  hydraulické dvoupláš ové FOX® Float® QS3  FOX Float QSL s blokováním při stoupání ydraulické dvoupláš ové  hydraulické dvoupláš ové

adní zdvih 305 mm 394 mm 272 mm

o m ry a hmotnosti
Celková výška n a 1 270 mm 965 mm

Celková délka 3251 mm 3 360 mm 2921 mm

Celková šířka 1117 mm 1 100 mm 1117 mm

Stopa Š x D x V 15“  146“  2,0“ 14   153   3,0 palce 14“  121“  1,0“

Typ stopy Camso® Challenger Camso® Power Claw 3.0 Camso® acksaw 1,0

Postavení ližiny (od středu do středu) Nastavitelné 940 mm – 991 mm Nastavitelné 876–978 mm Nastavitelné 952,5 mm – 978 mm

Kapacita palivové nádrže 44,3 l 33,6 l 44,3 l

Výbava
Elektrický startér standardní standardní standardní

pátečka standardní standardní standardní

Ohřívače rukou a palců standardní standardní standardní

Výkon, typ světlometů n a 60 55  LED n a

Jednosměrný  proud Volitelných standardní Volitelných
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Sidewinder S-TX GT 146 RSVenture TF ransporter ite

Motor
Typ  Objem 4 taktní  998 4 taktní  1,049 Dvoutaktní  397 ccm

Válce 3 válec 3 válec 1-Cylinder

Chlazení kapalinou chlazený kapalinou chlazený kapalinou chlazený

Vrtání x zdvih 80.0 x 66.2 82.0 x 66.2 85,0 mm  70,0 mm

Příprava směsi Turbo boosted 41mmMikuni x 3, vstřikování paliva, kapalinově 
zahřívaná

41mmMikuni x 3, vstřikování paliva, kapalinově zahřívaná Elektronické vstřikování

Design sání 2 ventilový 2 ventilový pístní jazýčkové ventily

Systém zapalování digitální T.C.I. w T.P.S. digitální T.C.I. w T.P.S. Digitálně řízené CDI

Výfuk 2 ventily, zadní výfuk 2 ventily, zadní výfuk APV s laděnou trubkou

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

VXC, variabilní poměr, hořčíková skříň řetězu a kryt, elektronické 
řazení zpátečky

Team Rapid  Reverse push Button Engine

Brzdy Radial Master Cylinder ydraulic Brake  Disc on Drive Shaft ydraulická, mechanická parkovací brzda, 2pístkový hliníkový třmen, 
Ventilated Disc

lavní hydraulický válec Stealth s lehkým třmenem

Podvozek
Systém předního odpružení SRV nezávislé, dvojité trojúhelníkové rameno SRV-M New Spindle

Přední tlumiče FOX® 1.5 ERO QS3 K B, 36mm Piston, .P.G. Aluminium ydraulické dvoupláš ové

Přední zdvih 343 mm 219 mm 183 mm

adní tlumiče P Gas 1.5  P GAS 1.5 K B, 36 mm Piston, .P.G., Aluminium  K B, 36 mm Piston, .P.G., 
Aluminium

ydraulické dvoupláš ové  hydraulické dvoupláš ové

adní zdvih 394 mm 351 mm 317,5 mm

o m ry a hmotnosti
Celková výška 1,397 mm 1,380 mm 1283 mm

Celková délka 3,226 mm 3,215 mm 3251 mm

Celková šířka 1,270 mm 1,245 mm 1117 mm

Stopa Š x D x V 15 palců x 146 palců x 1.6 palců 15 palců x 151 palců x 1.25 palců 15“  146“  1,6“

Typ stopy Camso® Cobra 1,6 Camso® Ripsaw Camso® Cobra

Postavení ližiny (od středu do středu) 1,064 - 1,090 mm 1,080 mm Nastavitelné 952,5 mm – 978 mm

Kapacita palivové nádrže 33.6L a dodatečná nádrž 34.6Litry 44,3 l

Výbava
Elektrický startér standardní standardní standardní

pátečka standardní standardní standardní

Ohřívače rukou a palců standardní Passenger Grip eating Standard, Separate, 9 poloh, Nastavitelné, 
standardní

standardní

Výkon, typ světlometů 60 55  LED 60 55  halogeny x 2 n a

Jednosměrný  proud standardní standardní Volitelných
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Technické údaje

ransporter ransporter V  ro essional  S

Motor
Typ  Objem 2 taktní  599 Dvoutaktní  794 ccm 4 taktní  1,049

Válce 2válcový 2válcový 3 válec

Chlazení kapalinou chlazený kapalinou chlazený kapalinou chlazený

Vrtání x zdvih 73.8 x 70.0 85,0 mm  70,0 mm 82.0 x 66.2

Příprava směsi Dual Stage injection Elektronické vstřikování 41mmMikuni x 3, s BRG, vstřikování paliva, kapalinově zahřívaná

Design sání pístní jazýčkové ventily pístní jazýčkové ventily 2 ventilový

Systém zapalování Digitally Controlled CDI Digitálně řízené CDI digitální T.C.I. w T.P.S.

Výfuk APV s laděnou trubkou APV s laděnou trubkou 2 ventily, zadní výfuk

Spojka  převodovka Team Rapid  Reverse push Button Engine Team Rapid  Reverse push Button Engine VXC, variabilní poměr, vysoký  nízký  zpětný převod

Brzdy Race radial master cylinder hydraulic brake lavní hydraulický válec Stealth s lehkým třmenem ydraulická, 4pístkový hliníkový třmen, lehké kotouče s ventilací, 
mechanická parkovací brzda

Podvozek
Systém předního odpružení SRV SRV nezávislé, dvojité trojúhelníkové rameno

Přední tlumiče PG 1.5 PG 1,5 Plynokapalinové

Přední zdvih 241 mm 240 mm 161 mm

adní tlumiče PG 1.5  PG 1.5 PG 1,5  PG 1,5 K B, 40 mm Piston, .P.G. center , rear

adní zdvih 343 mm n a 275 mm

o m ry a hmotnosti
Celková výška 1,321 mm 1 321 mm 1,455 mm

Celková délka 3,353 mm 3 353 mm 3,270 mm

Celková šířka 1,219 mm 1 219 mm 1,165 mm

Stopa Š x D x V 15 palců x 153 palců x 2.25 palců 15“  153“  2,25“ 20 palců x 154 palců x 1.5 palců

Typ stopy Camso® Camso® Power Claw 2,25 Camso® Cobra T

Postavení ližiny (od středu do středu) 901.7 -1,054 mm nastavitelné 90,17–105,41 cm (35,5–41,4 palců), nastavitelné 990 mm

Kapacita palivové nádrže 51.9Litry 51,9 l 44.6Litry

Výbava
Elektrický startér standardní standardní standardní

pátečka standardní standardní standardní

Ohřívače rukou a palců standardní standardní 9 poloh, Nastavitelné, standardní, Samostatné  nastavitelné 
standardní vyhřívání držadla spolujezdce

Výkon, typ světlometů 60 55  alogen 60 55  alogen 60 55  halogeny x 2

Jednosměrný  proud N A n a standardní
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V V SnoScoot ES S X 

Motor
Typ  Objem 2 taktní  535 4 taktní  192 4 taktní  123

Válce 2válcový 1-Cylinder 1-Cylinder

Chlazení osový ventilátor Vzduchem chlazený Vzduchem chlazený

Vrtání x zdvih 73.0 x 64.0 70.0 x 55.0 56.0 x 50.0

Příprava směsi Mikuni TM33 Flat Slide x 1,with double heaters BS-25 Mikuni CV Carburettor B-18Mikuni TM33 Flat Slide x 1

Design sání pístní jazýčkové ventily 1-valve 1-valve

Systém zapalování DC-CDI C.D.I Transistorized

Výfuk písty 1-valve 1-valve

Spojka  převodovka variabilní poměr, XRC, vysoký  nízký  zpětný převod CVT odstředivá automatická, etěz

Brzdy mechanická kotoučová ydraulická kotoučová Adjustable band

Podvozek
Systém předního odpružení Teleskopická podpěra dvojité trojúhelníkové rameno dvojité trojúhelníkové rameno

Přední tlumiče ydraulic ydraulické dvoupláš ové ydraulic

Přední zdvih 150 mm 114 mm 76 mm

adní tlumiče ydraulic, Gas Cell rear , center ydraulické dvoupláš ové N A

adní zdvih 278 mm 216 mm 114 mm

o m ry a hmotnosti
Celková výška 1,430 mm 914 mm 787 mm

Celková délka 3,070 mm 2,134 mm 1,816 mm

Celková šířka 1,140 mm 914 mm 876 mm

Stopa Š x D x V 20 palců x 154 palců x 1.5 palců 10 palců x 93 palců x 1.0 palců 10 palců x 68 palců x 0.69 palců

Typ stopy Camso® Cobra T Camso® Cobra Camso® Block Pattern

Postavení ližiny (od středu do středu) 960 mm 775 mm 780 mm

Kapacita palivové nádrže 44.0Litry 8.33Litry 1.7Litry

Výbava
Elektrický startér standardní standardní N A

pátečka standardní N A N A

Ohřívače rukou a palců i Low adjustable 2 position andwarmer N A

Výkon, typ světlometů 60 55  halogeny x 2 12 55  alogen 12V 55

Jednosměrný  proud standardní N A N A
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Vaše vlastní elektrárna

A  už se vydáte kamkoli a budete 
dělat cokoli, kompaktní a lehký 
generátor EF2200iS je připraven 
poskytnout okamžitý výkon 
pro podnikání či zábavu. ada 
jeho praktických funkcí přináší 
radost z používání – a díky nízké 
hmotnosti pouhých 25 kg se tento 
robustní generátor snadno přenáší 
a přepravuje.

Výkonný, tichý, úsporný 
a kompaktní – vysoce výkonný 
generátor amaha EF2200iS 
zkrátka umí. Je navržen tak, aby 
podával max. čistý výkon 2,2 kVA, 
a  bude kdekoli, díky čemuž je 
ideální pro širokou škálu použití.

Technologie amaha Smart 
Throttle poskytuje až 10,5 
hodiny nepřetržitého výkonu 
při  zatížení – a díky extrémně 
nízkému hluku pouhých 57 dB (při 

 zatížení ve vzdálenosti 7 metrů) 
odvádí generátor EF2200iS tiše 
a efektivně svou práci, zatímco vy 
můžete využít svůj den co nejlépe, 
a  už pracujete nebo se bavíte.

Spousta energie v kompaktním 
provedení.

Mějte energii na dosah ruky, 
a  už potřebujete napájet vařič 
nebo profesionální elektronářadí. 
Model EF2000iS patří k nejlehčím 
generátorům na trhu a díky 
hmotnosti 21 kg jej unesete 
i jednou rukou.

Přestože je tak výkonný, jeho 
velkokapacitní tlumič výfuku 
zajiš uje chod s nízkým hlukem, 
pouhých 51,5 dB(A).  Kompaktní 
ovládací panel se všemi ovladači 
na jedné straně usnadňuje 
ovládání a zapadá do nového 
retro designu s čistými křivkami. 
Palivová nádrž o objemu 
4,2 litru umožňuje nepřetržitý 
provoz po dobu 10,5 hodiny při 
1 4 jmenovitého zatížení. Při 
kempování i na staveništi – tento 
bezkartáčový invertor to zvládne.

Při  jmenovitého zatížení ve 
vzdálenosti 7 metrů.

Některé zobrazené modely nemusí být v některých zemích dostupné. Speci kace a vzhled produktů značky amaha se časem mohou změnit bez předchozího 
oznámení. Jejich zobrazení má ilustrativní charakter a není smluvním popisem výrobků. áruka na generátory se řídí zvláštními podmínkami. Pro další podrobnosti 
kontaktujte svého autorizovaného dealera značky amaha.

Ryzí výkon na kolech.

Opatřete si energii, jakou 
potřebujete pro cokoli, od 
kávovaru až po kotoučovou 
pilu – v kompaktní, uživatelský 
přívětivé podobě. Model 
EF3000iSE poskytuje výkon 
3,0 kVA a maximální dobu provozu 
přes 20 hodin při  jmenovitého 
zatížení v režimu Economy 
Control.

Navzdory velkému výkonu je 
generátor EF3000iSE mimořádně 
tichý, s provozní hlučností pouhých 
51  dB (A) – a protože stojí na 
čtyřech kolech, nemůže být jeho 
přemis ování snazší.

Regulace škrticí klapky Smart 
Throttle automaticky upravuje 
otáčky motoru tak, aby odpovídaly 
zatížení. Výsledkem je nižší 
spotřeba paliva a menší hluk. 

Při  jmenovitého zatížení ve 
vzdálenosti 7 metrů.

EF2200iSEF2000iS EF3000iSE
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esta a do rodr stvím 
a ín  pr v  tady

Každý v sobě máme smysl pro dobrodružství a 
touhu zjistit, co čeká za obzorem. A právě díky 
této vrozené touze po objevování neexistuje 
žádná hranice, čeho lze dosáhnout a jak 
daleko se vydat.

S komplexní řadou produktů značky amaha 
si můžete užívat a sdílet pestrou škálu 
plnohodnotných zážitků na zemi, na vodě 
nebo na sněhu. Abychom vám pomohli odhalit, 
co rozbuší vaše srdce, společnost amaha 
založila specializovaný portál dobrodružných 
podniků, který vám nabídne přístup do nového 
světa plného úžasných, neočekávaných a 
radostných zážitků.

Destination amaha Motor je globální online 
platforma pro cestovatele, která každému, 
kdo hledá vzrušení, rozpumpuje adrenalin a 
umožní získat nové zážitky, jež vydrží napořád. 
Díky spolupráci s prověřenými partnery 
v oblasti cestovního ruchu nabízí projekt 
Destination amaha Motor možnost vyhledat 
online dokonalé dobrodružství pro jízdu na 
motocyklu, čtyřkolce, na lodi či sněžném 
skútru.

Platforma nabízí skutečně rozmanitý 
výběr cestovních zážitků. ískáte zde nové 
zkušenosti, které vám rozšíří horizonty a 
donutí vás překonávat sám sebe. Můžete se 
spolehnout, že platforma Destination amaha 
Motor prověřila a schválila opravdu každého 
poskytovatele, takže svou rezervaci můžete 
odeslat s naprostou důvěrou. Navštivte 
stránky https destination-yamaha-motor.eu  
a vneste s námi vzrušení do své budoucnosti.
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Petrská 1168/29
110 00 Praha 1

Česká republika
info@yamaha-motor.cz

 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 pora te s prodejcem sněžných skútrů. 

 Sledujte nás  

 Prodejce 
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