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CROSSOVER

Az extrém felfedezés
számára hazai pálya!

Sidewinder X-TX LE 146
Az agresszív kinézetű és lehengerlő teljesítményű Sidewinder X-TX LE motoros
szánnal nem kell a kitaposott ösvényen maradnod. Felfedezésre termett, izgalmas,
minden akadályt legyőző turbófeltöltős motoros szánunk hosszabb kalandokra és
nagyobb sebességre csábít!
A stílusos, hosszú lánctalpas Sidewinder X-TX LE meghajtásáról lenyűgöző
turbófeltöltős, üzemanyag-befecskendezéses, 998 cm³-es Genesis® 180 motorunk
gondoskodik, amely a tengerszint feletti magasságtól függetlenül lélegzetelállító
teljesítményt és nyomatékot ad le. Az ÚJ 146-os hátsó felfüggesztés, amelyhez
egy 2,0”/51mm-es Challenger® lánctalp és egy csúcstechnikájú FOX®
lengéscsillapító rendszer csatlakozik, a tökéletes új generációs X-over futóműkonfiguráció.

Sidewinder X-TX LE 146

Emellett számos egyéb említésre méltó jellemzővel is rendelkezik: ülésfűtés,
J-kampó alakú kormányrúd, sportszélvédő, elektromos indítás, hátramenet,
valamint kéz-/hüvelykujj-melegítők.

Metallic Silver

Luxus és kényelem minden téren
Sidewinder X-TX modellünk LE változata
igazán élvezetessé teszi a kirándulásokat olyan
luxusfelszereléseivel, mint például a fűtött
Mountain ülés, a kettős kapcsolós kéz-/hüvelykujjmelegítők, a gombnyomásos motorindítás
és hátrameneti fokozat, valamint a tetszetős
kialakítású, szuperalacsony szélvédő. Emellett
tágas tárolórekeszek találhatók rajta, például
védőszemüveg- és szíjtáska, továbbá egy, a
középcsatornában elhelyezkedő táska.

998 cm³-es, négyütemű Genesis
turbómotor

Aszimmetrikus dupla keresztlengőkaros
első felfüggesztés

J-kampó alakú kormányrúd ás
kormányrúdemelő

A motoros szánok piacának valaha volt
legfejlettebb és legerősebb erőforrása,
a finom járású és rugalmas 3-hengeres
turbómotor a tengerszint feletti magasságtól
és a körülményektől függetlenül lenyűgöző
erőtartalékokat biztosít. A masszív
nyomatékleadás és vonóerő a teljes fordulatszámtartományban rendelkezésre áll, azonnali
gázreakció mellett és turbólyuk nélkül. Egy igazi
teljesítmény-forradalom a „valódi” 180 lóerős
osztályban.

Az izgalmas jármű egyik különlegességét egyedi
első felfüggesztés-geometriája jelenti, melynek
egymástól nagy távolságra lévő alsó és felső
lengőkarjai aszimmetrikusan kapcsolódnak a
váz első részéhez. A FOX® QS3 lengéscsillapítók
rendkívül gyors reakcióidejű kezelhetőséget
tesznek lehetővé – kifinomultságuk ellenére
azonban elég erősek ahhoz, hogy elviseljék a
nagy igénybevételt jelentő terepviszonyok és
versenypályák jelentette kihívásokat.

A magas és könnyű alumínium kormányrúdemelő
olyan magasságba emeli a kormányrudat, mely
maximális irányíthatóságot biztosít a friss
porhóban. A csuklós állítású kormányrúdemelő
lehetővé teszi, hogy megtaláld az
üléshelyzetedhez legjobban illő kormányszöget.
Az egyenes, J-kampó végű, Mountain kengyellel
ellátott kormányrúd szintén megkönnyíti az
irányítást, és pontos visszajelzéseket küld az első
felfüggesztés felől.

Sidewinder L-TX GT 137
Pattanj az agresszív kinézetű és lenyűgöző teljesítményű Sidewinder L-TX LE 137
nyergébe, és hódítsd meg a természetet! Ez a felejthetetlen kalandozásokra
termett, akadályt nem ismerő motoros szán egyre messzebb és egyre nagyobb
tempókra csábít.

Sidewinder L-TX GT 137

A Sidewinder L-TX csatolt felfüggesztésű változatának meghajtásáról nagyszerű
turbófeltöltős, üzemanyag-befecskendezéses, 998 cm³-es Genesis® 180
motorunk gondoskodik, mely a tengerszint feletti magasságtól függetlenül
lélegzetelállító teljesítményt és nyomatékot ad le. 1,75”-os/44 mm-es Camso®
BackCountry lánctalpával, intelligens és elektromosan állítható felfüggesztésével,
valamint nagy teljesítményű FOX® lengéscsillapítóival verhetetlen kényelmet és
irányíthatóságot biztosít.
Emellett számos egyéb említésre méltó jellemzővel is rendelkezik: J-kampó alakú
kormányrúd, sportszélvédő, elektromos indítás, hátramenet, ülésfűtés, valamint
kéz-/hüvelykujj-melegítők.

Yamaha Black

998 cm³-es, négyütemű Genesis
turbómotor

ARCS első felfüggesztés – FOX® 1.5 ZERO
IQS lengéscsillapítók

J-kampó alakú kormányrúd ás
kormányrúdemelő

Luxusminőségű műszerfal két digitális
kijelzővel

A motoros szánok piacának valaha volt
legfejlettebb és legerősebb erőforrása,
a finom járású és rugalmas 3-hengeres
turbómotor a tengerszint feletti magasságtól
és a körülményektől függetlenül lenyűgöző
erőtartalékokat biztosít. A masszív
nyomatékleadás és vonóerő a teljes fordulatszámtartományban rendelkezésre áll, azonnali
gázreakció mellett és turbólyuk nélkül. Egy igazi
teljesítmény-forradalom a „valódi” 180 lóerős
osztályban.

A legfrissebb modellt a vadonatúj, Advanced
Rolling Center Suspension (ARCS) névre
keresztelt, speciális kialakítással és könnyebb
felső A-lengőkarokkal ellátott felfüggesztés
teszi igazán különlegessé. Az új felfüggesztés
lenyűgözően reszponzív kezelhetőséget biztosít,
amiben az intelligens, elektronikusan állítható
FOX 1.5 ZERO iQS lengéscsillapítók is szerepet
vállalnak. Masszív felfüggesztés a bármilyen
terepen való tökéletes helytállás érdekében.

A magas és könnyű alumínium kormányrúdemelő
olyan magasságba emeli a kormányrudat, mely
maximális irányíthatóságot biztosít a friss
porhóban. A csuklós állítású kormányrúdemelő
lehetővé teszi, hogy megtaláld az
üléshelyzetedhez legjobban illő kormányszöget.
Az egyenes, J-kampó végű kormányrúd
szintén megkönnyíti az irányítást, és pontos
visszajelzéseket küld az első felfüggesztés felől.

A motoros szán számos érzékelőt tartalmaz,
melyek folyamatosan felügyelik a motor adatait,
így alapvető fontosságú információkat biztosítva
a vezetőnek. A sebesség, a fordulatszám, az
üzemanyagszint, az olajhőmérséklet és -nyomás
mellett több egyéb fedélzeti számítógép-alapú
információ is megjeleníthető. Ilyen például az
üzemóra-számlálós kijelző, a megtett távolsággal
kapcsolatos információk és a magasságmérő.

SRViper X-TX LE 146
Névadója, a vipera erős, gyors, nem ismer félelmet, és arra termett, hogy uralja a
területét. Ehhez híven a Yamaha Viper modellje szintén uralja saját természetes
közegét: a havat.
A Viper meghajtásáról egy erős és azonnali gázreakciójú négyütemű Genesis
motor gondoskodik, mely egy könnyű, de erős vázban kapott helyet. Az első
többcélú aszimmetrikus felfüggesztés kiegyensúlyozottságot és mozgékonyságot
biztosít, így az új, széles és a hóra tökéletesen felfekvő Yamaha Mountain
sítalpakkal pontosan arra mehetsz, amerre fordítod őket. A fenomenális
tapadásról a hátsó felfüggesztés gondoskodik, amelynek új, 146-os felépítményén
egy kiváló teljesítményű, többcélú lánctalp található.

SRViper X-TX LE 146

Engedd hát, hogy a Viper(a) lecsapjon, és élvezd a havat!

Metallic Silver

Üzemanyag-befecskendezéses, 1049 cm³es, háromhengeres motor
A legendás négyütemű Genesis motor nagy
teljesítményt és nyomatékot ad le, ezért ennek
megfelelő tengelykapcsoló szükséges hozzá!
Olyan tengelykapcsolót készítettünk, mely
tökéletesen illik a Genesis egyedi, sportos és
élénk karakteréhez – ráadásul a vezetési élményt
is optimalizálja. Az előnyök között szintén
megemlítendő a hosszú szíjélettartam, valamint a
tengerszint feletti magasság – és saját személyes
preferenciáid – szerinti beállítási lehetőség is.

Stealth kormány és kormányrúdemelő
A vadonatúj Vipers modell is megkapta a
legújabb, letisztult és funkcionális Stealth
kormányrúd-kialakítást. A kezelőkapcsolókat
könnyen el lehet érni a bal hüvelykujjal, a
mágneses zsinórral ellátott gyújtásmegszakító
pedig jobb oldalt található.

Jól bevált első felfüggesztés, SRV-M
függőcsappal

Camso® Challenger 2.0”/51 mm lánctalp
külső meghajtással

Az izgalmas jármű egyik leginkább említésre
méltó különleges jellemzője az egyedi
elsőfelfüggesztés-geometria. Az egymástól távol
eső alsó és felső lengőkaron aszimmetrikusan
kapcsolódnak a víz elejéhez, és a FOX® 1.5 Zero
QS3 lengéscsillapítókkal kiegészülve kiváló
reakcióidejű kezelhetőséget tesznek lehetővé –
kifinomultsága ellenére a felfüggesztés elég erős
ahhoz, hogy elviselje a nehéz terepek jelentette
kihívásokat.

A gyorsulás és kanyarodás szempontjából a
piac élén álló Camso® lánctalpon 2,0”-os (51
mm-es) kapaszkodókörmök találhatók, és egy
külső lánckerék hajtja meg, mely tökéletesen
illeszkedik a lánctalp nyílásaihoz. A fogaskerekes
mechanizmusként működő egység minden
körülmények között kiváló tapadást és meghajtást
biztosít.

SRViper B-TX LE 153
Luxusszintű felszereltségével és erős, 1049 cm³-es motorjával az SR Viper B-TX LE
153 új, 2020-as modellje igazán lenyűgöző jármű – minden megvan benne, ami a
járatlan európai utak stílusos meghódításához szükséges.
A csúcstechnológiás, üzemanyag-befecskendezéses motor bármilyen
magasságban nagyszerű teljesítményt és nyomatékot biztosít. A magabiztos
irányíthatóságot számos innovatív jellemző garantálja – többek között a 2,25”-os
Camso® Power Claw lánctalp, a II. generációs karosszériakialakítás, a hevederes
kapcsoló, a nagy teljesítményű FOX® QS3 lengéscsillapító, a kényelmes Mountain
ülés, valamint a Stealth kormányrúd és kengyel.

SRViper B-TX LE 153

Az LE változat a Mountain ülésnek, a hátramenet-fokozatnak, az elektromos
indításnak és a kéz- és hüvelykujj-melegítőknek köszönhetően még kényelmesebb
és szórakoztatóbb vezetési élményt kínál.

Metallic Silver

Üzemanyag-befecskendezéses, 1049 cm³es, háromhengeres motor
A motoros szánok világában komoly elismerésnek
örvendő, egyenletesen üzemelő, háromhengeres
motor bármilyen tengerszint feletti magasságon,
minden körülmények között élvezetes vezetést
biztosít. Ez a gazdaságos, legmodernebb és új
kalibráláson átesett üzemanyag-befecskendezőrendszerünkkel szerelt négyütemű motor
kiváló hidegindítási teljesítménnyel, azonnali
gázreakcióval és a teljes fordulatszámtartományban hatalmas húzóerővel rendelkezik.

LE – azaz luxusszintű extrák?
A szervizbarát II. generációs karosszéria-kialakítás
és a különböző megjelenített információk
közötti egyszerű váltást kínáló, intelligens
digitális mérőórák mellett az LE modellen egy
Mountain ülés, új Stealth kormányrúd-vezérlők,
kéz- és hüvelykujj-melegítők, gyújtásmegszakító
nyomógomb, elektromos indító nyomógomb és
hátrameneti fokozat is helyet kapott.

Mozgékony, jól reagáló váz – alacsony
súly, erős felépítés

Nagy teljesítményű Camso® Power Claw
lánctalp

A kimondottan a legújabb Mountain
modelljeinkhez kifejlesztett, rendkívül erős
váz nagy teherbírású, háromszög kialakítású
alumínium felépítése alacsony súly mellett is
nagy szerkezeti erőt biztosít. Ez rendkívül pontos
kezelhetőséget és nagyszerű egyensúlyérzetet
jelent, ami számos vezetési stílushoz ideális
dinamikát tesz lehetővé.

Az extrém körülmények között is lehengerlő
teljesítmény nyújtó, 2,25”-os/57 mm-es
kapaszkodókörmökkel felszerelt Camso® Power
Claw lánctalpat kimondottan ehhez az SR Viper
modellhez választottuk. A lánctalpat meghajtó
külső lánckerekek tökéletesen illeszkednek
a lánctalp nyílásaihoz, így fogaskerekes
mechanizmusként működve kiemelkedő tapadást
és meghajtást biztosítanak.

Sidewinder B-TX LE 153
Számos luxusfelszerelésével és nagyszerű turbófeltöltős motorjával a Sidewinder
B-TX 153 különleges LE változata egy igazán lenyűgöző jármű – minden megvan
benne, ami a járatlan utak stílusos meghódításához szükséges.
A hosszú lánctalpas Sidewinder B-TX meghajtásáról lenyűgöző turbófeltöltős,
üzemanyag-befecskendezéses, 998 cm³-es Genesis® 180 motorunk gondoskodik,
amely a tengerszint feletti magasságtól függetlenül lélegzetelállító teljesítményt
és nyomatékot ad le. A 2,25”-os/57 mm-es Camso® Powerclaw lánctalp, az azonnal
állítható felfüggesztés és a nagy teljesítményű FOX® QS3 lengéscsillapító egysége
nagyszerű kényelmet és irányíthatóságot biztosít.

Sidewinder B-TX LE 153

Az LE külsőre is tetszetős: élénk új színeket és grafikákat kapott, ráadásul olyan
luxusminőségű jellemzőket kínál, mint a hátrameneti fokozat, az elektromos
indítás, valamint a kéz-/hüvelykujj-melegítők.

Metallic Silver

Mozgékony, jól reagáló váz – alacsony
súly, erős felépítés

998 cm³-es, négyütemű Genesis
turbómotor

A vezetési stílushoz illeszkedő kényelmes
üléshelyzet

Aszimmetrikus első felfüggesztés és
keskeny sítalp

A kimondottan a Sidewinder sorozathoz
kifejlesztett erős Mountain váz nagy teherbírású,
háromszög kialakítású alumínium felépítése
alacsony súly mellett is nagy szerkezeti erősséget
biztosít. Ez rendkívül pontos kezelhetőséget és
nagyszerű egyensúlyérzetet jelent, ami számos
vezetési stílushoz ideális dinamikát tesz lehetővé.

A motoros szánok piacának valaha volt
legfejlettebb és legerősebb erőforrása,
a finom járású és rugalmas 3-hengeres
turbómotor a tengerszint feletti magasságtól
és a körülményektől függetlenül lenyűgöző
erőtartalékokat biztosít. A masszív
nyomatékleadás és vonóerő a teljes fordulatszámtartományban rendelkezésre áll, azonnali
gázreakció mellett és turbólyuk nélkül. Egy igazi
teljesítmény-forradalom a „valódi” 180 lóerős
osztályban.

A kényelmes, speciálisan formázott ülés, a
J-kampó végű, Mountain kengyellel ellátott
erős kormányrúd, a könnyű kormánycsapszeg
és a hevederes kapcsoló együttese nemcsak
a dinamikus, mozgékony váz kényelmes
irányításában segít, de önbizalmat is ad a jármű
kezeléséhez. A meredek hegyoldalakon való
enyhe ellenkormányzás teljesen természetessé
válik.

Minden Sidewinder modellünk kiemelkedő
jellemzői között megemlíthető az egyedi
felfüggesztéskialakítás és sítalp-geometria.
A B-TX LE 153 elejére FOX® QS3 típusú
lengéscsillapítókat szereltünk, amelyek rendkívül
reszponzív kezelhetőséget tesznek lehetővé
– kifinomultságuk ellenére elég erősek ahhoz,
hogy ne jelentsen gondot számukra a jármű
természetes közege: a mély hó és a járatlan utak.

MOUNTAIN

Már így is forradalmi
modellnek nevezik.

Mountain Max 154
Gyakran előfordul, hogy megjelenik egy olyan gép, amely újabb szintre emeli a
műszaki kezelési képességet, és alapvetően megváltoztatja a motorozás élményét.
Az új Mountain Max is egy ilyen esemény. A fejlett felfüggesztési rendszere és az
új üzemanyag-befecskendezéses 2 ütemű motor csak a történet kezdete.
Ez a modell egy motoros szán, amely a legmodernebb kialakítású felfüggesztéssel
és a hajtásrendszerrel rendelkezik, amely több száz vizsgálati óra alapján
fejlesztettek ki és amely tökéletesen alkalmazkodik az izgalmas új, szabadon pörgő
hajtóműhöz, annak érdekében, hogy egy igazán példátlan hegymászási és a mély
hóban motorozási élményt nyújtson.

Mountain Max 154

Természetesen a termékcsaládunk új modelljeként mindenki tudja, hogy egyenlő
mértékben ügyeltünk a kormányzási pontosságra, valamint a kényelemes ülésekre
és a praktikus kisegítő funkciókra - nem is beszélve a luxus megoldásokról-,
amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a motorozási élményében.

Racing Blue

Új 794 cm³-es 2 ütemű digitális CDI
Ez az élénk kéthengeres, 2 ütemű motor valóban
biztosítja az erőt a Mountain Max szárnyalásához
- dombokról dombokra és azok között a mélyben.
A kifinomult, digitálisan vezérelt gyújtásnak,
valamint az elektronikus üzemanyag- és
olajbefecskendező rendszereknek köszönhetően
a csúcsteljesítmény bármilyen körülmények
között kéznél van, megbízható teljesítményt
nyújtva a legmélyebb hóban való áthúzáshoz és a
biztonság megőrzéséhez.

Új dupla lengéscsillapítós hátsó
felfüggesztés

Prémium lengéscsillapító rendszer mindenütt Fox!

154” Camso Power Claw lánctalp - a
tökéletes tapadásért

A mély és meredek terepek kivételes kezeléséhez
a hosszú távú (14”) rendszer könnyű, de erős
egysínű csúszással rendelkezik, amely végigfut
a pálya középvonalán, valamint közepén
elforduló csúszáskerettel rendelkezik. Ez az
egyetlen csúszósínes kialakítás körülbelül 10
fonttal könnyebb, mint egy hagyományos kettős
csúszósínes rendszer - és csökkenti az erős hó
felgyűlésének esélyét!

A Mountain Max megkapja a prémium Fox 1.5
Zero QS3 kezelést elöl és hátul, teljesen állítható
tekercsrugóval és gázos lengéscsillapítókkal
beállítással, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan
és egyszerűen alkalmazkodjon a mindennapi
motorozási körülményekhez - valamint a saját
kényelmedhez és kezelési preferenciáidhoz.
Speciális hegyi QS3L lengéscsillapító funkciók a
hátsó karon - hegymeneti rögzítéssel az extrém
hegymászáshoz.

Tökéletesen az új Mountain Max 154 modellre
hangolva és a csúcstechnológiájú, egysínes
csúszókerettel, az erőteljes 154 x 2,6 széles
kerékkel olyan könnyen és a kategóriájában
egyedül álló módon győzheted le a hegyeket.
Ezen kívül masszív, előre ívelt pedálokat nyújt,
hogy extra emelést biztosítson az igazán
mély hóban. Lenyűgöző teljesítmény minden
körülmények között, kiemelkedő tapadási szinttel
és a terepi mozgékonysággal.

SXVenom MTN
Ismerje meg legújabb hegyi hódítónkat. Ideális az újabb motorosok vagy a
tapasztaltabbak számára: ez a modell egy olyan motoros szán, amely csupa
szórakozás és tele van pakolva a legújabb technológiával. Az izgalmas új Venom
termékcsalád örökli a teljes méretű modelljeink félelmetes DNS-ét, így a
biztonságos, kiszámítható kezelés adott.
Középpontjában az iparág első - egy teljesen új, üzemanyag-befecskendezéses
397 cm³-es, 2 ütemű motoregysége áll, mintegy 65 lóerő leadott teljesítménnyel
- amely brutális, a havat megszelídítő nyomatékot jelent. Ez a teljesítmény
tökéletesen illeszkedik az alváz, a felfüggesztés, a lánctalp és a sítalpak élvonalbeli
kialakításához.

SXVenom MTN

Lehet, hogy csupán közepes méretű, de a fedélzeti luxus és a kényelem valóban
teljeskörű! Praktikus modell, elektromos indítással, nyomógombos elektronikus
hátramenettel, állítható kéz- és hüvelykujjmelegítőkkel, valamint a stílusos
digitális mérőműszerekkel, hogy lépést tartson a sebességben. Mindent
összevetve, ez a Venom egy hatalmas lenyűgöző új gép.

Racing Blue

Új 397 cm³-es 2 ütemű motor EFI

Új, ultrakönnyű Mountain alváz

Ez új, 2 ütemű egység az iparág egy másik elsőnek
számító megoldása -a hathatós EFI rendszer segíti
a 65 igazén erős lóerő leadását. Egy ilyen könnyű
(50 fontnál kisebb tömegű) motor és az ilyen
könnyű gép együttese olyan teljesítmény-súly
arányt eredményez, amely magas szintű izgalmat
nyújt végig a hegyek között - vagy messze kint a
terepen. Csupa élmény!

A legújabb technológiával készült ötvözött
alvázat úgy terveztük, hogy teljes mértékben
kihasználja a jól reagáló, szabadon pörgető új
motor előnyeit. A fejlesztés során a hangsúly
a súlymegtakarításon volt, anélkül, hogy ez
veszélyeztetné az erőt és a tartósságot, lehetővé
téve ezen innovatív gép számára a nagyon fürge
kezelhetőséget, borotvaéles mozgékonyságot és
kényelmes, kiegyensúlyozott motorozási élmény
nyújtását.

Új dupla lengéscsillapítós hátsó
felfüggesztés

Karcsú, könnyű, 38”-os SRV első
felfüggesztés

A mély és meredek terepek kivételes kezeléséhez
a hosszú távú (12”) rendszer könnyű, de erős
egysínű csúszással rendelkezik, amely végigfut
a pálya középvonalán, valamint közepén
elforduló csúszáskerettel rendelkezik. Ez az
egyetlen csúszósínes kialakítás körülbelül 10
fonttal könnyebb, mint egy hagyományos kettős
csúszósínes rendszer - és csökkenti az erős hó
felgyűlésének esélyét!

A sima SRV-M felfüggesztés közvetlen utódjaként
ez a rendszer nem csak ultrakönnyű, de
kompakt kialakítása csökkenti a felfüggesztés
alkatrészeinek nem kívánt húzását a mély hóban.
A semleges kiállás nagy manőverezhetőséget
biztosít szűk terepen, miközben továbbra is
udvarias és kiszámítható stílus jellemzi a terepen.

Sidewinder M-TX LE 153
Ez a Sidewinder egy újabb erőgép, amely a porhóval borított, meredek
hegyoldalak meghódítására termett – minden megvan benne, amiről a hegyi
motoros szánok szerelmesei álmodoznak. Kiváló motorosszán-technológia, egy
nagyszerű megjelenésű járműben.
Minden alkatrésze prémium minőségű modellt sejtet, amit teljesítménye igazol is!
A forradalmi, turbófeltöltős, 998 cm³-es Genesis 180 motor kiváló teljesítmény- és
nyomatékjellemzőkkel rendelkezik – függetlenül a tengerszint feletti magasságtól
és a hóviszonyoktól –, amit remekül kiegészít a speciális Mountain váz, a
felfüggesztés, a lánctalp és a sítalpak kialakítása.

Sidewinder M-TX LE 153

Emellett számos luxusfelszerelés az alapár része, például a teljes körű Mountain
ergonómia, a hátrameneti fokozat, az elektromos indítás és a kéz-/hüvelykujjmelegítők. Ezek összessége egy valóban lenyűgöző és élvezetes járművé teszi ezt
a modellt.

Blaze Orange

A felfüggesztés minden havas
körülménnyel megbirkózik

Camso® Power Claw 3,0”-os/76 mm-es
lánctalppal

Sidewinder modelljeink egyik kiemelkedő
jellemzője az egyedi elsőfelfüggesztés-kialakítás
és sítalp-geometria. Az M-TX LE független kettős
keresztlengőkaros felfüggesztéssel és FOX
Float® QS3 lengéscsillapítókkal rendelkezik, a
legújabb Mountain sítalpak pedig rendkívül gyors
reakcióidejű irányíthatóságot tesznek lehetővé,
a legmélyebb hóban és a legmeredekebb
hegyoldalakon is.

A minden körülmények között lehengerlő
teljesítményt nyújtó Camso® Power Claw lánctalp
3,0 colos (76 mm-es) kapaszkodókörmökkel
rendelkezik. A legújabb modell 9,7°-kal
laposabb közelítési szögű lánctalppal
rendelkezik (a hajtótengely 28,5 mm-rel
alacsonyabb helyzetének köszönhetően),
ami javítja a „lebegési” képességet a havon,
a manőverezhetőséget, valamint lenyűgöző
tapadást és hajtást biztosít, különösen mély
hóban.

Rugó nélküli 153 hátsó felfüggesztés
A FOX FLOAT® lengéscsillapítók számos
állítható finomhangolási lehetőséggel
rendelkeznek – középen QS3 lengéscsillapítók,
hátul pedig hegymeneti rögzítéssel rendelkező
QSL lengéscsillapító található, melynek
nyomócsillapítása „lágy”, „közepes” és a
„rögzített” (1-2-L) állásba állítható. Mély hóban
az „L” (rögzített) állás megakadályozza, hogy a
hátsó lengőkar összenyomódjon, és a sítalpak
felemelkedjenek, így jobb irányíthatóságot és
teljesítményt tesz lehetővé.

998 cm³-es, négyütemű Genesis
turbómotor
A motoros szánok piacának valaha volt
legfejlettebb és legerősebb erőforrása,
a finom járású és rugalmas 3-hengeres
turbómotor a tengerszint feletti magasságtól
és a körülményektől függetlenül lenyűgöző
erőtartalékokat biztosít. A masszív
nyomatékleadás és vonóerő a teljes fordulatszámtartományban rendelkezésre áll, azonnali
gázreakció mellett és turbólyuk nélkül. Egy igazi
teljesítmény-forradalom a „valódi” 180 lóerős
osztályban.

TRAIL

Izgalmas közepes
méretű varázslat a
pályákhoz!

SXVenom
Üdvözöljük az új szintre emelt robbanékony felfedezések testreszabott világában,
ami illeszkedik a teljes termékcsaládba. Könnyű, könnyen kezelhető mozgékonyság
a játék neve, ideális a fiatalabb feltörekvő generáció vagy a tapasztalt felnőtt
motorosok számára, akik egy szánra vágynak, amely csupa szórakozás és tele van
pakolva a legújabb technológiával.
Középpontjában az iparág első - egy teljesen új, üzemanyag-befecskendezéses
397 cm³-es, 2 ütemű motoregysége áll, mintegy 65 lóerő leadott teljesítménnyel
- amely brutálisan robbanékony nyomatékot jelent. Ez a teljesítmény tökéletesen
illeszkedik az alváz, a felfüggesztés, a lánctalp és a sítalpak élvonalbeli
kialakításához.

SXVenom

Lehet, hogy csupán közepes méretű, de a fedélzeti luxus és a kényelem valóban
teljeskörű! Praktikus modell, elektromos indítással, nyomógombos elektronikus
hátramenettel, állítható kéz- és hüvelykujjmelegítőkkel, valamint a stílusos
digitális mérőműszerekkel, hogy lépést tartson a sebességben. Mindent
összevetve, az SXVenom egy hatalmas lenyűgöző új gép.

Racing Blue

Új 397 cm³-es 2 ütemű motor EFI

Új, ultrakönnyű vázkialakítás

Ez új, 2 ütemű egység az iparág egy másik elsőnek
számító megoldása -a hathatós EFI rendszer segíti
a 65 igazén erős lóerő leadását. Egy ilyen könnyű
(50 fontnál kisebb tömegű) motor és az ilyen
könnyű gép együttese olyan teljesítmény-súly
arányt eredményez, amely magas szintű izgalmat
nyújt végig pályán - vagy kint a terepen. Csupa
élmény!

A legújabb technológiával készült ötvözött
alvázat úgy terveztük, hogy teljes mértékben
kihasználja a jól reagáló, szabadon pörgető új
motor előnyeit. A fejlesztés során a hangsúly
a súlymegtakarításon volt, anélkül, hogy ez
veszélyeztetné az erőt és a tartósságot, lehetővé
téve ezen innovatív gép számára a nagyon fürge
kezelhetőséget, borotvaéles mozgékonyságot és
kényelmes, kiegyensúlyozott motorozási élmény
nyújtását.

Ikercsöves, dupla lengéscsillapítós hátsó
felfüggesztés

Karcsú, könnyű, 38”-os SRV első
felfüggesztés

A kivételes kezelhetőség és mozgékonyság
érdekében az SXVenom 10,7”-os hátsó
felfüggesztési rendszere torziós rugókkal
és kettős, ikercsöves lengéscsillapítókkal
rendelkezik. Ennek a sokoldalú rendszernek a
kombinációja a fejlett első felfüggesztéssel és
a szuperkönnyű házzal egyedülálló terepi gépet
eredményez - olyat, amely nem csak dinamikus,
hanem kényelmes és pihentető is a motorozáshoz.

A sima SRV-M felfüggesztés közvetlen utódjaként
ez a rendszer nem csak ultrakönnyű, de
kompakt kialakítása csökkenti a felfüggesztés
alkatrészeinek nem kívánt húzását a mély hóban.
A semleges kiállás nagy manőverezhetőséget
biztosít szűk terepen, miközben továbbra is
udvarias és kiszámítható stílus jellemzi a terepen.

Sidewinder S-TX GT 146
Ezzel a stílusos kinézetű Gran Turismo modellel nem kell a kitaposott ösvényen
maradnod. Tökéletesen alkalmas nyugodt túrázásra, de húzz csak rá a gázra, és
azonnal le fog nyűgözni a turbómotor ereje!
A hosszú lánctalpas Sidewinder S-TX GT meghajtásáról lenyűgöző turbófeltöltős,
üzemanyag-befecskendezéses, 998 cm³-es Genesis® 180 motorunk gondoskodik,
mely a tengerszint feletti magasságtól függetlenül lélegzetelállító teljesítményt
és nyomatékot ad le. Az új 146 Dual Load felfüggesztéshez egy exkluzív módon
csak az európai piacon kínált, 1,6”-es/41 mm-es Camso® Cobra lánctalp társul, a
modellt pedig a jól bevált FOX® lengéscsillapítók és a Yamaha Mountain hegyi
sítalpak varázsolják tökéletes GT-szánná.

Sidewinder S-TX GT 146

További fontos jellemzők? Fűthető ülések és kéz-/tenyérmelegítők,
gombnyomásos indítás és hátramenet, magasabb, jobban védő szélvédő és magas
szintű csomagszállító kapacitás.

Yamaha Black

Stealth kormányrúd-kialakítás
A letisztult és funkcionális kialakítás révén
egyszerű és logikus a modell vezethetősége.
Az összes fő kezelőszervet könnyű elérni a
bal hüvelykujjal, beleértve a gombnyomásos
motorindítót is, amely irányváltóként is funkcionál
járó motornál. A gyújtásmegszakító jobb oldalt
található, és az extra biztonság érdekében egy
mágneses zsinórral van ellátva.

998 cm³-es, négyütemű Genesis
turbómotor

Készen áll a legnagyobb havas Grand
Touring kalandozásokra

A motoros szánok piacának valaha volt
legfejlettebb és legerősebb erőforrása,
a finom járású és rugalmas 3-hengeres
turbómotor a tengerszint feletti magasságtól
és a körülményektől függetlenül lenyűgöző
erőtartalékokat biztosít. A masszív
nyomatékleadás és vonóerő a teljes fordulatszámtartományban rendelkezésre áll, azonnali
gázreakció mellett és turbólyuk nélkül. Egy igazi
teljesítmény-forradalom a „valódi” 180 lóerős
osztályban.

A Sidewinder S-TX GT modell arra született,
hogy a leghosszabb havas kirándulásokat is
pihentetővé tegye, és minden túra valódi élmény
lehessen vele. A csomagok elhelyezéséről
két külön megvásárolható, levehető kemény
oldaldoboz gondoskodik, a komfortot pedig egy
fűtött tároló fokozza a szemüvegek és egyéb
személyes tárgyak elhelyezésére. A 15 literes
külső üzemanyagtartály a hatótávot hivatott
maximalizálni.

Yamaha YSRC tengelykapcsoló-rendszer
YSRC tengelykapcsolónkat úgy terveztük,
hogy elviselje a Yamaha háromhengeres, 998
cm³-es Genesis® turbómotorjának masszív
nyomatékát és nagy teljesítményét. A váltás
rendkívül hatékony, a visszaváltási reakció pedig
lenyűgözően gyors. A masszív öntvények, a
hatékony hűtés és a finomhangolt beállítások
összessége növeli az ékszíj élettartamát és
csökkenti a karbantartások szükségességét.

RSVenture TF
Ez a forradalmian új elektronikus szervokormányt, állítható és dönthető ülést,
valamint számos további nagyszerű jellemzőt kínáló jármű példa nélküli kényelmet
biztosít mindkét utasnak, és új szintre emeli a hosszú távú terepi kirándulások
élményét.
Háromhengeres Genesis® motorunk forradalmi chipvezérlésű fojtószelepével
(YCC-T) és D-MODE motorbeállító rendszerével mindenkit lenyűgöz, hiszen
egyenletes teljesítményt és a legújabb ProComfort felfüggesztésnek
köszönhetően bársonyosan puha utazási élményt kínál. Ehhez a már eleve erős
kínálathoz a Yamaha az iparágban először elektromos szervokormányt (EPS)
társított, amely kiszámítható kezelhetőséget kínál, és csökkenti a nehéz terep által
okozott visszarúgások erejét.

RSVenture TF

Ez a rengeteg nagyszerű hosszabb túrákat érdemel!

Powder White

Beépített keményfedeles tároló

ProComfort 151 hátsó felfüggesztés

Többfunkciós digitális műszerfal

A tágas, keményfedeles tárolórekesz tökéletesen
illeszkedik az RSVenture TF dizájnos és stílusos
kinézetéhez. Időjárásálló tömítése meggátolja
a hó és a nedvesség bejutását, így megóvja
értékeidet a károsodástól.

A kifejezetten kétszemélyes motoros
szánokhoz tervezett ProComfort 151 hátsó
felfüggesztés egy és két személy esetén egyaránt
kiváló vezetési kényelmet és egyenletes,
lekoppanásmentes teljesítményt biztosít, míg a
felhajtható sínek megkönnyítik a terepen való
manőverezést. A kényelmes hárombütykös
beállítóval a rugó-előfeszítés könnyedén
módosítható.

A teljes körű digitális műszeren minden, a
vezető számára szükséges adat megjelenik, így a
sebesség, a fordulatszám, a markolatfűtés szintje,
két kilométer-számláló és egy óra. Emellett az
olajélettartam-számláló tájékoztat, ha eljön az
olajcsere ideje, az üzemanyagfogyasztás-mérő
pedig megjeleníti az alacsony üzemanyagszintre
figyelmeztető lámpa felvillanása óta megtett
kilométerek számát.

Vezetői kényelem – teljes mértékben
állítható háttámla
Egy egyszerű kar segítségével a teljes háttámla
elülső vagy hátsó helyzetbe állítható, attól
függően, hogy egy vagy két személy használja
a járművet. Az optimális kényelem érdekében a
párnás ülés is elfogatható. Az állítható magasságú
fűtött utaskapaszkodók két különböző magassági
szintre állíthatók, így a kisebb és a nagyobb
termetű utasok egyaránt kényelmesen elérik.

UTILITY

Munka? Ez a közepes
méretű modell azt is
megkönnyíti!

Transporter Lite
Ez a közepes méretű szánkó meglepően emberméretű munkamorállal teszi
könnyebbé a szabadtéri emberek életét és a hóval naponta megküzdő emberek
életét. És bár lehet, hogy úgy terveztük, hogy segítő partner legyen a vontatási és
vontatási feladatokat elvégzésében, a nagy kezelhetősége és a teljesítménye azt
jelenti, hogy ez a jármű élveztet is nyújt!
Középpontjában az iparág első - egy teljesen új, üzemanyag-befecskendezéses
397 cm³-es, 2 ütemű motoregysége áll, mintegy 65 lóerő leadott teljesítménnyel
- amely brutális nyomatékot jelent. Sőt, a teljesítmény szintje tökéletesen
illeszkedik az alváz, a felfüggesztés, a lánctalp és a sítalpak élvonalbeli
kialakításához.

Transporter Lite

Lehet, hogy csupán közepes méretű, de a fedélzeti luxus és a kényelem valóban
teljeskörű! Praktikus modell, elektromos indítással, nyomógombos elektronikus
hátramenettel, állítható kéz- és hüvelykujjmelegítőkkel, valamint tiszta digitális
mérőműszerekkel, hogy lépést tartson a sebességben. Tény, hogy egy hatalmas,
lenyűgöző mindentudó, újonnan csatlakozott munkaerő.

Yamaha Black

Új 397 cm³-es 2 ütemű motor EFI

Új, ultrakönnyű vázkialakítás

Ez új, 2 ütemű egység az iparág egy másik elsőnek
számító megoldása -a hathatós EFI rendszer
segíti a 65 igazén erős lóerő leadását. Egy ilyen
könnyű (50 font alatti tömegű) motor és az
ilyen könnyű gép együttese olyan teljesítménysúly arányt eredményez, amely igazán
munkaszerű teljesítményt nyújt, valamint nagy
manőverezhetőség biztosít a vontatáshoz.

A legújabb technológiával készült ötvözött
alvázat úgy terveztük, hogy teljes mértékben
kihasználja a jól reagáló, szabadon pörgető
új motor előnyeit. A fő hangsúly a fejlesztés
során a súlymegtakarításon volt anélkül, hogy
ez veszélyeztetné azt az erőt és a szívósságot,
amelyre egy igazi igáslónak szükség van.
Így ez az innovatív gép nagyon engedelmes
kezelhetőséget, borotvaéles mozgékonyságot és
kényelmes, kiegyensúlyozott motorozást nyújt.

146”-es felfüggesztés felhajtható
sínekkel

Karcsú, könnyű, 38”-os SRV első
felfüggesztés

A hosszú távú vezetéshez alkalmas 12,5”-os
felfüggesztés csuklós, rugós hátsórésszel
rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a hátsó
szabadonfutó kerekek felfelé csuklósak legyenek
a göröngyös pályákon, így a kezelhetőség inkább
egy rövidebb pályás modell kezelhetőségéhez
hasonlít. Ha további tapadásra van szükség,
akkor az egyedülálló felhajtható sínes rögzítési
funkció egyenesen rögzíti a hátsórészt, hogy
maximalizálja a terepen ható merev sínhosszt.

A sima SRV-M felfüggesztés közvetlen utódjaként
ez a rendszer nem csak ultrakönnyű, de
kompakt kialakítása csökkenti a felfüggesztés
alkatrészeinek nem kívánt húzását a mély hóban.
A semleges kiállás nagy manőverezhetőséget
biztosít szűk terepen, miközben továbbra is
udvarias és kiszámítható stílus jellemzi a terepen.

Transporter 600
Sokoldalú, megbízható és könnyű, mégis elképesztően erős – ez a motoros szán
a kalandok szerelmeseinek készült. Gond nélkül fennmarad a hó felszínén, és
lánctalpa kiváló vezethetőséget biztosít – bármikor, bárhol.
A Mountain stílusú ülés magas fokú mozgásszabadságot és kényelmet nyújt, így
a vadon meghódítási valód élvezetté válik. A mély hóban és terepen egyaránt
kiemelkedő teljesítmény mellett a mozgékony és erős váz kiválóan alkalmas nehéz
rakomány szállítására, így ez a motoros szán ideális szabadidős programokhoz és
mostoha körülmények közötti munkavégzésre is.

Transporter 600

A hosszú és nehéz utazásokhoz is kiválóan alkalmas Dual Shock (kettős
lengéscsillapítós) hátsó felfüggesztés a bukkanókat elnyelve sima utazást
biztosít, míg a magas, széles és erős szélvédő megóv a kedvezőtlen időjárás
körülményektől.

Yamaha Black

Camso® 154”-os lánctalp 2,25”-os
kapaszkodókörmökkel

Kettős torziós rugós hátsó felfüggesztés
felhajtható sínekkel

200 mm-es Yamaha sítalpak – szélesek és
stabilak

Magas szélvédő a vezető kényelme és
védelme érdekében

A Camso® lánctalpakat a teljes iparág ismeri
és becsüli a tapadás, gyorsulás, kanyarodás
és az alkalmazkodóképesség terén nyújtott
teljesítményük miatt. A Transporter 2,25”-os
kapaszkodókörmökkel ellátott 154”-os Camso®
lánctalpa optimális tapadást biztosít – különösen
mély hóban –, és pontos manőverezhetőséget
tesz lehetővé.

A torziós rugók előfeszítése könnyedén
beállítható a különböző terhelési szinteknek
megfelelően, az egyszerűen felhajtható
sínek pedig megkönnyítik a mély hóból való
kijutást. Amikor rögzítve van, az egyenes sínes
felfüggesztés nagymértékben növeli a tapadást,
a sebességet és a stabilitást a hó felszínén vagy
terepen.

A széles Yamaha Mountain sítalpak máris
rengeteg elismerést szereztek maguknak
VK10 modellünkön, hiszen nagymértékben
hozzájárulnak annak nagyszerű teljesítményéhez
és stabilitásához a mély porhóban. A Transporter
sítalpai kiváló tapadást biztosítanak a mély hóban,
és egyformán magabiztosan siklanak a friss
porhavon és a kemény, tömörödött hórétegen.

A magas szélvédő megóvja a vezetőt a széltől
és a hótól, így további kényelmet biztosít
a hosszú és kemény utazásokon, mostoha
időjárási körülmények között. A szélvédőn két
integrált visszapillantó tükör található, mely jobb
látási körülményeket és nagyobb biztonságot
eredményez a terepen. A biztonságosan a vázhoz
rögzített szélvédő extrém időjárási körülmények
között is egyenletes védelmet és jó látási
körülményeket biztosít.

Transporter 800
Sokoldalú, megbízható és könnyű, népszerű Transporter 600 modell a tökéletes
motoros szános kültéri kalandokhoz vagy munkavégzéshez. Mi lehet jobb annál,
mint megtartani egy győztes képlet összes előnyét, de kiegészítve ezeket a
lenyűgöző mennyiségű extra energiával? Nos, mi megtettük. Ez az új Transporter
800 modell.
A Transporter testvéreihez hasonlóan fennmarad a hó felszínén, és lánctalpa
kiváló vezethetőséget biztosít - bármikor, bárhol. A Mountain stílusú ülés lehetővé
teszi a szabad mozgás valódi kényelmet nyújt, így a vadon meghódítása valód
élménnyé válik és élvezheti a mély hóban és a kemény, tömörödött hófelületen
nyújtott teljesítményt.

Transporter 800

Az agilis, strapabíró alváz és a nagy teherszállító képesség ideálissá teszi a
professzionális használat számára, akár kemény feladatok elvégzésére - vagy
egyszerűen a szabadidős kalandokhoz. A hosszú és nehéz utazásokhoz is kiválóan
alkalmas kettős lengéscsillapítós hátsó felfüggesztés a bukkanókat elnyelve
sima utazást biztosít, míg a magas, széles és erős szélvédő megóv a kedvezőtlen
időjárás körülményektől.
Yamaha Black

Új 794 cm³-es 2 ütemű motor
Ez az élénk kéthengeres, 2 ütemű motor valóban
biztosítja a 800 modell szárnyalásához szükséges
erő - a hegyek között és az ösvények mentén.
A kifinomult, digitálisan vezérelt gyújtásnak,
valamint az elektronikus üzemanyag- és
olajbefecskendező rendszereknek köszönhetően
a motor csúcsteljesítményen működik bármilyen
körülmények között, megbízható teljesítményt
nyújtva a legmélyebb hóban való áthúzáshoz és a
biztonságos hazaérkezéshez.

Hosszú távú motorozás felhajtható hátsó
felfüggesztéssel

38” SRV első felfüggesztés - a
precizitásért

Camso® Power Claw lánctalp a maximális
fogásért

A hosszú távú motorozáshoz alkalmas
felfüggesztés a torziós rugók állítható
előterhelésével rendelkezik, hogy megfeleljen
a különböző terheléseknek. A kényelmes
felfordítható sínrész megkönnyíti a mély hóból
való kijutást azáltal, hogy rövidebb lánctalpmodell
„érzetét” nyújtja. Amikor rögzítve van, az egyenes
sínes felfüggesztés nagymértékben növeli a
tapadást, a sebességet és a stabilitást a hó
felszínén vagy terepen.

Az egyedülállóan széles A-kar térköz és a
legmodernebb felfüggesztési geometria
egészíti ki a fejlett alváz kialakítást, ami igazán
„szoros” beállítást eredményez. A nagy nyomású
gázos lengéscsillapítók keményre anodizált
alumíniumból készült házzal, 0,5”-os rúddal és
belső lebegő alumíniumdugattyúval, valamint
kiváló minőségű tömítésekkel, jégmentesítőkkel
és kovácsolt rúdvégi szemmel rendelkeznek.

A Camso® lánctalpakat a teljes iparág ismeri
és becsüli a tapadás, gyorsulás, kanyarodás
és az alkalmazkodóképesség terén nyújtott
teljesítményük miatt. A Camso® Power Claw
lánctalp hegycsúcs meghódításár alkalmas
Transporterünkön, a 2,25”-os kapaszkodókörmök,
a 153” hosszúságú és csuklós csúszókeret,
optimális tapadást biztosít - különösen értékes a
mély hó feltárása során és nagy fogást biztosít a
szűk manőverezéshez.

VK Professional II EPS
Ez a prémium teljesítményéről és kényelméről ismert ikonikus modell elektromos
szervokormánnyal és újrakalibrált elsőfelfüggesztés-geometriával várja a
vásárlókat, megerősítve vezető helyét a munkacélú motoros szánok világában.

Midnight Black

A nagy lökettérfogatú, 1049 cm³-es EFI motor kiváló teljesítményével, nagy
nyomatékával és speciálisan kalibrált CVT-beállításaival egyenletes üzemet,
könnyű szállítást és szinte végtelennek érződő teljesítményleadást biztosít. A
motor és a légszűrőház egyedi konfigurációjának köszönhetően a külső rész
minden eleme – a motorháztetőtől kezdve az üléseken át az üzemanyagtartályig
és a szélvédőig – a vezető ergonómiát és kényelmet szolgálja.

VK Professional II EPS

Válaszd a VK Professional II ellentmondást nem ismerő, magabiztos
kezelhetőségét, és igázd le a havat!

Magnetic Bronze

Az első felfüggesztés stabil kanyarodást
és kormányzást tesz lehetővé
A függőcsapos kialakítás és az alumínium HPG
első lengéscsillapítók speciálisan kalibrált
kombinációja lehetővé teszi az új elektromos
szervokormányzás előnyeinek teljes kihasználását.
A hosszú és ívelt, „sirályszárnyas” lengőkarok
magabiztos kezelhetőséget és lenyűgöző
kanyarstabilitást eredményeznek, továbbá
segítenek elkerülni a hó alatt lapuló akadályokkal
való ütközést.

Komoly erőt sugárzó jármű új színekben

Elektromos szervokormány (EPS)

Ahogy a neve is jelzi, a VK megjelenése erőt és
professzionalitást sugároz. Két új és stílusos
színben (mattezüst és sötétbordó) és grafikus
elemekkel kapható. Természetesen a megjelenés
nem minden, de jó érzés tudni, hogy amikor a
havas tájban siklik, a jármű olyan jól néz ki, mint
amilyen nagyszerű érzés vezetni.

Az EPS megkönnyíti a jármű pontos irányítását,
így még jobb és pihentebb vezetővé téve téged.
A számítógép által vezérelt működtetőelem
optimalizálja a kormányrásegítés mértékét, így
a jármű könnyebbnek és stabilabbnak érződik a
kanyarokban, és a sítalpak kevésbé emelkednek
el a talajról.

Háromhengeres, négyütemű Genesis® EFI
motor
A tartós és rendkívül megbízható háromhengeres
Genesis® motor EFI és ISC (üresjárati
fordulatszám-szabályozás) rendszerrel, valamint
hatékony CVT-beállításokkal felszerelve
kapható, amelyek együttese rendkívül alacsony
hőmérséklet esetén is megkönnyíti az indítást,
valamint egyenletes és halkabb üzemelést
és kiemelkedően gazdaságos üzemanyagfelhasználást tesz lehetővé. A legújabb tervek
alapján készült hűtő javítja a hűtési teljesítményt.

VK540V
A VK540V a motortól a lánctalpakon át a sítalpakig kiemelkedő mérnöki munka
eredménye, így a legmostohább viszonyok között is könnyedén megállja a helyét:
ez a gazdaságos, megbízható jármű mély hóban, durva terepen és szállítás esetén
is verhetetlen teljesítményt nyújt.

Yamaha Black

Ez a havas vidékeken világszerte közismert gép igazi igásló: nagy teljesítményű,
gyorsan reagáló motorjához a lehető legstrapabíróbb váz, felfüggesztés és
karosszéria társul. Ha ehhez hozzávesszük a hátrameneti fokozattal is felszerelt
kettős tartományú sebességváltót, az egyszerűen kezelhető sítalpakat és a
kemény, jó tapadású lánctalpat, megkapjuk ezt a kiváló teljesítményű, ugyanakkor
a vezetőnek és az utasnak is irigylésre méltó kényelmi szintet kínáló járművet.

VK540V

…fedezd fel a világ legjobbjának számító VK540V-t. Legenda, de nem szóbeszéd!

Orange Blaze

A kezelhetőség szempontjából
optimalizált középcsatorna és karosszéria

Stabil kanyarodásra és kormányzásra
tervezett elülső felfüggesztés

Dupla lengéscsillapítós ProComfort hátsó
felfüggesztés

Ez a gép a kényelmet is javító nagyszerű
dizájnelemekkel felvértezve kerül forgalomba.
A középcsatorna és a fellépők kialakítása
megelőzi a hó felgyűlését, míg a magas, egy
darabból készült ülés és a kormányrúd-kengyel
egység a kényelemhez és az irányíthatósághoz
egyaránt hozzájárul. A nagy méretű szélvédő és
a szélterelőkkel ellátott motorháztető segítenek
távol tartani a havat a szánon ülőktől.

A legendás TSS első felfüggesztés a
versenypályán már számtalanszor bizonyította
rátermettségét, a VK540V azonban terepen, mély
hóban kel igazán életre. A széles, stabil sítalpakkal
együtt olyan jól kezelhető és kiszámítható gépet
kapsz magad alá, amellyel garantáltan minden
percet élvezni fogsz – akkor is, ha éppen dolgozol!

A VK540V Pro Comfort felfüggesztésének két
lengéscsillapítója egymástól függetlenül működik.
A hárombütykös beállítóval könnyen megadható
a torziós rugók előfeszítése, akár nehéz terhet
fogsz szállítani, akár ketten terveztek utazni a
járművön. A felhajtható sínek pedig komoly előnyt
jelentenek, amikor hátramenetben próbálsz
kijutni a mély hóból.

Kényelmes ülések és rengeteg tárolóhely
A luxuskivitelű, magas ülések még terepen való
közlekedés esetén is rendkívül kényelmesek
– és mivel az utas és a vezető azonos szinten
helyezkedik el, a hosszú utak is barátságosabbá
és élvezetesebbé válnak, és kevésbé terhelik meg
a embert. Az ülést felhajtva ráadásul feltárul a
tágas és praktikus alsó tárolórekesz.

YOUTH

SnoScoot ES
Olyan járművet keresel, mely betölti az űrt a gyermekeknek készült motoros
szánok (mint az aranyos SRX 120 modellünk) és a teljes méretű, teljes árú motoros
szánok között? Ha igen, a legújabb SnoScoot épp neked készült.

Racing Blue

Mi meghallhatjuk ügyfeleink kéréseit – így fogant meg a SnoScoot ötlete is. Ezt a
modellt azzal a céllal terveztük, hogy a fiatalabb (8 évesnél idősebb) vagy a kisebb
testalkatú vezetőknek is gyors, szórakoztató és megfizethető motoros szános
élményeket nyújtson. Ez a remek jármű nagyszerűen példázza a több mint 50 éves
tapasztalatunkat, amit a világ legfejlettebb motoros szánjainak megtervezése
során gyűjtöttünk.

SnoScoot ES

Méretétől és sebességétől eltekintve motorja, felfüggesztése, kezelhetősége és
egyéb jellemzői 100%-ig élvezetes motoros szánná teszi a SnoScootot!

Racing Red

A fiatalabb és kisebb testalkatú vezetők
számára készült

Látványos megjelenés és kényelmes
utazás

Üléshelyzetét és ergonómiai jellemzőit
úgy terveztük, hogy középen és egyenesen
tartsák a vezetőt, ami megkönnyíti a jármű
egyensúlyban tartását, kiváló kezelhetőséget
és irányíthatóságot téve lehetővé. A SnoScoot
gyorsan felépülő teljesítményt kínál, tökéletes
egyensúlyban lévő mozgékonysága és stabilitása
pedig maradandó élményt és magabiztosságot
nyújt a fiatalabb vezetőknek.

A SnoScoot azzal az egyszerű céllal készült, hogy
bármikor elővehesd, és mókázhass vele a hóban.
Ennek köszönhető a stílusos, lélegzetelállító
színséma és az olyan praktikus luxusfelszerelések,
mint a biztonságos lábtartók, a széles fellépők,
a motoros szános utazások maximális élvezete
szempontjából rendkívül fontos kényelmes
ülés, továbbá az elektromos indítás és a fűtött
kézmelegítők!

Komoly felépítésű hátsó felfüggesztés
Mivel a váz fejlett kialakítása és a pontos
irányíthatóság a lehető legnagyobb mértékben
a teljes méretű Yamaha modelleket idézi, a
hátsó felfüggesztést is ehhez mérten kellett
megtervezni. A SnoScoot modellhez csúszósínes
felfüggesztési rendszert dolgoztunk ki ikercsöves
hidraulikus lengéscsillapítóval és állítható
előfeszítésű torziós rugóval.

Yamaha minőség és DNS minden
tekintetben
Szándékosan visszafogott csúcssebessége
ellenére ez a modell is egy valódi Yamaha
motoros szán, melynek hajtáslánca, váza,
felfüggesztése, sítalpai és meghajtási rendszerei
is ugyanolyan kiváló minőségben és ugyanolyan
biztonsági szabványok alapján készülnek, mint
legendás teljes méretű modelljeink alkatrészei.
Biztosan nem találsz jobb motoros szánt a
tanuláshoz – vagy csak egyszerűen a havas
mókához.

SRX 120
Talán aranyos, de nem játékszer. Az SRX 120R megjelenése, érzete és vezetése
a teljes méretű Yamaha modelleket idézi, ezért tökéletes lehetőséget kínál
a fiatalabb generáció bevezetésére a motoros szánok izgalmas és élményteli
világába.
Az alapok is könnyen elsajátíthatók vele, hiszen a gondosan megtervezett, sportos
megjelenésű jármű kompakt, egyenletesen üzemelő OHV motorja, könnyen
kezelhető fékei, kormányzása, felfüggesztése és lánctalpa ugyanazokra az elvekre
épül, mint a nagyobb modellek alkatrészei, tehát ízig-vérig „valódi” motoros szán.
Így ha eljön az idő egy teljes méretű motoros szán vásárlására, a méretváltás nem
okoz majd gondot.

SRX 120

Addig is az SRX 120R valódi családi havas mókát ígér – ki ne vágyna erre?

Jet Stream Blue

Fejlett és jó tapadást biztosító
Camso® lánctalpdizájn

Dupla keresztlengőkaros első
felfüggesztés

Mindent megtanít a gyermekeknek, amit
a havas mókáról tudniuk kell

Stílusos karosszériakialakítás Sidewinder
stílusú grafikus elemekkel

Bár az SRX 120R modell gyermekeknek
készül, mégsem játékszer, ezért a havon való
lehető legjobb talajfogás érdekében a felnőtt
modelleken is használt Camso® lánctalppal
rendelkezik. Mi több, a maximális tapadás és a
kanyarodás közbeni minimális alulkormányzottság
érdekében speciális kialakítású, 17,5 mm magas
kapaszkodókörmökkel rendelkezik. Ez a felépítés
megegyezik a felnőtt méretű modelleken
alkalmazott megoldással.

Az SRX 120R modellt úgy terveztük, hogy
megismertesse a fiatal vezetőkkel a jármű
teljes uralásából adódó élvezetet. Az
ebből a szempontból alapvető fontosságú
elsőfelfüggesztés-felépítés tehát alapjaiban nem
különbözik a Yamaha teljes méretű modelljein
találhatóktól. Az egyenletes rugózás és a
felfüggesztés minimális dőlésszög-változása
pontos kanyarodást tesz lehetővé, minimális
kormányzási erő mellett.

Minden gyermek számára örök élmény, amikor
először vezethet motoros szánt teljesen
egyedül – biztos lehetsz benne, hogy az SRX
120R modellt már a beindítás pillanatától
imádni fogják! A felnőttek nyugalma érdekében
azonban körülbelül 13 km/h-ra korlátoztuk a
csúcssebességet, egy hevederes kapcsoló pedig
automatikusan leállítja a motort, ha a gyermek
leszáll vagy leesik a járműről.

Az SRX 120R lehengerlő külső kialakítással
rendelkezik, mely pont azt az agresszív dizájnt
követi, mint apu motoros szánja! Az ülés és a
kormány elrendezése egyszerű kormányzást
és irányíthatóságot eredményez, ami rendkívül
fontos a fiatal vezetők önbizalom-növelése
szempontjából. Élénk új színekkel és nagyon
menő új grafikai sémával is rendelkezik.

Műszaki adatok
Sidewinder X-TX LE 146

Sidewinder L-TX GT 137

SRViper X-TX LE 146

4 ütemű / 998

4 ütemű / 998

4 ütemű / 1,049

3 hengeres

3 hengeres

3 hengeres

folyadékhűtéses

folyadékhűtéses

folyadékhűtéses

Engine
Típus / löket
Hengerek száma
Hűtés
Furat x löket
Keverékképzés
Beömlő kialakítása
Gyújtás
Kipufogó

80.0 mm x 66.2 mm

80.0 mm x 66.2 mm

82.0 mm x 66.2 mm

Turbo boosted 41mm Mikuni x 3, Üzemanyag-befecskendezés,
Folyadékfűtéses

Turbo boosted 41mmMikuni x 3, Üzemanyag-befecskendezés,
Folyadékfűtéses

41mm Mikuni x 3, Üzemanyag-befecskendezés, Folyadékfűtéses

2 szelepes

2 szelepes

2 szelepes

Digitális T.C.I. w/T.P.S.

Digitális T.C.I. w/T.P.S.

Digitális T.C.I. w/T.P.S.

2 szelep

2 szelep

2 szelep

Kuplung / kihajtás

Változtatható áttétel, Magnézium láncház és burkolat, Elektronikus
váltó hátramenet, YSRC

Változtatható áttétel, Magnézium láncház és burkolat, Elektronikus
váltó hátramenet, YSRC

YVXC, Változtatható áttétel, Magnézium láncház és burkolat,
Elektronikus váltó hátramenet

Tárcsafék rendszer

Hidraulikus fék, radiális főfékhenger / Tárcsa a kihajtó tengelyen

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

Hidraulikus fék, radiális főfékhenger / Tárcsa a kihajtó tengelyen

Suspension
Első felfüggesztés

SRV-M New Spindle

SRV

SRV-M New Spindle

Első lengéscsillapítók

FOX® 1.5 Zero QS3

FOX® 1.5 ZERO iQS

FOX® 1.5 ZERO QS3

Első rugóút

229 mm

254 mm

254 mm

HP Gas 1.5 / FOX® 2.0 Zero QS3

Alu. HP Gas 1.5 / FOX® 2.0 ZERO iQS

FOX® 1.5 ZERO QS3 / FOX® 1.5 ZERO QS3

343 mm

343 mm

343 mm

Teljes magasság

1,190 mm

1,360 mm

1,190 mm

Teljes hossz

3,353 mm

3,175 mm

3,353 mm

Hátsó lengéscsillapítók
Hátsó rugóút

Measures / Dimensions

Teljes szélesség
Nyomtáv W x L x H
Lánctalp típusa
Ski stance (ctr. to ctr.)
Üzemanyagtank kapacitása

1,200 mm

1,230 mm

1,200 mm

15 inch x 146 inch x 2.0 inch

15 inch x 137 inch x 1.75 inch

15 inch x 146 inch x 2.0 inch

Camso® Challenger 2.0”

Camso® Backcountry 1.75”

Camso® Challenger 2.0”

1,016-1,041 mm

1,064 - 1,090 mm

1,016 -1,041 mm

33.6liter

33.6L

37.0liter

Features
Elektromos önindító

alap

alap

alap

Hátramenet

alap

alap

alap

Kéz- és ujjmelegítő
Fényszóró teljesítménye, típusa
DC kimenet

alap

alap

alap

60/55W LED

60/55W LED

60/55W Halogen

alap

alap

alap

A műszaki előírások előzetes bejelentés nélkül, a nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak megfelelően változnak.

SRViper B-TX LE 153

Sidewinder B-TX LE 153

Mountain Max 154

4 ütemű / 1,049

4 ütemű / 998

2 ütem / 794 cm³

3 hengeres

3 hengeres

2 hengeres

folyadékhűtéses

folyadékhűtéses

folyadékhűtéses

Engine
Típus / löket
Hengerek száma
Hűtés
Furat x löket
Keverékképzés
Beömlő kialakítása

82.0 mm x 66.2 mm

80.0 mm x 66.2 mm

85,0 mm × 70,0 mm

41mm Mikuni x 3, Üzemanyag-befecskendezés, Folyadékfűtéses

Turbo boosted 41mm Mikuni x 3, Üzemanyag-befecskendezés,
Folyadékfűtéses

Elektronikus befecskendezés
Dugattyú rezgőszelepes

2 szelepes

2 szelepes

Digitális T.C.I. w/T.P.S.

Digitális T.C.I. w/T.P.S.

Digitálisan vezérelt CDI

2 szelep

2 szelep

APV-hez hangolt csővel

Kuplung / kihajtás

YVXC, Változtatható áttétel, Magnézium láncház és burkolat,
Elektronikus váltó hátramenet

Változtatható áttétel, Magnézium láncház és burkolat, Elektronikus
váltó hátramenet, YSRC

Team Rapid / Reverse push Button Engine

Tárcsafék rendszer

Hidraulikus fék, radiális főfékhenger / Tárcsa a kihajtó tengelyen

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

Stealth hidraulikus főhenger könnyű féknyereggel

Első felfüggesztés

SRV-M New Spindle

SRV-M New Spindle

SRV-M New Spindle

Első lengéscsillapítók

FOX® 1.5 ZERO QS3

FOX 1.5 ZERO QS3

FOX® QS3

229 mm

229 mm

178 mm

FOX® 1.5 ZERO QS3 / FOX® 1.5 ZERO QS3

FOX 1.5 ZERO QS3 / FOX 2.0 ZERO QS3

FOX® QS3/FOX® QSL + hegymeneti rögzítés

394 mm

394 mm

394 mm

Gyújtás
Kipufogó

Suspension

Első rugóút
Hátsó lengéscsillapítók
Hátsó rugóút

Measures / Dimensions
Teljes magasság

1,270 mm

1,270 mm

1270 mm

Teljes hossz

3,360 mm

3,360 mm

3353 mm

Teljes szélesség
Nyomtáv W x L x H
Lánctalp típusa
Ski stance (ctr. to ctr.)
Üzemanyagtank kapacitása

1,118 mm

1,118 mm

1130 mm

15 inch x 153 inch x 2.25 inch

15 inch x 153 inch x 2.25 inch

15 „ x 154 „ x 2,6 „

Camso® Power Claw 2,25”

Camso® Power Claw 2,25”

Camso® Power Claw 2,6”

1,016 -1,041 mm

1,016 - 1,041 mm

902–952 mm, állítható

37.0liter

33.6L

39,4 l

Features
Elektromos önindító

alap

alap

alap

Hátramenet

alap

alap

alap
alap

Kéz- és ujjmelegítő
Fényszóró teljesítménye, típusa
DC kimenet

alap

alap

Kettős 60/55W halogén

60/55W LED

n/a

alap

alap

alap

Műszaki adatok
SXVenom MTN

Sidewinder M-TX LE 153

SXVenom

2 ütem / 397 cm³

Négyütemű/998 cm³

2 ütem / 397 cm³

1-Cylinder

3 hengeres

1-Cylinder

folyadékhűtéses

folyadékhűtéses

folyadékhűtéses

Engine
Típus / löket
Hengerek száma
Hűtés
Furat x löket
Keverékképzés

85,0 mm × 70,0 mm

80,0 mm × 66,2 mm

85,0 mm × 70,0 mm

Elektronikus befecskendezés

Turbó, 41 mm, Mikuni x 3, üzemanyag-befecskendezés, folyadékkal
fűtött

Elektronikus befecskendezés
Dugattyú rezgőszelepes

Beömlő kialakítása

Dugattyú rezgőszelepes

2 szelepes

Gyújtás

Digitálisan vezérelt CDI

Digitális T.C.I. + T.P.S.

Digitálisan vezérelt CDI

Kipufogó

APV-hez hangolt csővel

2 szelep

APV-hez hangolt csővel

Kuplung / kihajtás

Team Rapid / Reverse push Button Engine

Változtatható áttétel, Magnézium láncház és burkolat, Elektronikus
váltó hátramenet, YSRC

Team Rapid / Reverse push Button Engine

Tárcsafék rendszer

Stealth hidraulikus főhenger könnyű féknyereggel

Hidraulikus fék, radiális főfékhenger / Tárcsa a kihajtó tengelyen

Stealth hidraulikus főhenger könnyű féknyereggel

Első felfüggesztés

SRV-M New Spindle

SRV-M New Spindle

SRV-M New Spindle

Első lengéscsillapítók

Hidraulikus ikercső

FOX® Float® QS3

Hidraulikus ikercső

211 mm

177 mm

183 mm

Hidraulikus ikercső / hidraulikus ikercső

FOX® Float® QS3/FOX Float QSL hegymeneti rögzítéssel

Hidraulikus ikercső / hidraulikus ikercső

305 mm

394 mm

272 mm

Suspension

Első rugóút
Hátsó lengéscsillapítók
Hátsó rugóút

Measures / Dimensions
Teljes magasság
Teljes hossz
Teljes szélesség
Nyomtáv W x L x H
Lánctalp típusa
Ski stance (ctr. to ctr.)
Üzemanyagtank kapacitása

n/a

1270 mm

965 mm

3251 mm

3360 mm

2921 mm

1117 mm

1100 mm

1117 mm

15 „ x 146 „ x 2,0 „

14 hüvelyk x 153 hüvelyk x 3,0 hüvelyk

14 „ x 121 „ x 1,0 „

Camso® Challenger ™

Camso® Power Claw 3.0”

Camso® Hacksaw 1.0”

940 mm – 991 mm között állítható

876–978 mm, állítható

952,5 mm – 978 mm között állítható

44,3 l

33,6 liter

44,3 l

Features
Elektromos önindító

alap

alap

alap

Hátramenet

alap

alap

alap

Kéz- és ujjmelegítő

alap

alap

alap

Fényszóró teljesítménye, típusa

n/a

60/55W LED

n/a

Opcionális

alap

Opcionális

DC kimenet

A műszaki előírások előzetes bejelentés nélkül, a nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak megfelelően változnak.

Sidewinder S-TX GT 146

RSVenture TF

Transporter Lite

4 ütemű / 998

4 ütemű / 1,049

2 ütem / 397 cm³

3 hengeres

3 hengeres

1-Cylinder

folyadékhűtéses

folyadékhűtéses

folyadékhűtéses

Engine
Típus / löket
Hengerek száma
Hűtés
Furat x löket
Keverékképzés
Beömlő kialakítása

80.0 mm x 66.2 mm

82.0 mm x 66.2 mm

85,0 mm × 70,0 mm

Turbo boosted 41mmMikuni x 3, Üzemanyag-befecskendezés,
Folyadékfűtéses

41mmMikuni x 3, Üzemanyag-befecskendezés, Folyadékfűtéses

Elektronikus befecskendezés
Dugattyú rezgőszelepes

2 szelepes

2 szelepes

Digitális T.C.I. w/T.P.S.

Digitális T.C.I. w/T.P.S.

Digitálisan vezérelt CDI

2 szelep, hátsó kipufogó

2 szelep, hátsó kipufogó

APV-hez hangolt csővel

Kuplung / kihajtás

Változtatható áttétel, Magnézium láncház és burkolat, Elektronikus
váltó hátramenet, YSRC

YVXC, Változtatható áttétel, Magnézium láncház és burkolat,
Elektronikus váltó hátramenet

Team Rapid / Reverse push Button Engine

Tárcsafék rendszer

Hidraulikus fék, radiális főfékhenger / Tárcsa a kihajtó tengelyen

Hidraulikus, Mechanikus parkolófék, 2 dugattyús alumínium
féknyereg, Ventilated Disc

Stealth hidraulikus főhenger könnyű féknyereggel

Gyújtás
Kipufogó

Suspension
Első felfüggesztés

SRV

Független, kettős villás

SRV-M New Spindle

FOX® 1.5 ZERO QS3

KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium

Hidraulikus ikercső

343 mm

219 mm

183 mm

HP Gas 1.5 / HP GAS 1.5

KYB, 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / KYB, 36 mm Piston, H.P.G.,
Aluminium

Hidraulikus ikercső / hidraulikus ikercső

394 mm

351 mm

317,5 mm

Teljes magasság

1,397 mm

1,380 mm

1283 mm

Teljes hossz

3,226 mm

3,215 mm

3251 mm

Teljes szélesség

1,270 mm

1,245 mm

1117 mm

15 inch x 146 inch x 1.6 inch

15 inch x 151 inch x 1.25 inch

15 „ x 146 „ x 1,6 „

Lánctalp típusa

Camso® Kobra 1,6

Camso® Ripsaw™

Camso® Cobra

Ski stance (ctr. to ctr.)

1,064 - 1,090 mm

1,080 mm

952,5 mm – 978 mm között állítható

33.6L + segéd gáztank

34.6liter

44,3 l

Első lengéscsillapítók
Első rugóút
Hátsó lengéscsillapítók
Hátsó rugóút

Measures / Dimensions

Nyomtáv W x L x H

Üzemanyagtank kapacitása

Features
Elektromos önindító

alap

alap

alap

Hátramenet

alap

alap

alap
alap

Kéz- és ujjmelegítő
Fényszóró teljesítménye, típusa
DC kimenet

alap

Passenger Grip Heating Standard, Separate, 9 pozíció, Állítható, alap

60/55W LED

60/55W halogén x 2

n/a

alap

alap

Opcionális

Műszaki adatok
Transporter 600

Transporter 800

VK Professional II EPS

2 ütemű / 599

2 ütem / 794 cm³

4 ütemű / 1,049

2 hengeres

2 hengeres

3 hengeres

folyadékhűtéses

folyadékhűtéses

folyadékhűtéses

Engine
Típus / löket
Hengerek száma
Hűtés
Furat x löket

73.8 mm x 70.0 mm

85,0 mm × 70,0 mm

82.0 mm x 66.2 mm

Keverékképzés

Dual Stage injection

Elektronikus befecskendezés

41mmMikuni x 3, BRG-el, Üzemanyag-befecskendezés, Folyadékfűtéses

Beömlő kialakítása

Dugattyú rezgőszelepes

Dugattyú rezgőszelepes

2 szelepes

Gyújtás

Digitally Controlled CDI

Digitálisan vezérelt CDI

Digitális T.C.I. w/T.P.S.

APV-hez hangolt csővel

APV-hez hangolt csővel

2 szelep, hátsó kipufogó

Kuplung / kihajtás

Kipufogó

Team Rapid / Reverse push Button Engine

Team Rapid / Reverse push Button Engine

YVXC, Változtatható áttétel, Magas / alacsony / hátra fokozatú váltó

Tárcsafék rendszer

Race radial master cylinder hydraulic brake

Stealth hidraulikus főhenger könnyű féknyereggel

Hidraulikus, 4 dugattyús alumínium féknyereg, Könnyű, hűtött
tárcsafék, Mechanikus parkolófék

Suspension
Első felfüggesztés

SRV

SRV

Független, kettős villás

Első lengéscsillapítók

HPG 1.5

HPG 1,5

Hidraulikus, gázcella

Első rugóút

241 mm

240 mm

161 mm

HPG 1.5 / HPG 1.5

HPG 1,5 / HPG 1,5

KYB, 40 mm Piston, H.P.G. center &, rear

343 mm

n/a

275 mm

Hátsó lengéscsillapítók
Hátsó rugóút

Measures / Dimensions
Teljes magasság

1,321 mm

1,321 mm

1,455 mm

Teljes hossz

3,353 mm

3,353 mm

3,270 mm

Teljes szélesség
Nyomtáv W x L x H
Lánctalp típusa
Ski stance (ctr. to ctr.)
Üzemanyagtank kapacitása

1,219 mm

1,219 mm

1,165 mm

15 inch x 153 inch x 2.25 inch

15 „ x 153 „ x 2,25 „

20 inch x 154 inch x 1.5 inch
Camso® Cobra WT

Camso®

Camso® Power Claw 2,25”

901.7 -1,054 mm állítható

90,17-105,41 cm (35,5-41,4 in) állítható

990 mm

51.9liter

51,9 liter

44.6liter

Features
Elektromos önindító

alap

alap

alap

Hátramenet

alap

alap

alap

standard

alap

9 pozíció, Állítható, standard, Külön/ állítható utasoldali markolatfűtés alap

60/55W Halogen

60/55W Halogen

60/55W halogén x 2

N/A

n/a

alap

Kéz- és ujjmelegítő
Fényszóró teljesítménye, típusa
DC kimenet

A műszaki előírások előzetes bejelentés nélkül, a nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak megfelelően változnak.

VK540V

SnoScoot ES

SRX 120

2 ütemű / 535

4 ütemű / 192

4 ütemű / 123

2 hengeres

1-Cylinder

1-Cylinder

Axiálventilátor

Léghűtéses

Léghűtéses

Engine
Típus / löket
Hengerek száma
Hűtés
Furat x löket
Keverékképzés
Beömlő kialakítása
Gyújtás
Kipufogó

73.0 mm x 64.0 mm

70.0 mm x 55.0 mm

56.0 mm x 50.0 mm

Mikuni TM33 Flat Slide x 1,with double heaters

BS-25 Mikuni CV Carburettor

B-18Mikuni TM33 Flat Slide x 1

Dugattyú rezgőszelepes

1-valve

1-valve

DC-CDI

C.D.I

Tranzisztoros

dugattyú

1-valve

1-valve

Kuplung / kihajtás

Változtatható áttétel, YXRC, Magas / alacsony / hátra fokozatú váltó

CVT

centrifugális, automata, Láncos

Tárcsafék rendszer

Mechanikus tárcsafék

Hidraulikus tárcsafék

Adjustable band

Teleszkópos merevítés

kettős villás

kettős villás

Hydraulic

Hidraulikus ikercső

Hydraulic

150 mm

114 mm

76 mm

Hydraulic, Gas Cell rear &, center

Hidraulikus ikercső

N/A

278 mm

216 mm

114 mm

Suspension
Első felfüggesztés
Első lengéscsillapítók
Első rugóút
Hátsó lengéscsillapítók
Hátsó rugóút

Measures / Dimensions
Teljes magasság

1,430 mm

914 mm

787 mm

Teljes hossz

3,070 mm

2,134 mm

1,816 mm

Teljes szélesség
Nyomtáv W x L x H
Lánctalp típusa

1,140 mm

914 mm

876 mm

20 inch x 154 inch x 1.5 inch

10 inch x 93 inch x 1.0 inch

10 inch x 68 inch x 0.69 inch

Camso® Cobra WT

Camso® Cobra

Camso® Block Pattern

Ski stance (ctr. to ctr.)

960 mm

775 mm

780 mm

Üzemanyagtank kapacitása

44.0liter

8.33liter

1.7liter

Elektromos önindító

alap

alap

N/A

Hátramenet

alap

N/A

N/A

Features

Kéz- és ujjmelegítő
Fényszóró teljesítménye, típusa
DC kimenet

Hi Low adjustable

2 position Handwarmer

N/A

60/55W halogén x 2

12/55W Halogen

12V/55W

alap

N/A

N/A

EF2000iS

EF2200iS

EF3000iSE

Nagy erő kis méretben

Saját személyes erőműve

Tiszta energia kerekeken

Get power at your fingertips,
whether you need to run a cooker
or commercial power tools. The
EF2000iS is one of the lightest
generators around, and its 21 kg
weight means you can carry it
with just one hand.

Bárhová is megy, és bármit is csinál,
a kompakt és könnyű EF2200iS
készen áll arra, hogy azonnali
energiát biztosítson üzleti vagy
szórakozási célokra. Kényelmes
funkcióinak köszönhetően élmény a
működtetése – mindössze 25 kg-os
kis súlyával ez a masszív generátor
könnyen hordozható és szállítható.

Azonnali energiát ad, akár kávét
főznél vagy fűnyírót használnál.
3.0 kVA kapacitással működik, 20
óra az üzemideje Economy Control
üzemmódban.

Despite its power, a large capacity
muffler ensures that it runs with
a low noise emission of just 51.5
dB(A).* The compact control
panel, with all dials on one side,
makes it easy to use, and fits with
the new clean and retro overall
design. The 4.2 litre fuel tank will
allow for 10.5 hours of continuous
operation at 1/4 rated load. So,
whether you take it camping or
to a building site, this brushless
inverter is up to the job.
* at ¼ rated load from 7 meters.

Az erős, nagy kimeneti
teljesítményű, csendes, gazdaságos
Yamaha EF2200iS igazán ütős.
Úgy terveztük, hogy maximális
2,2 kVA tiszta energiát biztosítson
bármilyen helyen, így ideálisan
használható az alkalmazások széles
köréhez.

Nagyon csendes, teljes üzemben
is csupán 51 Db (A) a hangereje
és mivel négy kerékre szerelték,
extrém könnyű a mozgatása is.
Az intelligens teher érzékelő
szenzor azonnal finomhnagolja
a motor sebességet a teherhez
mérten a nagyobb üzemanyag
gazdaságosság és kisebb
zajkibocsátás miatt.

A Yamaha okos-fojtás technológiája
akár 10,5 órányi folyamatos
teljesítményt is biztosít ¼
terhelésnél – és mindössze 57 dBAos ultraalacsony zajkibocsátással
(7 méterről, ¼ terhelés mellett) az
EF2200iS csendben és hatékonyan
végzi a munkáját, miközben a
legtöbbet hozza ki a napból, akár
dolgozik, akár játszik.

Not all models shown are available in every country. The specification and appearance of Yamaha products can vary from time to time without prior notice. Those
shown here are only for illustrative purposes and are not contractual description of products. Generator warranty is subject to specific conditions. For further
details, please contact your Yamaha dealer.

A kalandozás itt kezdődik
Mindannyiunkban ott él a valódi kalandvágy és
az égető vágyakozás, hogy megtudjuk, mi van
a horizonton túl. Ezzel az ösztönös felfedezés
iránti szomjúsággal nincs olyan határ, amit ne
tudnál elérni, nincs olyan messzeség, ahová el
ne jutnál.
A Yamaha 360 fokos termékcsaládjával
minőségi élményeket élhetsz át, és oszthatsz
meg másokkal földön, vízen és levegőben. Azt
is segítünk kitalálni, hogy mi dobogtatja meg
igazán a szívedet, hiszen a Yamaha létrehozott
egy különleges kalandportált, amely azonnal
ablakot nyit egy izgalmas, meglepő és
kifizetődő új világra.
A Destination Yamaha Motor egy
olyan globális, online utazási platform,
amely minden kalandvágyó számára
adrenalinfröccsöt és örökké tartó emlékeket
biztosít. Kulcsfontosságú utazási partnerekkel
együtt dolgozva a Destination Yamaha
Motor lehetővé teszi a legnagyobb kalandok
online felkutatását, történjen az akár
motorkerékpáron, akár quadon, hajón vagy
motoros szánon.
Az igazán változatos utazási lehetőségek
között olyan új élményeket szerezhetsz,
amelyek szélesítik látóköröd és kibillentenek
komfortzónádból – abban pedig biztos
lehetsz, hogy a Destination Yamaha Motor
minden beszállítónkat ellenőrzi és jóváhagyja,
tehát teljes bizalommal foglalhatsz nálunk.
Látogasd meg a https://destination-yamahamotor.eu/ weboldalt most, és tedd izgalmassá
a jövőt velünk.

www.yamaha-motor.hu

Kövess bennünket:

Kereskedő

Yamaha Motor Europe N.V.
Magyarországi Fióktelepe
Váci út 30.
1132 Budapest
Hungary
+36-1-247-1540
Yamaha@yamaha-motor.hu

A motoros szánok kizárólag a tervezésük során meghatározott korlátokon belül használhatók. A tartósság, megbízhatóság
és mindenekelőtt a vezető és utasai biztonsága érdekében a kezelési kézikönyvben meghatározott terhelési értékeket soha
nem szabad túllépni. Egyedi igények esetén keresd fel a helyi motorosszán-kereskedőt a számodra legmegfelelőbb motoros
szán kiválasztásához.
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