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WOLNOŚĆ

 

Jedź własnym szlakiem.

Tęsknisz za wolnością, chcesz uciec od 
codzienności i cieszyć się pięknem przyrody? 
Serie Trail i Crossover są stworzone z myślą 
o Tobie. Gama skuterów śnieżnych Trail 
obejmuje zwrotne modele, które poradzą 
sobie w ciasnych miejscach, a jednocześnie 
zapewnią wysokie prędkości na długich 
i szybkich odcinkach trasy. Z kolei modele 
Crossover są bardziej uniwersalne – świetnie 
sobie poradzą zarówno na przygotowanym 
szlaku, jak i w śnieżnym puchu. 

Chcesz poczuć adrenalinę przepływającą 
przez Twoje ciało i przyspieszone bicie 
serca? Seria Mountain generuje niezrównaną 
moc i zwrotność do jazdy po świeżym 
śniegu i trekkingu po stromych zboczach. 
Gwarantujemy też tyle samo emocji 
młodszym kierowcom dosiadającym modeli 
z serii Youth, stworzonych dla dzieci w wieku 
od 8 lat i niższych starszych. Teraz każdy 
może dołączyć do wspólnej zabawy. 

Potrzebujesz niezawodnej maszyny do pracy 
na zewnątrz? W serii użytkowej znajdziesz 
modele, które sprawdzą się podczas ciężkiej 
pracy, jednocześnie oferując wysoki komfort. 
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Wspaniała maszyna 
do jazdy turystycznej 
w 2 osoby. Ruszajcie 

w drogę!

 

Dzięki rewolucyjnemu układowi EPS, siedzeniu o regulowanym oparciu i wielu 
innym wspaniałym rozwiązaniom ten skuter oferuje niespotykany komfort dla 
dwóch osób podczas długiej jazdy w terenie.

Pokochasz płynnie uwalnianą moc 3-cylindrowego silnika Genesis® z rewolucyjnym, 
elektronicznym sterowaniem przepustnicą (YCC-T) oraz trybami D-MODE. 
Docenisz także komfort, jaki zapewnia najnowszy układ zawieszenia ProComfort.  
Dopełnieniem tych zalet jest innowacyjny elektryczny układ wspomagania 
kierownicy (EPS), który umożliwia w pełni przewidywalne prowadzenie skutera 
i skuteczne tłumienie drgań w trudnym terenie.

Mając do dyspozycji tak wiele znakomitych rozwiązań, z pewnością zechcesz je 
wypróbować na długich, pełnych przygód trasach.

Zintegrowana, zamykana przestrzeń 
ładunkowa.
Smukłe, stylowe nadwozie modelu RSVenture TF 
mieści schowek o dużej pojemności ze sztywną 
pokrywą. Uszczelnienie zapewnia pełną ochronę 
przed pyłem śnieżnym i wilgocią, doskonale 
chroniąc zawartość schowka.

Wygoda podczas jazdy - w pełni 
regulowane oparcie
Prosta obsługa przy użyciu dźwigni umożliwia 
przesuwanie oparcia do przodu i do tyłu w celu 
jazdy jedno- lub dwuosobowej. Siedzisko można 
obracać, zapewniając maksymalną wygodę. 
Podgrzewane manetki pasażera o regulowanej 
wysokości można ustawiać w dwóch położeniach, 
aby zapewnić komfort zarówno wyższym, jak 
i niższym osobom.

Wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy
Wszystkie podstawowe informacje są 
wyświetlane na konfigurowanym wyświetlaczu 
cyfrowym. Użytkownik może monitorować 
prędkość jazdy, prędkość obrotową silnika, 
działanie podgrzewanych manetek, podwójny 
licznik przebiegu oraz zegar. Ponadto specjalny 
wskaźnik informuje o konieczności wymiany 
oleju, a wskaźnik zasięgu wyświetla liczbę 
przejechanych kilometrów od momentu zapalenia 
się lampki ostrzegawczej rezerwy paliwa.

Tylne zawieszenie ProComfort 151
Zawieszenie ProComfort 151 to idealne 
rozwiązanie dla skuterów osobowych. Zapewnia 
maksymalną wygodę podczas jazdy i chroni przed 
całkowitym dobijaniem amortyzatorów, zarówno 
podczas jazdy w pojedynkę, jak i z pasażerem. 
Podnoszona szyna ułatwia z kolei manewrowanie 
poza szlakiem.  Naprężenie wstępne sprężyn 
skrętnych można bez problemu dostosować za 
pomocą wygodnego regulatora trójpozycyjnego.
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Najszybszy na świecie!

 

Tak, Sidewinder SRX LE to najszybszy na świecie skuter śnieżny zapewniający 
prawdziwe emocje na trasie. Jego wyjątkowy silnik Genesis 998 Turbo, 
elektronicznie sterowane zawieszenie i niskoprofilowa gąsienica Ripsaw 
współpracują z wyścigowym przednim zawieszeniem, lekkimi wahaczami typu 
A i zoptymalizowaną geometrią, dzięki czemu maszyna ta nie ma sobie równych 
na śniegu. 

Zaawansowana konstrukcja naszego agresywnego skutera śnieżnego Sidewinder 
SRX LE i niesamowita technologia zapewnią CI jazdę życia! Ta pełna emocji 
maszyna z turbodoładowaniem i wtryskiem paliwa generuje ogromną moc 
i liniowo przyrastający moment obrotowy na każdej wysokości, jak również 
niezrównany komfort i kontrolę. 

Z pewnością docenisz też liczne inne cechy – są to m.in. manetki typu J-hook, 
sportowa przednia szyba, elektryczny zapłon, bieg wsteczny oraz przyjemne 
w dotyku podgrzewacze dłoni i kciuków. A w nawiązaniu do wyścigowego 
dziedzictwa Yamahy nowy SRX w sezonie 2022 występuje w czerwono-białym 
malowaniu ze złotymi akcentami retro. 

4-suwowy silnik Genesis o pojemności 
998 cm³ z turbodoładowaniem
Najbardziej zaawansowany i najmocniejszy silnik 
w segmencie skuterów śnieżnych charakteryzuje 
się płynną, elastyczną pracą, a 3-cylindrowa 
jednostka gładko pokonuje wszelkie wzniesienia 
– w każdych warunkach. Wysoki moment 
obrotowy i siła uciągu w całym zakresie obrotów, 
ze stałą dynamiką bez efektu turbodziury. 
Prawdziwa eksplozja mocy w klasie 180 KM.

Płozy „Stryke” z pojedynczą stępką
Płozy Yamaha z pojedynczymi stępkami 
zapewniają optymalną równowagę pomiędzy 
lekkością sterowania a precyzją prowadzenia 
pojazdu w różnych warunkach śniegowych. 
Unikalne, rozłożone węgliki poprawiają reakcję 
kierownicy, a specjalny zestaw podkładek 
współpracuje z gumowym blokiem siedziska, 
aby odpowiednio dostosować punkt nacisku 
węglików. Pozycja płóz jest również łatwo 
regulowana.

Przednie zawieszenie ARCS 
– amortyzatory FOX® 1.5 ZERO IQS
Lekkie przeguby zawieszenia Advanced Rolling 
Centre Suspension (ARCS) współpracują 
bezproblemowo z inteligentnym systemem 
Quick Shift i elektrycznie regulowanymi 
amortyzatorami FOX 1.5 ZERO iQS, aby zapewnić 
bardzo precyzyjne prowadzenie. Rezultatem jest 
niezwykle wytrzymałe zawieszenie, które pozwala 
pokonać każdą, nawet najbardziej wymagającą 
trasę.

Mechanizm sprzęgła Yamaha YSRC
Sprzęgło YSRC zostało zaprojektowane z myślą 
o tym, aby sprostać dużemu momentowi 
obrotowemu i wysokiej mocy silnika Yamaha 
Genesis® Turbo o pojemności 998 cm³. Zmiana 
biegów, w tym także włączanie biegu wstecznego, 
przebiega bardzo sprawnie. Niezwykle 
wytrzymałe odlewy, duża wydajność układu 
chłodzenia oraz precyzyjnie dobrane ustawienia 
zapewniają doskonałą trwałość paska klinowego 
i mają niskie wymagania konserwacyjne.
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Potężna moc do
wypraw turystycznych.

 

Napędzany supernowoczesnym silnikiem Yamaha Genesis turbo o pojemności 998 cm³ 
i wyposażony w zaawansowany, elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS), ten 
kompletnie wyposażony, luksusowy skuter turystyczny jest najmocniejszą dwuosobową 
maszyną, jaką kiedykolwiek wyprodukowaliśmy. Bezkonkurencyjny pod względem 
osiągów, zaciera granicę między usportowioną maszyną do turystycznej jazdy po 
szlakach a bezkompromisowym ścigaczem do fruwania po zamarzniętych jeziorach.

Ten wydłużony Sidewinder otrzymał zawieszenie 146 Dual Load (przystosowane do 
jazdy w dwie osoby, z gąsienicą o długości 146 cali), na które założono – stosowaną 
tylko w Europie – gąsienicę Camso® Cobra o szerokości 1,6 cala/41 mm. Wysokiej klasy 
amortyzatory FOX® oraz płozy górskie Yamaha tworzą godną modelu GT kombinację 
doskonałego przekazywania mocy i momentu obrotowego na każdej pokonywanej 
wysokości oraz znakomitego prowadzenia.

Inne wspaniałe funkcje? Oczywiście! Jak można oczekiwać po czołowym skuterze 
w swojej klasie, radości bezproblemowego prowadzenia uzyskiwanej dzięki 
unikatowemu układowi EPS towarzyszy cały pakiet innych luksusowych udogodnień. 
Są wśród nich podgrzewane siedzenia i podgrzewacze dłoni/kciuków, przyciski rozruchu 
i biegu wstecznego, wysoka przednia szyba oraz imponująca przestrzeń bagażowa 
idealna na dłuższe wycieczki.

Elektryczny układ wspomagania 
kierownicy (EPS)
Yamaha była pionierem w stosowaniu systemu 
EPS do skuterów śnieżnych. Nasza innowacyjna 
technologia zrewolucjonizowała sposób jazdy, 
zmniejszając siłę potrzebną do kierowania 
i równocześnie zwiększając precyzję prowadzenia. 
System EPS nowej generacji sprawia jeszcze 
lepsze wrażenie, a Sidewinder S-TX GT 146 
EPS dzięki niższej masie i innym ulepszeniom 
technicznym zapewnia łatwość i komfort 
prowadzenia niespotykane w tej klasie.

Mechanizm sprzęgła Yamahy YSRC
Sprzęgło YSRC zostało zaprojektowane z myślą 
o tym, aby sprostać dużemu momentowi 
obrotowemu i wysokiej mocy silnika Yamaha 
Genesis® Turbo o pojemności 998 cm³. Zmiana 
biegów, w tym także włączanie biegu wstecznego, 
przebiega bardzo sprawnie. Niezwykle 
wytrzymałe odlewy, duża wydajność układu 
chłodzenia oraz precyzyjnie dobrane ustawienia 
zapewniają doskonałą trwałość paska klinowego 
i niskie wymagania konserwacyjne.

Chcesz wyruszyć ku nowej przygodzie?
W tym skuterze Sidewinder nawet najdłuższa 
podróż odbywa się w pełnym relaksie – 16-litrowy, 
dodatkowy zbiornik paliwa i schowki o łącznej 
pojemności 50 litrów wystarczą na naprawdę 
długie szlaki. Na imponującą przestrzeń bagażową 
składa się przestronny i wygodny wodoszczelny 
schowek w tunelu, z podgrzewaną torbą na 
okulary i przedmioty osobiste, oraz dwa zamykane 
na kluczyk specjalnie wyprofilowane kufry, które 
w razie potrzeby łatwo zdjąć.

4-suwowy silnik Genesis o pojemności 
998 cm³ z turbodoładowaniem
Najbardziej zaawansowany i najmocniejszy silnik 
w segmencie skuterów śnieżnych charakteryzuje 
się płynną, elastyczną pracą, a 3-cylindrowa 
jednostka gładko pokonuje wszelkie wzniesienia 
– w każdych warunkach. Wysoki moment 
obrotowy i siła uciągu są dostępne w całym 
zakresie obrotów, ze stałą dynamiką bez efektu 
turbodziury. Prawdziwa eksplozja mocy w klasie 
180 KM.

Ink Blue
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Gąsienice. Szlak. 
Dreszcz emocji.

 

Sidewinder L-TX LE o agresywnej stylistyce i ultrawydajnych parametrach pozwoli 
Ci bez obaw poruszać się w najtrudniejszym terenie. Niesamowita moc dostarczana 
przez najlepszy na rynku silnik z turbodoładowaniem umożliwia pokonywanie 
zakrętów szybciej niż kiedykolwiek było to możliwe.

Przednie zawieszenie jest wyposażone w wysokiej klasy amortyzatory 
FOX 1.5 Zero QS3 Kashima, natomiast z tyłu modelu SR137 znajduje się 
amortyzator centralny QS3 Kashima i mocny 2-calowy Zero QS3-R. Szeroko 
rozstawiony przedni zaczep i płozy Yamaha Mountain pozwalają utrzymać prosty 
tor jazdy, a o resztę dba tylne zawieszenie SRV z 137-calową gąsienicą Back 
Country.

Oprócz gwarantowanych doznań, skuter oferuje również wiele innych atrakcyjnych 
funkcji, takich jak manetki typu J-hook, sportowa przednia szyba, elektryczny 
rozruch, bieg wsteczny oraz podgrzewacze dłoni i kciuków. Nie ma wątpliwości 
– ta ekscytująca maszyna z turbodoładowaniem potrafi przecierać nowe szlaki 
i zachęca do jechania wciąż dalej, wyżej i szybciej.

4-suwowy silnik Genesis o pojemności 
998 cm³ z turbodoładowaniem
Najbardziej zaawansowany i najmocniejszy silnik 
w segmencie skuterów śnieżnych charakteryzuje 
się płynną, elastyczną pracą, a 3-cylindrowa 
jednostka gładko pokonuje wszelkie wzniesienia 
– w każdych warunkach. Wysoki moment 
obrotowy i siła uciągu są dostępne w całym 
zakresie obrotów, ze stałą dynamiką bez efektu 
turbodziury. Prawdziwa eksplozja mocy w klasie 
180 KM.

Tylne zawieszenie Dual Shock SR 137 
z amortyzatorami QS3
Sidewinder L-TX LE zapewnia imponujące 
możliwości tuningu dzięki pakietowi 
amortyzatorów - FOX® 1.5 Zero QS3 na środku 
i FOX® 2.0 Zero QS3-R z tyłu oraz sprężynom 
skrętnym. Ustaw amortyzatory miękko podczas 
jazdy po świeżym puchu lub usztywnij je, aby 
uzyskać doskonałe osiągi na ubitym szlaku.

Przednie zawieszenie ARCS 
– amortyzatory FOX® Zero QS3-R
Wyjątkową cechą tego najnowszego modelu jest 
unikalne zawieszenie (Advanced Rolling Center 
Suspension – ARCS) z nową konstrukcją przegubu 
i lżejszymi trójkątnymi wahaczami górnymi. A jeśli 
dodamy do tego jeszcze najnowsze amortyzatory 
FOX Zero QS3 z powłoką Kashima, to w efekcie 
otrzymujemy wyjątkowo precyzyjne prowadzenie 
dzięki solidnemu zawieszeniu, które jest gotowe 
na każdą trasę.

Mechanizm sprzęgła Yamaha YSRC
Sprzęgło YSRC zostało zaprojektowane z myślą 
o tym, aby sprostać dużemu momentowi 
obrotowemu i wysokiej mocy silnika Yamaha 
Genesis® Turbo o pojemności 998 cm³. Zmiana 
biegów, w tym także włączanie biegu wstecznego, 
przebiega bardzo sprawnie. Niezwykle 
wytrzymałe odlewy, duża wydajność układu 
chłodzenia oraz precyzyjnie dobrane ustawienia 
zapewniają doskonałą trwałość paska klinowego 
i niskie wymagania konserwacyjne.
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Płynna i sprawna praca.

 

Ekscytujący, nowy Transporter Lite 2UP oferuje wszystkie najważniejsze cechy 
pełnowymiarowych turystycznych skuterów śnieżnych, ale w znacznie lżejszym 
opakowaniu. Zaawansowane sprężyny przeciążeniowe dostosowują pracę 
zawieszenia do obciążenia jedną i dwiema osobami. Nowy Transporter Lite 2UP 
– pod względem relacji ceny do możliwości ciężko o lepszą propozycję.

Kompaktowy, dwusuwowy, jednocylindrowy silnik wytwarza imponującą siłę 
napędową, która bez problemu pozwoli dotrzymać kroku innym pojazdom na 
szlaku. Długa, 146-calowa gąsienica doskonale spisuje się na miękkim śniegu, 
a równocześnie zapobiega galopowaniu na nierównościach. Efekt? Znacznie 
bardziej komfortowa jazda.

Może nie jest największy, ale pokładowe udogodnienia i komfort są 
pełnowymiarowe! Skuter jest też bardzo praktyczny. Posiada m.in.: elektryczny 
rozrusznik, uruchamiany przyciskiem elektroniczny bieg wsteczny, regulowane 
podgrzewacze manetek oraz czytelne cyfrowe wskaźniki. To bardzo wszechstronna 
maszyna, którą zawsze warto mieć pod ręką.

2-suwowy silnik o pojemności skokowej 
397 cm³ z technologią EFI
Ta dwusuwowa jednostka stanowi kolejne 
przełomowe rozwiązanie w tym segmencie. 
Jej wydajny układ elektronicznego wtrysku 
paliwa pomaga wytworzyć bardzo zrywną moc. 
Połączenie lekkiego (poniżej 23 kg) silnika 
z bardzo lekką maszyną dało stosunek mocy do 
masy, który obiecuje doskonałe walory robocze 
oraz manewrowość ułatwiającą holowanie 
i ciągnięcie.

146-calowe zawieszenie z prostymi 
szynami
Zawieszenie o długim skoku ma nowy profil 
i zaawansowaną konfigurację z dwiema prostymi 
szynami, która zapewnia maksymalne podparcie 
gąsienicy umożliwiające agresywną jazdę we dwie 
osoby po ubitym szlaku i w świeżym śniegu. 
Resory piórowe aktywujące się po wykryciu 
obrócenia podpierają regulowane sprężyny 
skrętne oraz współpracują z hydraulicznymi, 
dwururowymi amortyzatorami środkowymi 
i tylnymi. Cały ten układ zapewnia niezwykle 
płynną jazdę.

Wygodne dwuosobowe siedzenie i szyba 
ochronna
Wersja 2UP otrzymała siedzenie dla kierowcy 
i pasażera. Regulowane resory piórowe 
tłumią nierówności, poprawiając komfort 
i stabilność jazdy. Wysoka profilowana owiewka 
bardzo sprawnie rozprowadza wiatr na boki. 
Standardowym wyposażeniem jest mocny 
bagażnik.

Ultralekka konstrukcja podwozia
Podwozie, wykonane z najnowocześniejszych 
stopów, opracowano tak, by maksymalnie 
wykorzystywało możliwości dynamicznego, 
wysokoobrotowego silnika. Projektując silnik, 
skupiono się głównie na obniżeniu masy bez 
uszczerbku na wytrzymałości ani trwałości 
wymaganych w sprzęcie przeznaczonym do pracy. 
W efekcie, ta nowatorska maszyna wyróżnia 
się bardzo przewidywalnym prowadzeniem, 
zwrotnością oraz stabilnością podnoszącą 
komfort jazdy.
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Średnia wielkość. 
Maksymalna zabawa!

 

Witamy w świecie emocji związanych z jazdą po szlakach, którymi mogą się cieszyć 
wszyscy członkowie rodziny. Skuter wyróżnia się lekkością, łatwym prowadzeniem 
i zwinnością. Stanowi idealną propozycję dla osób z młodszego pokolenia 
chcących wejść na wyższy poziom oraz dla doświadczonych użytkowników, którzy 
szukają pojazdu dającego mnóstwo frajdy i przy tym wyposażonego w najnowsze 
technologie.

Jego sercem jest pierwszy w segmencie dwusuwowy silnik o pojemności 
397 cm³ z wtryskiem paliwa, wytwarzający bardzo płynnie uwalnianą moc, której 
towarzyszy imponujący moment obrotowy do pokonywania szlaków. Parametry 
silnika zostały precyzyjnie dobrane do możliwości supernowoczesnej konstrukcji 
podwozia, zawieszenia, gąsienicy i płóz.

Może nie jest największy, ale pokładowe udogodnienia i komfort są 
pełnowymiarowe! Skuter jest też bardzo praktyczny, ponieważ posiada: 
elektryczny rozrusznik, uruchamiany przyciskiem elektroniczny bieg wsteczny, 
regulowane podgrzewanie manetek oraz atrakcyjnie stylizowane, czytelne, 
cyfrowe wskaźniki. SXVenom to naprawdę imponująca maszyna.

2-suwowy silnik o pojemności skokowej 
397 cm³ z technologią EFI
Ta dwusuwowa jednostka stanowi kolejne 
przełomowe rozwiązanie w tym segmencie. 
Jej wydajny układ elektronicznego wtrysku 
paliwa pomaga wytworzyć bardzo zrywną moc. 
Połączenie lekkiego (poniżej 23 kg) silnika 
z bardzo lekką maszyną dało stosunek mocy 
do masy, który obiecuje ekscytującą zabawę na 
szlakach i w otoczeniu dzikiej przyrody. 
Czysta adrenalina!

Opływowe, lekkie, przednie zawieszenie 
SRV z 38-calowym rozstawem płóz
Ten układ to bezpośredni następca naszego 
pomysłowego zawieszenia SRV-M. Jest nie tylko 
ultralekki, ale ma też kompaktowe wymiary, 
które zmniejszają niepożądany opór stawiany 
przez elementy zawieszenia w głębokim śniegu. 
Neutralny rozstaw płóz zapewnia doskonałą 
manewrowość w trudnym terenie i jednocześnie 
komfortowe i przewidywalne zachowanie na 
szlaku.

Tylne zawieszenie z podwójnymi 
amortyzatorami dwururowymi
Aby zapewnić jak najlepsze prowadzenie 
i zwinność, tylne zawieszenie o skoku 10,7 cala 
wyposażono w sprężyny i podwójne amortyzatory 
dwururowe. Połączenie tego wszechstronnego 
układu z zaawansowanym przednim zawieszeniem 
i superlekkim podwoziem dało w efekcie maszynę 
o wyjątkowych zdolnościach pokonywania szlaków 
- nie tylko dynamiczną, ale też komfortową 
i przyjemną w prowadzeniu.

Ultralekka konstrukcja podwozia
Wykonane z najnowocześniejszych stopów 
podwozie opracowano tak, by maksymalnie 
wykorzystywało możliwości dynamicznego, 
wysokoobrotowego silnika. Projektując silnik, 
inżynierowie skupili się na obniżeniu masy 
bez uszczerbku na wytrzymałości i trwałości. 
W efekcie ta nowatorska maszyna wyróżnia się 
doskonałą precyzją prowadzenia, zwrotnością, 
stabilnością i komfortem jazdy.
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Ruszaj na podbój 
nowych szczytów.

 

Nowy Sidewinder klasy premium to potężna maszyna o dużej mocy, zdolna 
do pokonywania nawet najbardziej stromych wzniesień w śnieżnym puchu. 
Jest spełnieniem marzeń każdego, kto poważnie myśli o jeździe w górach. 
Najdoskonalsza technologia połączona z przykuwającą uwagę stylistyką.

Rewolucyjny, turbodoładowany silnik Genesis 180 o pojemności 998 cm³ zapewnia 
niesamowitą moc i wysoki moment obrotowy. Bez względu na pokonywaną 
wysokość i panujące warunki śnieżne jednostka ta doskonale współpracuje 
z zaawansowanym podwoziem, zawieszeniem, gąsienicami i płozami do jazdy 
górskiej.

Standardowe wyposażenie obejmuje wiele ekskluzywnych opcji, takich jak 
rozwiązania poprawiające ergonomię podczas jazdy górskiej, bieg wsteczny, 
elektryczny rozrusznik czy podgrzewane manetki. Wszystko to składa się na 
imponującą maszynę, która zapewnia wiele radości z jazdy.

Zawieszenie, które świetnie radzi sobie 
w każdych warunkach śnieżnych
Jedną z wyjątkowych cech modelu Sidewinder 
jest unikalna konstrukcja przedniego zawieszenia 
i geometrii płóz. Model M-TX LE jest wyposażony 
w niezależne zawieszenie z podwójnym 
wahaczem, amortyzatorami FOX Float® QS3 
i płozami do jazdy górskiej. Jest ono zestrojone 
w taki sposób, aby zapewnić precyzyjne 
prowadzenie nawet w najgłębszym śniegu i na 
najbardziej stromych podjazdach.

4-suwowy silnik Genesis o pojemności 
998 cm³ z turbodoładowaniem
Najbardziej zaawansowany i najmocniejszy silnik 
w segmencie skuterów śnieżnych charakteryzuje 
się płynną, elastyczną pracą, a 3-cylindrowa 
jednostka gładko pokonuje wszelkie wzniesienia 
– w każdych warunkach. Wysoki moment 
obrotowy i siła uciągu w całym zakresie obrotów, 
ze stałą dynamiką bez efektu turbodziury. 
Prawdziwa eksplozja mocy w klasie 180 KM.

Tylne zawieszenie bezsprężynowe 153
Amortyzatory FOX FLOAT® dają imponujące 
możliwości regulacji zawieszenia. Środkowy 
amortyzator QS3 i tylny amortyzator QSL z funkcją 
blokowania na podjazdach mają trzy ustawienia 
tłumienia: słabe, średnie i „zablokowane” (1-2-L). 
Wybór pozycji „L” podczas jazdy w głębokim 
śniegu zapobiega przysiadaniu tylnego wahacza 
i nadmiernemu uniesieniu płóz, co zapewnia 
lepsze osiągi i panowanie nad maszyną.

Gąsienica Camso® Power Claw 
z wypustami o wysokości 76 mm (3 cale)
Gąsienica Camso® Power Claw z wypustami 
o wysokości 76 mm (3 cali) zapewnia wyjątkowe 
właściwości jezdne w każdych warunkach. 
Najnowszy model ma o 9,7º mniejszy kąt natarcia 
gąsienicy (dzięki opuszczeniu wału napędowego 
o 28,5 mm), co sprawia, że skuter jest bardziej 
zwrotny i ma mniejszą skłonność do zapadania się, 
a jednocześnie zapewnia niezwykłą przyczepność 
i przyspieszenie, szczególnie w głębokim śniegu.
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Rewolucyjny.

 

Wybierz tę maszynę jako bezkompromisową, niczym nieograniczoną broń 
do atakowania głębokiego śniegu – i zawsze wygrywaj! Zaawansowany układ 
zawieszenia i niesamowity silnik z wtryskiem paliwa stosowane w najnowszym 
Mountain Max LE 154 SL zostały zaczerpnięte z modelu ES, ale tutaj wyraźnie 
odchudzone.

Pozbawiona rozrusznika i akumulatora, ta wersja LE jest znacznie lżejsza, 
a w celu poprawienia mobilności kierowcy otrzymała także krótsze siedzenie 
i zbiornik paliwa. Niezawodne, 36-calowe, górskie, przednie zawieszenie, 
doskonała jednobelkowa rama wózka i 3-calowa gąsienica z wypustami zapewniają 
bezkonkurencyjne zachowanie na śniegu.

Jak w każdym modelu w gamie Yamahy, poświęciliśmy mnóstwo starań i uwagi 
precyzji kierowania i sterowania, zapewnieniu wygodnej pozycji podczas jazdy 
na siedząco, praktyczności, a nawet luksusowemu wyposażeniu, a więc aspektom, 
które odgrywa kluczową rolę w ogólnych wrażeniach z jazdy.

Dwusuwowy silnik o pojemności 794 
cm³ z elektronicznym wtryskiem paliwa 
i cyfrowym układem CDI
Ten żywo reagujący, dwucylindrowy, dwusuwowy 
silnik wytwarza moc, przy której Mountain Max 
wręcz fruwa po wzniesieniach i głębokim śniegu. 
Dzięki zaawansowanemu, sterowanemu cyfrowo 
zapłonowi oraz elektronicznemu wtryskowi 
paliwa i oleju, maksymalne osiągi są dostępne 
w każdych warunkach, zapewniając mnóstwo 
siły pociągowej nawet w najgłębszym śniegu 
i gwarantując bezpieczne dotarcie do domu.

154-calowa gąsienica Camso Power Claw 
- trzyma jak przyklejona
Potężna gąsienica o powierzchni przylegania 
154 x 3,0 cala jest idealnie dopasowana 
do nowego Mountain Max LE i jego 
supernowoczesnej, jednoszynowej ramy wózka, 
zapewniając swobodę jeżdżenia po górach, 
nieporównywalną z żadną inną maszyną w tej 
klasie. Ma nawet mocniejsze, zakrzywione do 
przodu łopatki, które zwiększają jego możliwości 
w naprawdę głębokim śniegu. Skuter imponuje 
zachowaniem w każdych warunkach, oferując 
niesamowitą przyczepność i zwrotność w terenie.

Amortyzatory klasy premium 
- Fox z przodu i z tyłu!
Skuter Mountain Max otrzymał wysokiej jakości 
amortyzatory Fox 1.5 Zero QS3 z przodu i z tyłu, 
z regulowanym układem sprężyny śrubowej 
i amortyzatora gazowego, co umożliwia szybkie 
i łatwe dopasowanie do warunków terenowych 
oraz własnych preferencji dotyczących komfortu 
i prowadzenia. Tylny wahacz wyposażono 
w amortyzator QS3L przeznaczony do jazdy 
górskiej, który ma blokadę ułatwiającą 
podjeżdżanie na najbardziej strome wzniesienia.

Górskie tylne zawieszenie z pojedynczą 
belką
Aby zapewnić jak najlepsze prowadzenie 
w głębokim śniegu i na dużych pochyłościach, 
nasze długie, lekkie i mocne płozy pozwalają 
prowadzić skuter w linii, z przegubem w środku 
płozy. Ta konstrukcja z pojedynczą szyną jest o ok. 
4,5 kg lżejsza niż konwencjonalny układ z dwiema 
szynami, a dodatkowo zmniejsza gromadzenie się 
śniegu!
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Rewolucyjny.

 

Co jakiś czas pojawia się maszyna, która podnosi poprzeczkę parametrów 
technicznych na niespotykany dotąd poziom i autentycznie rewolucjonizuje sposób 
jazdy. Silnik z wtryskiem paliwa i całkowita kontrola nad poruszaniem się po śniegu 
sprawiają, że fenomenalny Mountain Max jest właśnie takim pojazdem. Przygotuj 
się na doświadczenia dotąd nieznane w skuterach śnieżnych.

W tym wspaniałym skuterze śnieżnym supernowoczesne konstrukcje zawieszenia 
i gąsienicy, zweryfikowane w ciągu kilkuset godzin testów, zostały idealnie 
dopasowane do innowacyjnej, ekscytującej, wysokoobrotowej jednostki 
napędowej, zapewniając bezprecedensową zdolność do wspinania się i jazdy 
w głębokim śniegu.

Jak każdemu modelowi w gamie Yamahy, poświęciliśmy mnóstwo starań 
i uwagi precyzji kierowania, zapewnieniu wygodnej pozycji podczas siedzenia, 
praktyczności, a nawet luksusowemu wyposażeniu, a więc aspektom, które 
odgrywają kluczową rolę w ogólnych wrażeniach z jazdy.

2-suwowy o pojemności 794 cm³ 
z cyfrowym układem CDI
Ten żywo reagujący, dwucylindrowy, dwusuwowy 
silnik wytwarza moc, przy której Mountain Max 
wręcz fruwa po wzniesieniach i w głębokim 
śniegu. Dzięki zaawansowanemu, sterowanemu 
cyfrowo zapłonowi oraz elektronicznemu 
wtryskowi paliwa i oleju, maksymalne osiągi są 
dostępne w każdych warunkach, zapewniając 
mnóstwo siły pociągowej i gwarantując 
bezpieczne dotarcie do domu.

154-calowa gąsienica Camso Power Claw 
- trzyma jak przyklejona
Potężna gąsienica o powierzchni przylegania 
154 x 2,6 cala jest idealnie dopasowana 
do nowego Mountain Max ES i jego 
supernowoczesnej, jednoszynowej ramy wózka, 
zapewniając swobodę jeżdżenia po górach, 
nieporównywalną z żadną inną maszyną w tej 
klasie. Ma nawet mocniejsze, zakrzywione do 
przodu łopatki, które zwiększają jego możliwości 
w naprawdę głębokim śniegu. Skuter imponuje 
zachowaniem w każdych warunkach, oferując 
niesamowitą przyczepność i zwrotność w terenie.

Amortyzatory klasy premium 
- Fox z przodu i z tyłu!
Skuter Mountain Max otrzymał wysokiej jakości 
amortyzatory Fox 1.5 Zero QS3 z przodu i z tyłu, 
z regulowanym układem sprężyny śrubowej 
i amortyzatora gazowego, co umożliwia szybkie 
i łatwe dopasowanie do warunków terenowych 
oraz własnych preferencji dotyczących komfortu 
i prowadzenia. Tylny wahacz wyposażono 
w amortyzator QS3L przeznaczony do jazdy 
górskiej, który ma blokadę ułatwiającą 
podjeżdżanie na najbardziej strome wzniesienia.

Górskie zawieszenie z pojedynczą belką
Aby zapewnić jak najlepsze prowadzenie 
w głębokim śniegu i na dużych pochyłościach, 
nasze długie, lekkie i mocne płozy pozwalają 
prowadzić skuter w linii. Ta konstrukcja 
z pojedynczą szyną jest o ok. 4,5 kg lżejsza 
niż konwencjonalny układ z dwiema szynami, 
a dodatkowo zmniejsza gromadzenie się śniegu!
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Kompaktowy alpinista!

 

Idealny dla początkujących i bardziej doświadczonych użytkowników, zapewnia 
mnóstwo zabawy w głębokim śniegu, oferując przy tym najnowsze technologie. 
Ekscytujący Venom ma rodowód naszych modeli pełnowymiarowych.

Jego sercem jest pierwszy w segmencie, dwusuwowy silnik o pojemności 
397 cm³ z wtryskiem paliwa, wytwarzający ok. 65 bardzo płynnie uwalnianych koni 
mechanicznych, którym towarzyszą imponujące pokłady momentu obrotowego do 
jazdy po śniegu. Prawdę mówiąc, parametry silnika zostały precyzyjnie dobrane do 
możliwości supernowoczesnej konstrukcji podwozia, zawieszenia, gąsienicy i płóz.

Może rozmiary ma kompaktowe, ale pokładowe udogodnienia i komfort 
są z wyższej półki! Skuter jest też bardzo praktyczny, ponieważ posiada elektryczny 
rozrusznik, uruchamiany przyciskiem elektroniczny bieg wsteczny, regulowane 
podgrzewanie manetek oraz atrakcyjnie stylizowane, czytelne, cyfrowe wskaźniki. 
Ten Venom to naprawdę imponująca maszyna.

2-suwowy silnik o pojemności skokowej 
397 cm³ z technologią EFI
Ta dwusuwowa jednostka stanowi kolejne 
przełomowe rozwiązanie w tym segmencie. 
Jej wydajny układ elektronicznego wtrysku 
paliwa pomaga wytworzyć bardzo zrywną moc. 
Połączenie lekkiego (mniej niż 23 kg) silnika 
z bardzo lekką maszyną dało stosunek mocy 
do masy, który obiecuje ekscytującą zabawę na 
szlakach i w otoczeniu dzikiej przyrody. Czysta 
adrenalina!

Opływowe, lekkie, przednie zawieszenie 
SRV z 38-calowym rozstawem płóz
Ten układ to bezpośredni następca naszego 
pomysłowego zawieszenia SRV-M. Jest nie tylko 
ultralekki, ale ma też kompaktowe wymiary, 
które zmniejszają niepożądany opór stawiany 
przez elementy zawieszenia w głębokim śniegu. 
Neutralny rozstaw płóz zapewnia doskonałą 
manewrowość w trudnym terenie i jednocześnie 
komfortowe i przewidywalne zachowanie na 
szlaku.

Tylne zawieszenie Dual Shock
Aby zapewnić jak najlepsze prowadzenie 
w głębokim śniegu i na dużych pochyłościach, 
nasze długie, lekkie i mocne płozy (12 cali) 
pozwalają prowadzić skuter w linii. Ta konstrukcja 
z pojedynczą szyną jest o ok. 4,5 kg lżejsza 
niż konwencjonalny układ z dwoma szynami, 
a dodatkowo zmniejsza gromadzenie się śniegu!

Ultralekka konstrukcja podwozia
Wykonane z najnowocześniejszych stopów 
podwozie opracowano tak, by maksymalnie 
wykorzystywało możliwości dynamicznego, 
wysokoobrotowego silnika. Projektując silnik, 
inżynierowie skupili się na obniżeniu masy 
bez uszczerbku dla wytrzymałości i trwałości. 
W efekcie ta nowatorska maszyna wyróżnia się 
doskonałą precyzją prowadzenia, zwrotnością, 
stabilnością i komfortem jazdy.
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Ruszaj na podbój 
niezbadanych terenów!

 

Sidewinder X-TX SE jest stworzony do jazdy poza szlakami, w czym pomagają 
szybko reagujące tylne zawieszenie Versattak 146 oraz gąsienica Camso 
Challenger z wypustami o wysokości 5,1 cm (2 cale). Z przodu zostały zastosowane 
szerokie płozy górskie Yamaha, ale o rozstawie zmniejszonym do 40 cali. 
Turbodoładowany silnik Genesis® z wtryskiem paliwa o pojemności 998 cm³ 
w klasie mocy 180 KM zapewnia niesamowitą siłę i moment obrotowy na każdej 
wysokości.

Tunel i układ kierowniczy oparto na podwoziu modelu SR-M Mountain, które 
uzupełniono o lekkie górskie siedzenie, zwężane podesty i elementy sterujące 
Stealth. Z przodu zastosowano najwyższej klasy amortyzatory Fox® Zero QS3, 
które radzą sobie bezkonkurencyjnie z każdym terenem i stylem jazdy.

Elementy takie jak górskie siedzenie, kierownica typu J-hook, sportowa przednia 
szyba, bieg wsteczny, elektryczny rozrusznik czy podgrzewane manetki/
podgrzewacze kciuków zapewnią eksplorowanie w maksymalnym komforcie.

4-suwowy silnik Genesis o pojemności 
998 cm³ z turbodoładowaniem
Najbardziej zaawansowany i najmocniejszy silnik 
w segmencie skuterów śnieżnych charakteryzuje 
się płynną, elastyczną pracą, a 3-cylindrowa 
jednostka gładko pokonuje wszelkie wzniesienia 
– w każdych warunkach. Wysoki moment 
obrotowy i siła uciągu są dostępne w całym 
zakresie obrotów, ze stałą dynamiką bez efektu 
turbodziury. Prawdziwa eksplozja mocy w klasie 
180 KM.

Zawieszenie tylne 146 Versattak
Ta konfiguracja łączy w sobie technologię 
przeznaczoną do jazdy po szlaku z cechami 
i charakterem górskim. Odłączone zawieszenie 
tylne sprężyny skrętnej poprawia przenoszenie 
ciężaru, zabawę i możliwość jazdy poza szlakiem. 
Centralny amortyzator FOX HPG i tylny 
2.0 QS3 to idealne rozwiązanie dla zwolenników 
crossoverów, którzy cenią sobie, zarówno 
możliwość jazdy po szlaku, jak i poza nim.

Asymetryczne przednie zawieszenie 
z podwójnym wahaczem
Wyjątkową cechą tej ekscytującej maszyny jest 
unikalna geometria przedniego zawieszenia, 
która charakteryzuje się dużym rozstawem 
asymetrycznych wahaczy zamocowanych do 
przegrody czołowej. Amortyzatory FOX® QS3 
zapewniają wyjątkową precyzję prowadzenia, 
a przy tym doskonale tłumią wszelkie nierówności 
podczas pokonywania trudnych szlaków 
terenowych.

Mechanizm sprzęgła Yamaha YSRC
Zaawansowany mechanizm sprzęgła YSRC został 
zaprojektowany w taki sposób, aby skutecznie 
przenosić imponujący moment obrotowy i moc 
4-suwowego silnika Yamaha o pojemności 
998 cm³. Zmiana biegów, w tym także włączanie 
biegu wstecznego, przebiega bardzo sprawnie. 
Niezwykle wytrzymałe odlewy, duża wydajność 
układu chłodzenia oraz precyzyjnie dobrane 
ustawienia zapewniają doskonałą trwałość 
paska klinowego i mają niewielkie wymagania 
konserwacyjne.
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Pełna dominacja 
na śniegu. Dla 
prawdziwych 

profesjonalistów.

 

Ten kultowy model, znany ze swoich osiągów i komfortu, został wyposażony 
w elektryczny układ wspomagania kierownicy i na nowo skalibrowaną geometrię 
przedniego zawieszenia. Potwierdza to jego status jednego z najlepszych 
użytkowych skuterów śnieżnych na świecie.

Silnik EFI o pojemności 1049 cm³, dużej mocy i wysokim momencie obrotowym 
współpracuje ze specjalnie skonfigurowaną przekładnią bezstopniową, która 
zapewnia płynną jazdę, łatwe holowanie ładunków i niemal niewyczerpane 
rezerwy mocy. Unikalna konfiguracja silnika i obudowy filtra powietrza pozwoliły 
na zaprojektowanie całego nadwozia pod kątem zoptymalizowanej ergonomii 
i komfortu kierowcy, poczynając od przedniej pokrywy, poprzez siedzenie i zbiornik 
paliwa, a kończąc na przedniej szybie.

Wybierz moc i pewność prowadzenia najnowszego VK Professional II, aby 
dominować na śnieżnych trasach.

Przednie zawieszenie zapewnia stabilne 
pokonywanie zakrętów i pewne 
prowadzenie
Konstrukcja przegubu i aluminiowe przednie 
amortyzatory HPG umożliwiają specjalną 
kalibrację ustawień, aby w pełni wykorzystać 
zalety nowego elektrycznego układu 
wspomagania kierownicy. Długie, zakrzywione 
wahacze gwarantują pewne prowadzenie 
i doskonałą stabilność w zakrętach oraz pomagają 
unikać przeszkód ukrytych pod śniegiem.

Trzycylindrowy, czterosuwowy silnik 
EFI Genesis®

Wytrzymały, niezawodny, trzycylindrowy silnik 
Genesis® jest wyposażony w układy EFI i ISC 
(Idle Speed Control). Współpracuje on z wydajną 
przekładnią bezstopniową i umożliwia łatwy 
rozruch nawet w najniższych temperaturach, 
a także bardziej płynną i cichszą pracę, 
gwarantuje też oszczędność paliwa. Chłodnica 
o najnowocześniejszej konstrukcji zapewnia 
większą wydajność chłodzenia.

Elektryczny układ wspomagania 
kierownicy (EPS)
Układ EPS ułatwia precyzyjne kierowanie 
skuterem, co wpływa bezpośrednio na komfort 
jazdy. Sterowany elektronicznie siłownik zapewnia 
optymalny poziom wspomagania, dzięki czemu 
maszyna wydaje się być lżejsza i bardziej stabilna 
podczas skręcania. Zredukowano również zjawisko 
unoszenia się płóz podczas jazdy po łuku.

Solidna maszyna w nowych kolorach
Model VK wygląda tak profesjonalnie i poważnie, 
jak sugeruje jego nazwa. Jest dostępny w dwóch 
nowych malowaniach z motywami graficznymi 
– w kolorach matowo-srebrnymi ciemnowiśnio-
wym. Oczywiście sama prezencja to nie wszystko, 
lecz w przypadku VK możesz mieć pewność, że 
skuter równie dobrze radzi sobie w śniegu, jak 
wygląda. 

Magnetic Bronze

Midnight Black

V
K

 P
ro

fe
ss

io
n

al
 II

 E
P

S

VK Professional II EPS

3636



 

Płynna i sprawna praca.

 

Ten średniej wielkości skuter o zdolnościach pełnowymiarowego modelu został 
stworzony, aby ułatwiać życie ludziom spędzającym dużo czasu w terenie, a także 
tym, których praca związana jest ze śniegiem. I choć zaprojektowano go głównie 
jako pomocnika do holowania i ciągnięcia różnych ciężkich ładunków, dzięki 
świetnemu prowadzeniu i osiągom może również dawać mnóstwo frajdy!

Jego sercem jest fantastyczny dwusuwowy silnik o pojemności 397 cm³ 
z wtryskiem paliwa, wytwarzający ok. 65 bardzo płynnie uwalnianych koni 
mechanicznych, którym towarzyszą imponujące pokłady momentu obrotowego. 
Parametry silnika zostały precyzyjnie dobrane do możliwości supernowoczesnej 
konstrukcji podwozia, zawieszenia, gąsienicy i płóz.

Może nie jest największy, ale pokładowe udogodnienia i komfort są 
pełnowymiarowe! Skuter jest też bardzo praktyczny. Posiada m.in.: elektryczny 
rozrusznik, uruchamiany przyciskiem elektroniczny bieg wsteczny, regulowane 
podgrzewacze manetek oraz czytelne cyfrowe wskaźniki. To bardzo wszechstronna 
maszyna, którą zawsze warto mieć pod ręką.

2-suwowy silnik o pojemności skokowej 
397 cm³ z technologią EFI
Ta 2-suwowa jednostka, z wydajnym układem 
elektronicznego wtrysku paliwa, generuje 65 
bardzo żwawych koni mechanicznych. Połączenie 
lekkiego (poniżej 23 kg) silnika z bardzo lekką 
maszyną dało stosunek mocy do masy, który 
obiecuje doskonałe walory robocze oraz 
manewrowość ułatwiającą holowanie i ciągnięcie.

Opływowe, lekkie, przednie zawieszenie 
SRV z 38-calowym rozstawem płóz
Ten układ to bezpośredni następca naszego 
pomysłowego zawieszenia SRV-M. Jest nie tylko 
ultralekki, ale ma też kompaktowe wymiary, 
które zmniejszają niepożądany opór stawiany 
przez elementy zawieszenia w głębokim śniegu. 
Neutralny rozstaw płóz zapewnia doskonałą 
manewrowość w trudnym terenie, a jednocześnie 
komfortowe i przewidywalne zachowanie na 
szlakach.

146-calowe zawieszenie z podnoszonymi 
szynami
Zawieszenie o dużym skoku (12,5 cala) z tylną 
sekcją na zawiasie i sprężynie, umożliwia ruch 
tylnych kół do góry na wyboistych szlakach. 
W efekcie w takich warunkach skuter prowadzi 
się jak modele o krótszych gąsienicach. Kiedy 
potrzebna jest dodatkowa trakcja, specjalna 
funkcja blokuje tylną sekcję na sztywno, 
maksymalizując długość szyny oddziałującej na 
podłoże.

Ultralekka konstrukcja podwozia
Wykonane z najnowocześniejszych stopów 
podwozie opracowano tak, by maksymalnie 
wykorzystywało możliwości dynamicznego, 
wysokoobrotowego silnika. W trakcie 
projektowania skupiono się głównie na obniżeniu 
masy bez uszczerbku na wytrzymałości ani 
trwałości wymaganych w sprzęcie przeznaczonym 
do pracy. W efekcie ta nowatorska maszyna 
wyróżnia się bardzo przewidywalnym 
prowadzeniem, zwrotnością oraz stabilnością 
podnoszącą komfort jazdy.
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Wskakuj na siedzenie 
i zaczynaj zabawę!

 

Wskocz na SnoScoot i oddaj się nieposkromionej zabawie! Pakując wszystkie 
zalety pełnowymiarowego i w pełni wyposażonego skutera śnieżnego w bardziej 
kompaktowe i poręczne nadwozie, SnoScoot oferuje swoim użytkownikom 
bezkonkurencyjną i bezgraniczną frajdę.

Ten model to skuter śnieżny przeznaczony dla młodszych kierowców (powyżej 8 
lat) i osób niższego wzrostu. Zaprojektowaliśmy go tak, aby był szybki, ekscytujący 
i jak najbardziej dostępny. Ta niezwykła maszyna jest godnym kontynuatorem 
50-letniej tradycji marki w konstruowaniu najlepszych skuterów śnieżnych na 
świecie.

Yamaha SnoScoot to pełen wigoru, efektownie wyglądający skuter, począwszy 
od silnika, poprzez zawieszenie i układ kierowniczy, a kończąc na oferowanych 
funkcjach. Jest tylko nieco mniejszy i wolniejszy. Wielu obecnych rodziców, 
którzy dzisiaj są zapalonymi użytkownikami skuterów śnieżnych, zaczynało swoją 
przygodę właśnie od modelu SnoScoot.

Skuter na miarę - dla młodszych i niższych 
kierowców
Położenie i kształt kanapy zostały dobrane w taki 
sposób, aby ułatwić kierowcy siedzenie na środku 
i zachowanie wyprostowanej pozycji. Dzięki temu 
łatwiej jest utrzymać równowagę, a prowadzenie 
staje się czystą przyjemnością. SnoScoot budzi 
emocje, ale nawet świeżo upieczony kierowca 
będzie się na nim czuć pewnie. Jest to możliwe 
dzięki umiejętnemu połączeniu dobrych osiągów, 
zwrotności i stabilności.

Jakość i styl Yamahy w każdym elemencie
Mimo celowo ograniczonej maksymalnej 
prędkości jest to pod każdym względem 
prawdziwy skuter Yamahy: układ napędowy, 
zawieszenie, płozy i układ jezdny zbudowano 
z taką samą dbałością o jakość i standardy 
bezpieczeństwa jak w naszych legendarnych, 
pełnowymiarowych modelach. Nie ma lepszego 
sposobu na naukę jazdy i zabawę na śniegu.

Tylne zawieszenie - poważna sprawa
Skuter, który dzięki precyzyjnemu prowadzeniu 
i zaawansowanej konstrukcji nadwozia jest 
maksymalnie zbliżony do pełnowymiarowych 
maszyn Yamahy, musiał oczywiście otrzymać 
odpowiednio wydajne tylne zawieszenie. 
Na potrzeby modelu SnoScoot opracowaliśmy 
układ zawieszenia z szyną ślizgową, wyposażony 
w podwójny, stalowy amortyzator hydrauliczny 
oraz sprężynę skrętną z regulowanym napięciem 
wstępnym.

Doskonały wygląd i wygoda
SnoScoot został stworzony dla tych, którzy chcą 
jechać przed siebie i świetnie się bawić - tak 
po prostu. Dlatego nadaliśmy mu dynamiczną, 
stylową kolorystykę i zadbaliśmy o wygodę: skuter 
ma głębokie i bezpieczne wnęki na stopy, szerokie 
płozy, komfortowe siedzenie, a także elektryczny 
rozrusznik i podgrzewane ocieplacze dłoni, które 
zapewniają maksymalną radość z jazdy!
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

 

 

Dane techniczne

RSVenture TF Sidewinder SRX LE Sidewinder S-TX GT EPS

Silnik
Typ / Pojemność 4-suwowy / 1 049 cm³ 4-suwowy / 998 cm³ 4-suwowy / 998 cm³

Cylindry 3-cylindrowy 3-cylindrowy 3-cylindrowy

Chłodzenie Chłodzony cieczą Chłodzony cieczą Chłodzony cieczą

Średnica x skok tłoka 82,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm

Zasilanie
Mikuni 41 mm turbo x 3, układ wtrysku paliwa, podgrzewanie 

płynem
Mikuni 41 mm turbo x 3, układ wtrysku paliwa, podgrzewanie 

płynem
Mikuni 41 mm turbo x 3, układ wtrysku paliwa, podgrzewanie 

płynem

Technologia kolektorów dolotowych 2-zaworowy 2-zaworowy 2-zaworowy

Układ zapłonu Cyfrowy T.C.I. z-DC-CDI/T.P.S. Cyfrowy T.C.I. z-DC-CDI/T.P.S. Cyfrowy T.C.I. z-DC-CDI/T.P.S.

Wydech 2 zawory, układ wydechowy z tyłu 2 zawory, układ wydechowy z tyłu 2 zawory, układ wydechowy z tyłu

Sprzęgło / przeniesienie napędu
YVXC, zmienny współczynnik, karter i osłona z magnezu, przycisk 

biegu wstecznego
Zmienny współczynnik, karter i osłona z magnezu, elektroniczna 

zmiana biegu wstecznego, YSRC
Zmienny współczynnik, karter i osłona z magnezu, elektroniczna 

zmiana biegu wstecznego, YSRC

System hamulcowy Hydrauliczny, mechaniczny hamulec postojowy, aluminiowy zacisk Hydrauliczny z radialną pompą główną / tarcza na wale napędowym Hydrauliczny z radialną pompą główną / tarcza na wale napędowym

Zawieszenie
Układ przedniego zawieszenia Niezależny, podwójne dwuramienne SRV SRV

Amortyzatory przednie KYB, 36 mm Piston, H.P.G. aluminium FOX® 1.5 ZERO QS3 FOX® 1.5 ZERO QS3

Skok przedniego zawieszenia 219 mm 343 mm 343 mm

Amortyzatory tylne KYB, 36 mm Piston, H.P.G. aluminium HP Gas 1.5 / HP GAS 1.5 HP Gas 1.5 / HP GAS 1.5

Skok tylnego zawieszenia 351 mm 394 mm 394 mm

Normy / Wymiary
Wysokość całkowita 1 380 mm 1 360 mm 1 397 mm

Długość całkowita 3 215 mm 3 175 mm 3 226 mm

Szerokość całkowita 1 245 mm 1 230 mm 1 270 mm

Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. 15 x 151 x 1,25 cala 15  x 137 x 1 cal 15 x 146 x 1,6 cala

Typ gąsienicy Camso® Ripsaw™ Camso® Ripsaw™ Camso® Cobra 1,6 cala

Rozstaw płóz (środ. do środ.) 1 080 mm 1 064 - 1 090 mm 1 064 - 1 090 mm

Pojemność zbiornika paliwa 34,6 litra Dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności 33,6 litra Dodatkowy zbiornik paliwa o pojemności 33,6 litra

Cechy
Elektryczny rozrusznik Standard Standard Standard

Bieg wsteczny Standard Standard Standard

Ogrzewacze dłoni i kciuków
Oddzielny, 9-położeniowy, regulowany, standardowy + podgrzewany 

uchwyt pasażera
Standard Standard

Reflektor przedni, moc Watt, typ 60/55 W, halogenowe x 2 Dioda LED 60/55W Dioda LED 60/55W

Parametry wyjściowe prądu stałego Standard Standard Standard

Sidewinder L-TX LE Transporter Lite 2UP SXVenom

Silnik
Typ / Pojemność 4-suwowy / 998 cm³ 2-suwowy / 397 cm³ 2-suwowy / 397 cm³

Cylindry 3-cylindrowy 1-cylindrowy 1-cylindrowy

Chłodzenie Chłodzony cieczą Chłodzony cieczą Chłodzony cieczą

Średnica x skok tłoka 80,0 mm x 66,2 mm 85,0 mm x 70,0 mm 85,0 mm x 70,0 mm

Zasilanie
Mikuni 41 mm turbo x 3, układ wtrysku paliwa, podgrzewanie 

płynem
Elektroniczny wtrysk paliwa Elektroniczny wtrysk paliwa

Technologia kolektorów dolotowych 2-zaworowy Zawory membranowe tłoka Zawory membranowe tłoka

Układ zapłonu Cyfrowy T.C.I. z-DC-CDI/T.P.S. Cyfrowo sterowany układ CDI Cyfrowo sterowany układ CDI

Wydech 2 zawory APV z tuningowanym wydechem APV z tuningowanym wydechem

Sprzęgło / przeniesienie napędu
Zmienny współczynnik, karter i osłona z magnezu, elektroniczna 

zmiana biegu wstecznego, YSRC
Team Rapid / Przycisk biegu wstecznego Team Rapid / Przycisk biegu wstecznego

System hamulcowy Hydrauliczny z radialną pompą główną / tarcza na wale napędowym Hydrauliczna pompa hamulcowa z lekkim zaciskiem Hydrauliczna pompa hamulcowa z lekkim zaciskiem

Zawieszenie
Układ przedniego zawieszenia SRV Wahacz SRV-M Wahacz SRV-M

Amortyzatory przednie FOX® 1.5 ZERO QS3 Kashima Hydrauliczny amortyzator dwururowy Hydrauliczny amortyzator dwururowy

Skok przedniego zawieszenia 254 mm 183 mm 183 mm

Amortyzatory tylne FOX® 1.5 Zero QS3 Kashima /FOX®2.0 Zero QS3-RS Hydrauliczny amortyzator dwururowy Hydrauliczny amortyzator dwururowy

Skok tylnego zawieszenia 343 mm 317,5 mm 272 mm

Normy / Wymiary
Wysokość całkowita 1 360 mm 1283 mm 965 mm

Długość całkowita 3 175 mm 3251 mm 2921 mm

Szerokość całkowita 1 230 mm 1117 mm 1117 mm

Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. 15 x 137 x 1,75 cala 15 x 146 x 1,6 cala 14 x 121 x 1,0 cal

Typ gąsienicy Camso® Backcountry 1,75 cala Camso® Cobra Camso® Hacksaw 1,0”

Rozstaw płóz (środ. do środ.) 1 064 - 1 090 mm Regulacja w zakresie 1 008 mm 957,6 mm

Pojemność zbiornika paliwa 33,6 litra 44,3 litra 44,3 litra

Cechy
Elektryczny rozrusznik Standard Standard Standard

Bieg wsteczny Standard Standard Standard

Ogrzewacze dłoni i kciuków Standard Standard Standard

Reflektor przedni, moc Watt, typ Dioda LED 60/55W Pojedyncze światło halogenowe 60/55W Pojedyncze światło halogenowe 60/55W

Parametry wyjściowe prądu stałego Standard Opcjonalny Opcjonalny
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

 

 

Dane techniczne

Sidewinder M-TX LE 153 Mountain Max LE 154 SL Mountain Max LE 154 ES

Silnik
Typ / Pojemność 4-suwowy / 998 2-suwowy / 794 cm³ 2-suwowy / 794 cm³

Cylindry 3-cylindrowy 2-cylindrowy 2-cylindrowy

Chłodzenie Chłodzony cieczą Chłodzony cieczą Chłodzony cieczą

Średnica x skok tłoka 80,0 mm x 66,2 mm 85,0 mm x 70,0 mm 85,0 mm x 70,0 mm

Zasilanie
Turbodoładowanie 41 mm Mikuni x 3, wtrysk paliwa, ogrzewanie 

cieczą
Elektroniczny wtrysk paliwa Elektroniczny wtrysk paliwa

Technologia kolektorów dolotowych 2-zaworowy Zawory membranowe tłoka Zawory membranowe tłoka

Układ zapłonu Układ zapłonu cyfrowy T.C.I. z/T.P.S. Cyfrowo sterowany układ CDI Cyfrowo sterowany układ CDI

Wydech 2-zaworowy APV z tuningowanym wydechem APV z tuningowanym wydechem

Sprzęgło / przeniesienie napędu Team Rapid / Przycisk biegu wstecznego Team Rapid / Przycisk biegu wstecznego Team Rapid / Przycisk biegu wstecznego

System hamulcowy Hydrauliczny z radialną pompą główną / tarcza na wale napędowym Hydrauliczna pompa hamulcowa z lekkim zaciskiem Hydrauliczna pompa hamulcowa z lekkim zaciskiem

Zawieszenie
Układ przedniego zawieszenia Wahacz SRV-M Wahacz SRV-M Wahacz SRV-M

Amortyzatory przednie FOX® Float® QS3 FOX® QS3 FOX® QS3

Skok przedniego zawieszenia 177 mm 178 mm 178 mm

Amortyzatory tylne FOX® Float® QS3 / FOX Float QSL z blokadą podjazdową FOX® QS3/FOX® QSL z blokadą podjazdową FOX® QS3/FOX® QSL z blokadą podjazdową

Skok tylnego zawieszenia 394 mm 394 mm 394 mm

Normy / Wymiary
Wysokość całkowita 1 270 mm 1 270 mm 1 270 mm

Długość całkowita 3 360 mm 3 353 mm 3 353 mm

Szerokość całkowita 1 100 mm 1 130 mm 1 130 mm

Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. 14 x 153 x 3 cale 14 x 154 x 3 cale 14 x 154 x 2,6 cala

Typ gąsienicy Camso® Power Claw 3,0 cale Camso® Power Claw 3,0 cale Camso® Power Claw 2,6 cala

Rozstaw płóz (środ. do środ.) Dostosowywane 876 - 978 mm Regulacja w zakresie 902 - 952 mm Regulacja w zakresie 902 - 952 mm

Pojemność zbiornika paliwa 33,6 litra 39,4 litra 39,4 litra

Cechy
Elektryczny rozrusznik Standard Standard Standard

Bieg wsteczny Standard Standard Standard

Ogrzewacze dłoni i kciuków Standard Standard Standard

Reflektor przedni, moc Watt, typ Dioda LED 60/55W Dioda LED 60/55W Dioda LED 60/55W

Parametry wyjściowe prądu stałego Standard Standard Standard

SXVenom Mountain Sidewinder X-TX SE VK Professional II EPS

Silnik
Typ / Pojemność 2-suwowy / 397 cm³ 4-suwowy / 998 cm³ 4-suwowy / 1 049 cm³

Cylindry 1-cylindrowy 3-cylindrowy 3-cylindrowy

Chłodzenie Chłodzony cieczą Chłodzony cieczą Chłodzony cieczą

Średnica x skok tłoka 85,0 mm x 70,0 mm 80.0 mm x 66.2 mm 82,0 mm x 66,2 mm

Zasilanie Elektroniczny wtrysk paliwa
Turbodoładowanie 41 mm Mikuni x 3, wtrysk paliwa, ogrzewanie 

cieczą
Turbodoładowanie 41 mm Mikuni x 3, wtrysk paliwa, ogrzewanie 

cieczą

Technologia kolektorów dolotowych Zawory membranowe tłoka 2-zaworowy 2-zaworowy

Układ zapłonu Cyfrowo sterowany układ CDI Cyfrowy T.C.I. z-DC-CDI/T.P.S. Cyfrowy T.C.I. z-DC-CDI/T.P.S.

Wydech APV z tuningowanym wydechem 2 zawory 2 zawory, układ wydechowy z tyłu

Sprzęgło / przeniesienie napędu Team Rapid / Przycisk biegu wstecznego
Zmienny współczynnik, karter i osłona z magnezu, elektroniczna 

zmiana biegu wstecznego, YSRC
YVXC, zmienny współczynnik

System hamulcowy Hydrauliczna pompa hamulcowa z lekkim zaciskiem Hydrauliczny z radialną pompą główną / tarcza na wale napędowym
Hydrauliczny, lekki tarczowy, chłodzony powietrzem, z aluminiowym 

zaciskiem z 4 tłokami, mechaniczny hamulec postojowy

Zawieszenie
Układ przedniego zawieszenia Wahacz SRV-M Wahacz SRV-M Niezależny, podwójne dwuramienne

Amortyzatory przednie Hydrauliczny amortyzator dwururowy FOX® 1.5 Zero QS3 Hydrauliczne, komorowe amortyzatory gazowe

Skok przedniego zawieszenia 211 mm 229 mm 161 mm

Amortyzatory tylne
Hydrauliczny amortyzator dwururowy / Hydrauliczny amortyzator 

dwururowy
HP Gas 1.5 / FOX® 2.0 Zero QS3 KYB, 40 mm Piston, H.P.G. 

Skok tylnego zawieszenia 305 mm 343 mm 275 mm

Normy / Wymiary
Wysokość całkowita 1 170 mm 1 190 mm 1 455 mm

Długość całkowita 3 251 mm 3 353 mm 3 270 mm

Szerokość całkowita 1 117 mm 1 200 mm 1 165 mm

Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. 15 x 146 x 2,0 cale 15 x 146 x 2,0 cale 20 x 154 x 1,5 cala

Typ gąsienicy Camso® Challenger™ Camso® Challenger 2,0” Camso® Cobra WT

Rozstaw płóz (środ. do środ.) Regulacja w zakresie 930 - 980 mm 1 016 - 1 041 mm 990 mm

Pojemność zbiornika paliwa 44,3 litra 33,6 litra 44,6 litra

Cechy
Elektryczny rozrusznik Standard Standard Standard

Bieg wsteczny Standard Standard Standard

Ogrzewacze dłoni i kciuków Standard Standard
Oddzielny, 9-położeniowy, regulowany, standardowy + podgrzewany 

uchwyt pasażera

Reflektor przedni, moc Watt, typ 60/55W Halogen Dioda LED 60/55W 60/55 W, halogenowe x 2

Parametry wyjściowe prądu stałego Opcjonalny Standard Standard
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

 

Dane techniczne

Transporter Lite SnoScoot ES

Silnik
Typ / Pojemność 2-suwowy / 397 cm³ 4-suwowy / 192 cm³

Cylindry 1-cylindrowy 1-cylindrowy

Chłodzenie Chłodzony cieczą Chłodzony powietrzem

Średnica x skok tłoka 85,0 mm x 70,0 mm 70,0 mm x 55,0 mm

Zasilanie Elektroniczny wtrysk paliwa Gaźnik Mikuni BS-25 Mikuni CV

Technologia kolektorów dolotowych Zawory membranowe tłoka 1-zaworowy

Układ zapłonu Cyfrowo sterowany układ CDI C.D.I

Wydech APV z tuningowanym wydechem 1 zawór

Sprzęgło / przeniesienie napędu Team Rapid / Przycisk biegu wstecznego CVT

System hamulcowy Hydrauliczna pompa hamulcowa z lekkim zaciskiem Hydrauliczny, tarczowy

Zawieszenie
Układ przedniego zawieszenia Wahacz SRV-M Podwójne dwuramienne

Amortyzatory przednie Hydrauliczny amortyzator dwururowy Hydrauliczne

Skok przedniego zawieszenia 183 mm 114 mm

Amortyzatory tylne Hydrauliczny amortyzator dwururowy Hydrauliczne

Skok tylnego zawieszenia 317,5 mm 216 mm

Normy / Wymiary
Wysokość całkowita 1 283 mm 914 mm

Długość całkowita 3 251 mm 2 134 mm

Szerokość całkowita 1 117 mm 914 mm

Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. 15 x 146 x 1,6 cala 10 x 93 x 1,0 cal

Typ gąsienicy Camso® Cobra Camso® Cobra

Rozstaw płóz (środ. do środ.) Regulacja w zakresie 952,5 - 978 mm 775 mm

Pojemność zbiornika paliwa 44,3 litra 8,33 litra

Cechy
Elektryczny rozrusznik Standard Standard

Bieg wsteczny Standard Niedostępny

Ogrzewacze dłoni i kciuków Standard Regulowane

Reflektor przedni, moc Watt, typ Niedostępny 12/55W Halogen

Parametry wyjściowe prądu stałego Opcjonalny Niedostępny

Poszukiwanie przygód 
zaczyna się tutaj

W każdym człowieku drzemie prawdziwy duch 
przygody i palące pragnienie, aby dowiedzieć 
się, co kryje się za horyzontem. Ta wrodzona 
pasja odkrywania sprawia, że nie ma granic tego, 
co możesz osiągnąć i jak daleko możesz zajść.

Kompletna gama produktów Yamaha pozwala 
Ci cieszyć się i dzielić wysokiej jakości 
przeżyciami na lądzie, wodzie lub śniegu. 
Aby pomóc Ci dowiedzieć się, co naprawdę 
sprawia, że Twoje serce zaczyna bić szybciej, 
Yamaha utworzyła specjalistyczny portal 
dla miłośników przygód, który zapewnia 
natychmiastowy dostęp do ekscytującego, 
zaskakującego i inspirującego nowego świata.

Destination Yamaha Motor to globalna 
internetowa platforma podróżnicza, która 
daje każdemu poszukiwaczowi emocji szansę 
poczucia przypływu adrenaliny i tworzenia 
nowych wspomnień, które będą trwać 
wiecznie. Dzięki współpracy z czołowymi, 
sprawdzonymi biurami podróży portal 
Destination Yamaha Motor umożliwia 
wyszukiwanie online najlepszych przygód, 
które możesz przeżyć podczas jazdy 
motocyklem, czterokołowcem, łodzią lub 
skuterem śnieżnym.

Wyjątkowo różnorodna oferta wycieczek 
pozwala znaleźć nowe doświadczenia, które 
poszerzą Twoje horyzonty i wyrwą Cię ze 
strefy komfortu. Każde biuro podróży zostało 
sprawdzone i zatwierdzone przez portal 
Destination Yamaha Motor, co oznacza, że 
możesz dokonać rezerwacji bez żadnych obaw. 
Odwiedź stronę 
https://destination-yamaha-motor.eu/ 
już dziś, aby wyruszyć w pełną przygód 
przyszłość razem z nami.
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Twoja własna elektrownia.

Niezależnie od tego, dokąd się 
udajesz i co zamierzasz, kompakto-
wy i lekki EF2200iS jest gotowy, aby 
natychmiast zapewnić moc w celu 
pracy lub rozrywki. Dzięki szerokie-
mu zakresowi komfortowych funkcji 
będziesz go używać z przyjemnością 
– dzięki niewielkiej wadze, która 
wynosi zaledwie 25 kg, ten wytrzy-
mały generator z łatwością można 
przenosić i przewozić.

Cichy, ekonomiczny i kompaktowy, 
a także wyjątkowo wydajny Yamaha 
EF2200iS gwarantuje potężną moc. 
Zapewnia w dowolnym miejscu 
maksymalną moc czystej energii 
2,2 kVA, a więc idealnie nadaje się 
do szerokiego zakresu zastosowań.

Technologia Smart Throttle Yamaha 
zapewnia do 10,5 godziny ciągłej 
wydajności przy obciążeniu 1/4, 
a dzięki ultraniskiemu poziomowi 
hałasu, który wynosi zaledwie 
57 dBA (przy 7 metrach i obciążeniu 
1/4), EF2200iS cicho i efektywnie 
pracuje, gdy ty w pełni korzystasz 
ze swojego dnia, niezależnie od 
tego, czy pracujesz, czy się bawisz.

Czysta moc na kołach.

Zasil dowolne urządzenie, 
od ekspresu do kawy, po piłę 
tarczową - dzięki agregatowi 
Yamaha jest to niezwykle proste. 
Agregat EF3000iSE zapewnia 
moc 3,0 kVA oraz maksymalny 
czas pracy 20 godzin przy ¼ 
obciążenia znamionowego 
i z wykorzystaniem funkcji 
ekonomicznej.

Pomimo oferowanej dużej mocy, 
agregat EF3000iSE pracuje 
bardzo cicho - poziom hałasu 
wynosi jedynie 51* dB (A) 
- a ponieważ został zamontowany 
na kołach, jego przewożenie jest 
tak łatwe jak nigdy wcześniej.

Funkcja inteligentnego 
sterowania przepustnicą 
automatycznie dostosowuje 
obroty silnika do obciążenia, 
zmniejszając poziomy zużycia 
paliwa i hałasu.

* przy ¼ obciążenia znamionowego, 

w odległości 7 m.

Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj ilustracje mają jedynie znaczenie 
orientacyjne i nie stanowią wiążącego prawnie opisu produktów. Niektóre modele zostały przedstawione z akcesoriami opcjonalnymi. Wszystkie generatory są 
objęte 24-miesięczną fabryczną gwarancją ograniczoną. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów.

Wielka moc w niewielkich 
rozmiarach.

Zawsze dostępne źródło prądu 
kuchenki polowej oraz dowolnych 
innych narzędzi i urządzeń 
zasilanych elektrycznie. Agregat 
EF2000iS jest jednym z najlżejszych 
na rynku - waży tylko 21 kg, więc 
możesz go podnieść jedną ręką.

Pomimo dużej mocy, bardzo 
wydajny tłumik sprawia, że poziom 
emitowanego hałasu wynosi 
zaledwie 51,5 dB(A).* Wszystkie 
przyciski sterujące znajdują się 
po jednej stronie urządzenia, 
dzięki czemu jego obsługa jest 
wyjątkowo łatwa. Lokalizacja 
panelu sterowania współgra 
z wyglądem generatora, w którym 
retro łączy się z nowoczesnością. 
Zbiornik paliwa o pojemności 
4,2 l umożliwia 10,5 godz. 
nieprzerwanej pracy przy 1/4 
obciążenia znamionowego. 
Niezależnie od tego, czy wybierasz 
się na camping, czy na plac 
budowy, inwerter bezszczotkowy 
przyda Ci się w każdej sytuacji.

* przy ¼ obciążenia znamionowego, 

w odległości 7 m.

Większa moc - niższa cena

Nowa Yamaha YT1070 to niezwykle 
solidna i wydajna maszyna 
z 4-suwowym silnikiem. Oferuje 
imponującą szerokość roboczą 
i wyrzut śniegu na odległość 
17 metrów. Wysoka moc i niskie 
zużycie paliwa - oto rozwiązanie na 
intensywne opady śniegu.

Niesamowita wydajność na 
poziomie 60 ton/godzina to efekt 
zastosowania innowacyjnego 
wyrzutnika śniegu, który 
współpracuje z 4-suwowym 
silnikiem MZ300 o wysokiej 
kulturze pracy.

Połączenie wydajnego pługu 
z elastyczną przekładnią 
hydrostatyczną sterowaną jedną 
dźwignią powoduje, że maszyna 
jest niezwykle prosta w obsłudze. 
Płynna i precyzyjna regulacja 
prędkości nie wpływa na prędkość 
pracy pługu, a gumowa gąsienica 
zapewnia wyjątkową przyczepność 
i trakcję w najcięższych warunkach 
śniegowych.

Jeszcze lepsza niż przedtem!

Wydajność na poziomie 60 ton 
na godzinę, 17-metrowy wyrzut 
śniegu i wyjątkowo szeroki pług 
do zgarniania śniegu to tylko kilka 
z niezwykłych zalet tej zaawanso-
wanej odśnieżarki. Model YS1070T, 
napędzany cichym, gładko pracują-
cym, 4-suwowym silnikiem, stanowi 
doskonały wybór do odśnieżania 
dużych powierzchni.

W tym modelu premium zostały 
wprowadzone rozwiązania technicz-
nie i estetyczne sprawdzające się 
w codziennej pracy. Dzięki zasto-
sowaniu elektromagnetycznego 
sprzęgła wirnika, płynnie działa-
jącej przekładni hydrostatycznej 
obsługiwanej za pomocą jednej 
dźwigni oraz sterowanego prze ECU 
systemu obracania gąsienic odśnie-
żanie jest dziecinnie proste, nawet 
w ciasnych miejscach. 

Ulepszona konstrukcja Silent Body, 
izolowana obudowa silnika i duży 
tłumik zapewniają cichą pracę, dzięki 
czemu odśnieżanie jest bardziej 
relaksującą i przyjemną pracą niż kie-
dykolwiek wcześniej. Co więcej, od-
śnieżarka rozgrzewa się i jest gotowa 
do pracy w ciągu 90 sekund nawet 
w najbardziej mroźny poranek. 

A gdyby tak zamienić obowiązek 
w przyjemność?

Choć szerokość odgarniania 
wynosząca 61 cm i wyrzut na 
14 metrów mogą brzmieć kusząco, 
to ostatecznie przekonają Cię 
cichy i potężny, 4-suwowy silnik 
Yamaha, 2-stopniowy pług, 
2-stopniowy zsyp oraz przekładnia 
hydrostatyczna (HST).

Łatwe sterowanie przekładnią 
HST za pomocą jednej dźwigni 
umożliwia dokładną, stopniową 
regulację prędkości jazdy do 
przodu i do tyłu, a gumowa 
gąsienica zapewnia wyjątkową 
przyczepność i trakcję.

Ten niezwykle wydajny model tnie 
nawet twardy lód oraz zbity śnieg 
i jest wyposażony w elektrycznie 
sterowany, 2-stopniowy zsyp 
o promieniu skrętu wynoszącym 
230°. Niezależnie od tego, co 
szykuje dla Ciebie nadchodząca 
zima, staw jej czoła z wyjątkowym 
modelem YT660.

EF2200iSEF3000iSE EF2000iS YT1070YS1070T YT660
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Skutery śnieżne zostały zaprojektowane do jazdy z uwzględnieniem określonych ograniczeń 
konstrukcyjnych. Aby zadbać o trwałość i niezawodność pojazdu, w żadnym wypadku nie wolno 

przekraczać zalecanych parametrów użytkowych określonych w instrukcji obsługi. W celu wyboru 
skutera śnieżnego odpowiedniego do potrzeb należy skonsultować się z dealerem.

www.yamaha-motor.pl Znajdź  nas na:

Dealer


