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Ride Your Path.

Do you long for that feeling of freedom, 
to escape from the everyday and enjoy 
the spirit of the outdoors? The Trail and 
Crossover ranges are your best choice.  
Our Trail machines are built with all you need 
for crisp, tight turns and all the speed you 
need on long, fast stretches of trail.

For those looking for a versatile machine, our 
Crossover snowmobiles seamlessly make the 

transition from groomed trail to untamed 
powder.

Do you want to feel that fast adrenaline rush 
through your body and get your heart racing? 
The Mountain segment delivers unparallel 
power and maneuverability for gliding across 
fresh snow and trekking up steep slopes.  
We guarantee this same thrill to the smaller 
ones, thanks to the Youth machines - aimed 

at children 8 years and up plus those with a 
smaller stature- now everyone can get in on 
the fun.

Want a dependable vehicle to get the job 
done? The Utility segment gets down to 
business providing anyone who needs 
a workhorse machine just that, without 
sacrificing comfort.
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A fabulous machine for 
touring with 2-up.

Explore!



 

Med revolusjonerende servostyring, justerbart sete og justerbar ryggstøtte samt 
en rekke andre flotte funksjoner gir denne snøscooteren uovertruffen komfort 
både for fører og passasjer.

Du kommer til å elske den jevne effekten til den 3-sylindrede Genesis®-motoren, 
det revolusjonerende chip-styrte gasspådraget (YCC-T) samt D-MODE-systemet 
for motorinnstilling – og det nyeste ProComfort fjæringssystemet gir silkemyk 
demping. I tillegg til dette brede spekteret gir Yamahas helt nye servostyring 
konsekvent forutsigbar manøvrering, slik at tilbakeslag i krevende løyper 
reduseres.

Når det finnes så mange flotte egenskaper å utforske, synes du ikke det er på tide 
å legge ut på langtur?

Integrert bagasjerom med hardtop
Et romslig bagasjerom med hardtop er perfekt 
integrert under det lukseriøse setet til RS Venture 
TF. De værbestandige tetningene hindrer at 
det kommer snø og fuktighet inn i rommet, og 
beskytter eiendelene dine mot skader.

Ekstra førerkomfort med justerbar 
ryggstøtte
En spak gjør det enkelt å flytte hele ryggstøtten 
fremover eller bakover avhengig av om man kjører 
med passasjer. Ryggstøtten kan også flyttes slik 
at den gir maksimal komfort. De oppvarmede 
passasjerhåndtakene har to høydestillinger, én for 
store og én for små passasjerer.

Digitalt instrumentpanel med mange 
funksjoner
Alle viktige kjøredata vises på et digitalt 
instrumentpanel med alle funksjoner: hastighet, 
motorturtall, effekten til håndtaksvarmerne, 
doble tripptellere og klokke. I tillegg viser 
måleren for oljenivå når det er på tide å skifte 
olje, mens en særskilt trippteller viser hvor mange 
kilometer du har kjørt siden drivstofflampen ble 
tent.

ProComfort 151 bakfjæring
ProComfort 151 er den perfekte bakfjæringen for 
snøscootere beregnet for kjøring med passasjer, 
og den gir utmerket komfort for begge, med 
vippeforlenger for å gi lettere manøvrering 
på ujevnt underlag. Det er enkelt å variere 
fjærforspenningen ved å bruke den praktiske 
justeringen.
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The World’s fastest! 



 

Jepp - verdens raskeste serieproduserte snøscooter leverer adrenalinkick uten 
sidestykke. Den unike Genesis 998 Turbo-motoren, elektronisk kontrollerte 
fjæringskomponenter og  Ripsaw-beltet med lav profil, kombinert med vårt 
racingpregede frontfjæringssystem, de lette A-armene og den optimaliserte 
geometrien, gjør denne maskinen til førstevalget for snø. 

Det avanserte designet og den utrolige teknologien du får glede av på vår 
aggressive Sidewinder SRX LE kan oppsummeres med tre ord – ditt livs kjøretur! 
Denne turboladede, banebrytende crossoveren med bensininnsprøyting gir 
masse kraft og dreiemoment uansett høyde over havet, og dessuten med uslåelig 
komfort og kontroll. 

Du vil nok sette pris de mange andre funksjonene også: 
Blant annet  J-hook styre, sportslig vindskjerm, el-start, revers og gode hånd-/
tommelvarmere. Og som en hyllest til Yamahas racingtradisjoner, har den nye SRX 
et stolt rødt og hvitt fargetema med detaljer i gull. 

Firetakts 998 cm³ Genesis-turbomotor
Den smidige, fleksible tresylindrede motoren 
puster enkelt uansett høydemeter og gjør dette 
til den mest avanserte og kraftigste maskinen 
noensinne i snøscooterbransjen – uansett forhold. 
Du er sikret kraftig dreiemoment og trekkraft 
over hele turtallsområdet, med umiddelbar 
gassrespons og ingen turboforsinkelse. En virkelig 
kraftrevolusjon i den ekte 180 hk-klassen.

Yamaha Stryke ski  
Skiene er Yamahas eget design. De har enkel kjøl 
og byr på en uslåelig kombinasjon av lett styring 
og presise kjøreegenskaper i en rekke ulike 
snøforhold. Takket være unike skistål forbedres   
styreresponsen, og den spesielle skigummien   
bidrar til at skiens trykkpunkt mot underlaget   
blir optimal. Sporvidden er justerbar.   

ARCS-fjæring foran – FOX® 1.5 ZERO 
IQS-støtdempere
Lettvekts spindler på Advanced Rolling Centre 
Suspension (ARCS) fungerer sømløst på med 
den intelligente Quick Shift og de elektronisk 
justerbare FOX 1.5 ZERO iQS demperne for å 
gi ultra-responsiv håndtering. Resultatet er 
overlegent stabilt fjæringsoppsett designet for 
å takle alle underlag og alle forhold uansett hvor 
krevende de måtte være.

Yamaha YSRC-clutch
Vår YSRC clutch er designet for å tåle massivt 
dreiemoment og stort kraftuttak fra Yamaha 
998cc Genesis® Turbo trippel. Variatorene er 
svært effektive med rask nedgiringsrespons 
som står i stil med resten. Den kraftige 
konstruksjonen, den effektive kjølingen og 
de finjusterte innstillingene kombineres for å 
gi variatorreimen enestående slitestyrke og 
redusert behov for vedlikehold.
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Ultimate touring power. 



 

Drevet av den toppmoderne Yamaha Genesis 998 turbo motoren og med et 
avansert Electric Power Steering system (EPS), er denne helfunksjonelle luksus 
cruiseren en av våre kraftigste 2-up maskiner noensinne. 
Uovertruffen i generell ytelse visker den ut skillelinjen mellom en sporty 
touringmaskin og en racer for vidda.  

Denne langbeltede Sidewinder-modellen har 146 Dual Load fjæring, med et 
1.6”/41 mm Camso® Cobra-belte som er eksklusivt for Europa. 
Med premium FOX® demperpakke og Yamaha Mountain-ski tilbyr den en perfekt 
GT-konfigurasjon med mye kraft og dreiemoment uansett høydemeter, med 
overlegen håndterbarhet.

Andre fantastiske funksjoner? Selvsagt! 
Som man forventer av en klasseledende scooter, er gleden ved uanstrengt kjøring 
med det unike EPS-systemet supplert med luksusfunksjoner som oppvarmet sete 
og hånd-/tommelvarmere, startknapp og reversknapp, en beskyttende og høy 
vindskjerm, og imponerende bagasjekapasitet - perfekt for turkjøring. 

Yamaha Electric Power Steering (EPS)
Yamaha lanserte det nyskapende EPS-systemet 
for snøscootere og vår innovative teknologi 
revolusjonerte måten vi kjører på,  med lettere 
styring og økt håndteringspresisjon. Nyeste 
generasjon EPS-system er enda mer imponerende 
og Sidewinder S-TX GT 146 EPS gjør det meste ut 
av den lette vekta og andre tekniske forbedringer, 
og leverer en enestående uanstrengt og 
avslappende kjøreopplevelse.

Yamaha YSCR variator 
Vår YSCR variator er bygget for å håndtere det 
kraftige dreiemomentet og den enorme effekten 
i vår 998 cc 3-sylindrede Genesis® Turbomotor 
med mer enn 180 hk. Utvekslingen skjer smidig 
og raskt under alle forhold. Takket være høy 
materialkvalitet, effektiv kjøling og finjusterte 
innstillinger garanteres variatorreimen å holde  
lengre, og krever minimalt med vedlikehold.   

Klar for de mest fantastiske 
touringeventyrene
Denne Sidewinder-toureren gjør lange turer til 
en lek - og takket være en ekstra bensintank 
på 16 liter, som gir en total bensinkapasitet på 
ca 50 liter, får du ekstra lang rekkevidde. De 
imponerende oppbevaringsmulighetene omfatter 
en romslig og praktisk tunneloppbevaring, 
en oppvarmet veske for briller og personlige 
eiendeler, samt to låsbare sidemonterte 
pakkvester som er enkle å både løsne og 
remontere.   

Firetakts 998 cm³ Genesis-turbomotor
Den smidige, fleksible tresylindrede motoren 
puster enkelt uansett høydemeter og gjør dette 
til den mest avanserte og kraftigste maskinen 
noensinne i snøscootermarkedet – uansett 
forhold. Du er sikret kraftig moment og trekkraft 
over hele turtallsområdet, med umiddelbar 
gassrespons og ingen turboforsinkelse. En genuin 
kraftrevolusjon i den ‘ekte’ 180HP klassen.
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Track. 
 Trail. Thrill.



 

Sidewinder L-TX LE har aggressiv design og ultra-sterk ytelse som ikke setter noen 
begrensninger for utfoldelse i røft terreng. 
En av markedets råeste motorer leverer turbomatet kraft som sørger for skyv og 
fart mot neste sving på en måte du ikke trodde var mulig.   

Frontfjæringen har premium FOX 1.5 Zero QS3 Kashima støtdempere, mens SR137 
bak har en QS3 Kashima senterdemper og en kraftig Zero QS3-R 2” bakdemper. 
Den brede skistillingen og Yamaha Mountain ski holder deg retningsstabil og SRV 
bakfjæring med 137” Back Country-beltet tar seg av resten. 

Sammen med spenningen følger mange andre attraktive funksjoner, som J-hook 
styre, sportslig vindskjerm, el-start, revers og hånd/tommelvarmere. 
Vær ikke i tvil! Denne adrenalinstinne turbomatede banebrytende 
opplevelsesmaskinen vil lokke deg ut på lengre, høyere og raskere turer.  
 

Firetakts 998 cm³ Genesis-turbomotor
Den smidige og fleksible tresylindrede motoren 
puster enkelt uansett høydemeter og gjør dette 
til den mest avanserte og kraftigste maskinen 
noensinne i snøscooterbransjen – uansett forhold. 
Du er sikret kraftig dreiemoment og trekkraft 
over hele turtallsområdet, med umiddelbar 
gassrespons og ingen turboforsinkelse. En virkelig 
kraftrevolusjon i den ekte 180 hk-klassen.

Dual Shock SR 137 bakfjæring med QS3 
dempere
Sidewinder L-TX LE gir en imponerende mengde 
lett justerbare innstillingsalternativer, takket 
være en premium fjæringspakke - en FOX® 
1.5 Zero QS3 sentraldemper med FOX® 2.0 
Zero QS3-R bakdemper og oppsett med 
torsjonsfjæring. Gjør den mykere for kjøring 
i puddersnø - eller gjør den stivere for høye 
hastigheter i løypene. 

ARCS frontfjæring - FOX® Zero QS3-R 
dempere
Spesielt for denne seneste modellen er den unike 
Advanced Rolling Center Suspension (ARCS) med 
nytt spindel-design og lettere øvre A-armer. Legg 
til de siste FOX Zero QS3 støtdemperne med 
Kashima-belegg og resultatet er ultra-responsiv 
håndtering fra et stabilt fjæringssystem satt opp 
til å takle enhver løype eller bane.

Yamaha YSCR variator  
Vår YSCR variator er bygget for å håndtere det   
kraftige dreiemomentet og den enorme effekten 
i vår 998 cc 3-sylindrede Genesis® Turbomotor   
med mer enn 180 hk. Utvekslingen skjer smidig 
og raskt under alle forhold. Takket være høy 
materialkvalitet, effektiv kjøling og finjusterte  
innstillinger garanteres variatorreimen å holde  
lengre, og krever minimalt med vedlikehold.   
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Smooth and easy.



 

Vår spennende nye Transporter Lite 2UP tilbyr alle nøkkelfunksjonene til våre 
snøscootere med alle touringspesifikasjoner, men i en mye lettere pakke. 
Avanserte fjærer for passasjerbelastning tilpasser fjæringssystemet for kjøring 
både med og uten passasjer. Den nye Transporter Lite 2UP. 
For sheer value, it’s very hard to beat. 

Den kompakte, ensylindrete totaktsmotoren gir imponerende trekkraft, så du kan 
holde hastigheten uten anstrengelse i løypa. Det lange 146” beltet er utmerket for 
myk snø, da den lett flyter over dumper i røft terreng. 
Resultatet? En mer komfortabel kjøretur.

Den er kanskje mellomstor, men luksusen og komforten er fullskala hele veien! 
Praktisk er den også, med elektrisk start, trykknapp for elektronisk revers, 
justerbare hånd- og tommelvarmere, og tydelige digitale instrumenter som gir deg 
all nødvendig informasjon. Dette er en imponerende allsidig maskin og et supert 
arbeidsredskap.  

397cc totaktsmotor med EFI
Denne totakteren er nok en nyskapning i 
markedet med sitt effektive EFI-system som 
bidrar til svært lettbeinte hestekrefter. Når en 
så lett motor (under 23 kg) settes inn i en så 
lett maskin, blir resultatet et effekt-til-vekt-
forhold som lover stor arbeidskapasitet og gode 
kjøreegenskaper ved last- og sledekjøring. 

146” understell rett skinne fjæring
Den langslagede fjæringen har en y profil med 
avansert doble rette rails  skinnekonfigurasjon, 
som gir maksimal støtte til beltet for aggressiv 
kjøring med passasjer i løype eller løssnø. De 
vendbare, aktiverte bladfjærene støtter den 
justerbare torsjonsfjæra og sammen med de 
midtre- og bakre hydrauliske twin-tube-demperne 
sørger de for en supersmidig kjøretur.

Komfortabelt dobbelsete og beskyttende 
vindskjerm
2UP-versjonen har seteløsning for både fører 
og passasjer. De justerbare bladfjærene øker 
komforten og stabiliteten over dumper og 
ujevnheter. Den høye vindskjermen med formede 
vindavvisere på hver side, skjermer deg fra vind 
og vær. Sterkt lastestativ som standard.

Ultra-lettvekts chassis design
Det moderne aluminiumschassiset er utformet for 
å dra full nytte av den responsive, turtallsvillige 
nye motoren. Under utviklingen har hovedfokuset 
vært på å spare vekt uten å gå på akkord med 
den styrke og holdbarhet som kreves av en sann 
arbeidshest.  Slik at denne nyskapende maskinen 
kan tilby fleksibel håndtering, sylskarp smidighet 
og en komfortabel, balansert kjøretur.

Yamaha Black

Tr
an

sp
o

rt
er

 L
it

e 
2U

P

Transporter Lite 2UP



 

Mid-size. 
 Max-fun!



 

Velkommen til et banebrytende spenningsnivå skreddersydd for hele familien. 
Lett og håndterbar smidighet, ideell for den yngre generasjon som er på vei opp, 
eller den erfarne voksne føreren som ønsker en scooter som er full av moro og 
fullpakket med den nyeste teknologien. 

Hjertet i scooteren er vår utrolige 397cc totaktsmotor med bensininnsprøytning 
som yter rundt 65 smidige hestekrefter, med imponerende   dreiemoment. 
Faktum er at dens ytelser er perfekt tilpasset chassisets skarpe design, fjæring, 
belte og ski.  

Den er kanskje mellomstor, men luksusen og komforten er fullskala hele veien! 
Praktisk er den også, med elektrisk start, trykknapp for elektronisk revers, 
justerbare hånd- og tommelvarmere, og tydelige og stilige instrumenter som 
gir deg all nødvendig informasjon. Alt i alt er SXVenom en mektig imponerende 
maskin.

397cc totaktsmotor med EFI
Denne totakteren er nok en nyskapning i 
markedet med sitt effektive EFI-system som 
bidrar til svært lettbeinte hestekrefter. Når en 
så lett motor (under 23 kg) settes inn i en så lett 
maskin, blir resultatet et effekt-til-vekt-forhold 
som lover spenning og entusiasme både i løypene 
og i terrenget.  Ren moro!

Elegant, lett 38” SRV-fjæring foran
Dette systemet er en direkte etterkommer av 
vår elegante SRV-M-fjæring. Det er ikke bare 
ultralett, den kompakte utformingen reduserer 
også uønsket drag fra fjæringskomponenter 
i dyp snø. Den nøytrale stillingen gir god 
manøvrerbarhet i trangt terreng, samtidig som 
den viser seg å være god og forutsigbar i sporet.

Bakre fjæring er utstyrt med Twin Tube 
dempere
For å gi maksimal håndterbarhet og smidighet, 
har SXVenoms 10,7”  bakre fjæringssystem 
torsjonsfjærer og doble Twin Tube-dempere. 
Kombinasjonen av dette allsidige systemet med 
en avansert frontfjæring og et superlett chassis 
har skapt en enestående velegnet løypemaskin – 
en som ikke bare er dynamisk, men som også er 
behagelig og avslappende å kjøre.

Ultra-lettvekts chassis design
Det moderne aluminiumschassiset er utformet for 
å dra full nytte av den responsive, turtallsvillige 
nye motoren. Under utviklingen har fokus vært på 
å spare vekt uten å gå på akkord med styrke og 
holdbarhet, slik at denne nyskapende maskinen 
kan tilby fleksibel håndtering, sylskarp smidighet 
og en komfortabel, balansert kjøretur.
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MOUNTAIN 



 

Ride to greater heights.



 

Vår premium Sidewinder er nok en puddererobrer og  muskelmaskin med 
ekstreme klatreegenskaper - en drømmemaskin for alle dedikerte mountain 
kjørere. Den ultimate snøscooterteknologien, innpakket i et vakkert design.
 

Den revolusjonerende turbodrevne Genesis 180-motoren på 998 cm³, leverer 
enorm effekt og dreiemoment – uansett høyde eller snøforhold – og den 
er perfekt tilpasset det avanserte Mountain-chassiset, fjæringen, beltet og 
skidesignet. 

Mye utstyr er også standard, slik som fullstendig Mountain-ergonomi, revers, 
elektrisk start og hånd-/tommelvarmer, så resultatet er en imponerende og 
fornøyelig maskin.

Fjæring som mestrer alle snøforhold
Blant de enestående egenskapene på våre 
Sidewinder-modeller er den unike geometrien 
på forstillingen samt skidesignet. M-TX LE har 
uavhengig dobbel A-arm-forstilling med FOX 
Float® QS3-støtdempere og de nye Mountain-
skiene, tilpasset for å levere ultrafølsom 
håndtering – også i den dypeste snøen og de 
bratteste bakkene.

Firetakts Genesis turbomotor på 998 cm³
Den smidige, fleksible tresylindrede motoren 
puster enkelt uansett høydemeter og gjør dette 
til den mest avanserte og kraftigste maskinen 
noensinne i snøscooterbransjen – uansett forhold. 
Du er sikret kraftig dreiemoment og trekkraft 
over hele turtallsområdet, med umiddelbar 
gassrespons og ingen turboforsinkelse. En virkelig 
kraftrevolusjon i den ekte 180 hk-klassen.

153-bakfjæring med luftdempere
Det finnes et imponerende utvalg av 
innstillingsalternativer som er lette å justere, 
takket være FOX FLOAT®-demperne – QS3-
senterdempere og QSL bakre dempere med 
lock-out funksjon, som kommer med innstillinger 
for Lett, Middels og Låst kompresjon (1, 2 og L). 
Dersom det er dyp snø, hindrer L-stillingen at den 
bakre armen senkes og at skien løftes for mye, og 
du opplever bedre kontroll og ytelse.

Camso® Power Claw-belte med kammer 
på 76 mm
Camso® Power Claw-beltet har kammer på 
76 mm og forbløffende ytelse under alle forhold. 
På denne nyeste modellen har beltet en flatere 
angrepsvinkel (med 9,7°) mot snøen (takket 
være at drivakselen er senket med 28,5 mm), 
noe som resulterer i bedre flyteevne og 
manøvrerbarhet og dermed førsteklasses grep og 
fremkommelighet, spesielt i dyp snø.
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Sidewinder M-TX LE 153



 

The game-changer. 



 

Velg denne nye modellen som ditt nye kompromissløse våpen for å angripe den 
dype løssnøen - og stå igjen som en vinner! 
Det avanserte fjæringssystemet og den utrolige motoren med 
bensininnsprøytning deles mellom den siste Mountain Max LE 154 SL modellen og 
ES-modellen, men LE har et nytt, lettvektsformat. 

Uten å måtte slepe rundt på startmotorsystem eller batteri , er denne 
LE-versjonen mye lettere og har et kortere sete og drivstofftank for økt 
førermobilitet. Det velprøvde 36-tommers Mountain fjæringssystemet foran, 
med bransjeledende monorail-system og et belte med 3-tommers kammer, gir 
uovertruffen håndteringsevne. 

Det er verdenskjent at hver nye modell fra Yamaha er bygget med omhyggelig øye 
for detaljer når det gjelder presisjon og kontrollsystemene, og setekomforten. 
For ikke å snakke om praktiske funksjoner og luksus som spiller hovedrollen under 
kjøreopplevelsen.

794cc EFI totaktsmotor med digital CDI
Denne livlige tosylindrede totaktsmotoren leverer  
kraft nok til å få Mountain Max til å fly – opp 
bakker og over den dype snøen. Med sofistikert 
digitalt kontrollert tenning, samt elektroniske 
drivstoff- og oljeinnsprøytingssystemer, er 
toppytelsen tilgjengelig under alle forhold, 
noe som gir kraft til å trekke deg gjennom den 
dypeste snø og få deg trygt hjem.

154” Camso Power Claw-belte – rått grep
Det kraftige beltet med et fotavtrykk på 154 x 
3.0” er perfekt tilpasset Mountain Max LE, og med 
et understell med monorail lar den deg erobre 
fjellet som ingen annen i sin klasse Den bruker til 
og med kraftigere, fremoverbøyde skovler som 
gir ekstra løft i skikkelig dyp snø. Fantastisk ytelse 
under alle forhold, med enestående  grep og 
terrengegenskaper.

Premium demperpakke – det er Fox hele 
veien!
Mountain Max får premium Fox 1.5 Zero QS3-
oppsett foran og bak, med en fullt justerbar 
spiralfjær og et gassdemperoppsett som gjør at 
du raskt og enkelt kan tilpasse kjøringen etter 
dagens forhold – og etter egne komfort- og 
manøvreringspreferanser. Fjellspesifikke QS3L 
demperfunksjoner på bakre arm – med sperre for 
ekstrem klatring.

Mountain Single Beam bakfjæring
For å oppnå optimal håndterbarhet i bratt terreng 
med mye snø er det montert en lett, men sterk 
monorail som løper langs midten av beltet. Det 
gir et understell som vinkler seg ved midtpunktet. 
Dette monorail-designet veier rundt 4,5 kg 
mindre enn et konvensjonelt system med doble 
sleideskinner, og den reduserer oppsamling av 
tung snø!
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Mountain Max  LE 154 SL



 

The game-changer.



 

En sjelden gang lages det en maskin som flytter grensene for teknisk håndtering 
til nye nivåer og som genuint endrer måten vi kjører på.  
Den utrolige Mountain Max, med sin innsprøytningsmotor og totale kontroll over 
snøen, gjør nettopp det. Forbered deg på en opplevelse som endrer spillereglene.  

Denne utrolige snøscooteren har et banebrytende  fjærings- og beltesystem, 
utviklet gjennom mange hundre timer med testing, som matcher den innovative, 
spennende og turtallsvillige motoren, og leverer en genuint ny opplevelse under 
fjellklatring og i dyp snø. 

Som med alle Yamaha-modeller, vet verden at  like mye oppmerksomhet 
og detaljfokus er viet til  presisjonsstyringen, komfortsetet og de praktiske 
funksjonene, for ikke å nevne luksusen -  og alt dette er en del av den helhetlige 
kjøreopplevelsen. 

794cc totaktsmotor med digital CDI
Denne livlige tosylindrede totaktsmotoren leverer 
virkelig kraft nok til å få Mountain Max til å fly – 
opp bakker og over dype dumper. Med sofistikert 
digitalt kontrollert tenning, samt elektroniske 
drivstoff- og oljeinnsprøytingssystemer, er 
toppytelsen tilgjengelig under alle forhold, noe 
som gir pålitelig kraft til å trekke deg gjennom 
den dypeste snø og få deg trygt hjem.

154” Camso Power Claw-belter – rått grep
Det kraftige beltets 154 x 2.6 avtrykk er perfekt 
tilpasset den banebrytende boggien med 
monorail på Mountain Max ES, og lar deg klatre 
fjellsider som ingen annen i sin klasse. Den bruker 
til og med kraftigere, fremoverbuede skovler som 
gir ekstra løft i veldig dyp snø. Fantastisk ytelse 
under alle forhold, med enestående  grep og 
terrengsmidighet.

Premium demperpakke – det er Fox hele 
veien!
Mountain Max får premium Fox 1.5 Zero QS3-
oppsett foran og bak, med en fullt justerbar 
spiralfjær og gassdemperoppsett som gjør at 
du raskt og enkelt kan tilpasse kjøringen etter 
dagens forhold – og etter egne komfort- og 
manøvreringspreferanser. Fjellspesifikke QS3L 
demperfunksjoner på bakre arm – med sperre for 
ekstrem klatring.

Mountain fjæring med monorail
For å oppnå optimal håndterbarhet i bratt terreng 
med mye snø er det montert en lett, men sterk 
monorail som løper langs midten av beltet. Det 
gir et chassi som vinkler seg ved midtpunktet. 
Dette monorail designet veier rundt 4,5 kg 
mindre enn et konvensjonelt system med doble 
sleideskinner, og reduserer oppbygging av tung 
snø!

Metallic Silver
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Mountain Max LE 154 ES



 

The compact 
mountaineer! 



 

Ideell for både ferske førere og de mer erfarne. Her er en scooter klar for moro i 
løssnøen, og som også er fullpakket med den nyeste teknologien.  
Denne spennende Venom-modellen arver sitt DNA fra de større modellene våre. 

I hjertet av scooteren finnes nå for første gang en 397 cc totakter med 
bensininnspøytning som pumper ut 65 smidige hestekrefter og har et 
imponerende snøtemmende dreiemoment.  
Faktisk er dens ytelse perfekt tilpasset den banebrytende utformingen av 
chassiset, fjæringen, beltet og skiene.

Selv om den har kompakt størrelse, kommer luksusen og komforten i full skala 
hele veien! Praktisk er den også, med elektrisk start, trykknapp for elektronisk 
revers, justerbare hånd- og tommelvarmere, og tydelige og stilige instrumenter 
som gir deg all nødvendig informasjon. Alt i alt er Venom en svært imponerende 
maskin. 

397cc totaktsmotor med EFI
Denne totaktsenheten er nok en nyvinning, med 
et effektivt EFI-system som lar den levere friske 
hestekrefter. Når en så lett motor (under 23 kg) 
settes inn i en så lett maskin, blir resultatet et 
effekt-til-vekt-forhold som lover spenning på høyt 
nivå hele veien, i løypene – og i terrenget. Ren 
moro!

Elegant, lett 38&quot; SRV-fjæring foran
Dette systemet er en direkte etterkommer av 
vår elegante SRV-M-fjæring. Det er ikke bare 
ultralett, den kompakte utformingen reduserer 
også uønsket drag fra fjæringskomponenter 
i dyp snø. Den nøytrale sporvidden gir god 
manøvrerbarhet i tett terreng, samtidig som den 
viser seg å være god og forutsigbar i sporet.

Bakfjæring med Dual Shock demping
For å få ekstra god manøvrering under dype og 
bratte forhold, har vårt system med 12&quot; 
fjæringsvei en lett, men sterk monorail som 
løper i beltets senterlinje. Dette gir en boggie 
som vinkler seg i midtpunktet. Denne monorail 
utformingen er omtrent 4,5 kg lettere enn et 
konvensjonelt boggiesystem – og det reduserer 
også opphopning av tung snø!

Ultra-lettvekts chassis design
Siste chassi-teknologi designet  for å dra full nytte 
av den responsive, turtallsvillige nye motoren. 
Under utviklingen har fokus vært på å spare vekt 
uten å gå på akkord med styrke og holdbarhet, 
slik at denne nyskapende maskinen kan tilby 
svært kvikk manøvrering, sylskarp smidighet og 
en komfortabel, balansert kjøretur.
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CROSSOVER



 

Extreme exploration! 



 

Sidewinder X-TX SE handler om off-trail kjøring med rask vektforskyvning, 
Versattak 146 bakfjæring og 2.00”  Camso ‘Challenger’ belte. 
Fronten har smalere sporvidde på 40”, med brede Yamaha Mountain-ski. En turbo-
drevet 998cc Genesis® 180 hp motor med bensininnsprøytning gir utrolig kraft og 
dreiemoment uansett høydemeter. 

Tunnel og styringssystemet er basert på SR-M Mountain chassis supplert med et 
lett Mountain-sete, taperte fotbrett og Stealth kontrollsystem. 
Foran har den Fox® Zero QS3 dempere i premium kvalitet for å kunne tilpasses et 
bredt utvalg av terrengtyper og kjørestiler. 

Kommer med Mountain sete, J-hook styre, sportsskjerm, revers, elektrisk starter 
og hånd-/tommelvarmere, så du kan møte alle utfordringer med full komfort. 

Firetakts 998 cm³ Genesis-turbomotor
Den smidige, fleksible tresylindrede motoren 
puster enkelt uansett høydemeter og gjør dette 
til den mest avanserte og kraftigste maskinen 
noensinne i snøscootermarkedet – uansett 
forhold. Du er sikret kraftig moment og trekkraft 
over hele turtallsområdet, med umiddelbar 
gassrespons og ingen turboforsinkelse. En sann 
kraftrevolusjon i den “ekte” 180 hp klassen.

Versattak 146 bakfjæring
Dette oppsettet kombinerer løypeegenskaper 
med fjellfunksjoner og -egenskaper. Det ukoblede 
fjæringssystemet bak med torsjonsfjær forbedrer 
vektoverføringen, lekenheten og egenskapene 
for frikjøring. Den midtre FOX-HPG-støtdemperen 
kombinert med den bakre 2.0 QS3-demperen 
er ideell for crossover-kunder som verdsetter 
egenskapene for frikjøring like mye som 
smidigheten i løypa.

Asymmetrisk A-arm-forstilling
En spesiell egenskap denne spennende maskinen 
har, er den unike konstruksjonen til fjæringen 
foran. Det er lang avstand mellom A-armene, 
både nedre og øvre, og de er asymmetrisk 
montert til fremre del av chassisets ramme. FOX® 
QS3-støtdemperne gir ekstra følsom håndtering 
– men er likevel kraftige nok til å takle hard 
medfart i løypene og terrenget.

Yamaha YSRC-clutch
Den teknisk avanserte YSRC clutchen er laget 
for å takle det imponerende dreiemomentet og 
kraften fra vår 998cc Yamaha firetaktsmotor. 
Variatorene er svært effektive med rask 
nedgiringsrespons som står i stil med resten. 
Den kraftige støpingen, den effektive kjølingen 
og de finjusterte innstillingene kombineres for 
å gi Variator-reimen enestående slitestyrke og 
redusert behov for vedlikehold.
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UTILITY  



 

Total snow-domination. 
For serious

professionals.



 

Denne ikoniske modellen er kjent for førsteklasses ytelse og komfort, og den 
kommer med elektrisk servostyring med etterkalibrert forstillingskonstruksjon, 
noe som bekrefter at den er verdens beste nyttesnøscooter.

Den store EFI-motoren på 1049 cm³ med kraft og dreiemoment i overflod, 
er kombinert med spesialkalibrerte CVT-innstillinger for å gi jevn drift, 
enkel sleping og en nesten utømmelig krafttilførsel. Den unike motor- og 
luftinntakskonfigurasjonen gjorde at vi kunne utforme hele karosseriet – fra 
panseret og setet til drivstofftanken og vindskjermen – for optimalisert 
førerergonomi og komfort.

Velg den solide og stødige håndteringen til den nyeste VK Professional II – og ta 
kontroll over snøen.

Fjæringen foran sikrer stødige sving- og 
styringsegenskaper
Spindelutformingen kombineres med fremre 
HPG-støtdempere i aluminium. Det gir en 
spesielt kalibrert sammensetning som har fullt 
utbytte av fordelene med det nye elektriske 
servostyringssystemet. De lange, buede 
A-armene sørger for sikker håndtering med 
utmerket stabilitet i svingene og bidrar til at du 
unngår hindringer som ligger under snøen.

Firetakts Genesis®-motor med EFI og tre 
sylindre
Den slitesterke og ekstremt pålitelige Genesis®-
motoren med tre sylindre har EFI, ISC (Idle Speed 
Control – tomgangskontroll) og effektive CVT-
innstillinger. Alle arbeider sammen for å gi enkel 
oppstart – selv ved ekstremt lave temperaturer– 
med jevn og stillegående drift og overlegen 
drivstofføkonomi. Radiatoren har fått et nytt 
design som forbedrer kjøleytelsen ytterligere.

Elektrisk servostyring (EPS)
Servostyringen gjør det lettere å styre scooteren 
med nøyaktighet og presisjon, og den gjør 
deg til en enda bedre og mer avslappet fører. 
Den datastyrte aktuatoren gir et optimalt 
servostyringsnivå, slik at scooteren føles lettere 
og mer stabil når du svinger, og skiene løfter seg 
mindre.

En maskin med supertøft utseende og nye 
farger som matcher
VK-en ser tøff og profesjonell ut, som navnet 
antyder, med to smarte og stilige nye farge- og 
grafikkvalg i matt sølv og mørk burgunder. 
Utseendet er selvfølgelig ikke alt, men når du 
suser gjennom snøen, er det fantastisk å vite at 
maskinen du kjører, ser like bra ut som den føles.
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Our 800. Even more 
go-anywhere power! 



 

Mangesidig, tillitsvekkende, sterk og lett. Vår populære Transporter 800 er den 
perfekte snøscooteren for både eventyr og arbeid. Hva kan være bedre enn å 
beholde alle fordelene med en vinnende kombinasjon, og dessuten med høyere 
effekt? Det er akkurat det vi har gjort. Den nye Transporter 800.   

Akkurat som sine søstermodeller i Transporter-serien har den god 
fremkommelighet og suverene kjøreegenskaper - når som helst, hvor som helst. 
Mountain-salen gir stor bevegelsesfrihet, god komfort og utmerkede prestasjoner 
både i dyp snø og i scooterløypa.   

Det smidige og stabile chassiset og den store lastekapasiteten gjør den perfekt for  
profesjonelle brukere som har arbeid å gjøre - eller hvorfor ikke for event-
yrkjøring?  Boggie-fjæringen med doble støtdempere sørger for høy komfort og en 
behagelig reise på lengre turer, og den høye, brede vindskjermen gir beskyttelse 
ved tøffe værforhold.   

Ny 794 kubikks (160 hk-klassen) 
2-taktsmotor  
Denne pigge 2-sylindrede motoren leverer 
kraften du trenger for å ta deg frem gjennom 
tøft terreng, men har også kvikke egenskaper i 
løypene. Med sofistikert digital styring av tenning 
og elektronisk bensin- og oljeinnsprøytning har 
motoren topprestasjoner under alle forhold, og 
vil sørge for at du kommer trygt hjem selv i den 
dypeste snøen.   

Camso® Power Claw-belte for maksimalt 
grep  
Camso®-belter anses å ha bransjens beste grep,   
aksellerasjon, svingegenskaper og 
gjennomgående kvalitet. Camso® Power Claw-
beltet på Transporter 800, med sin 2,25”/57 mm 
kamhøyde, en beltelengde på 153” og leddet 
flip-up, gir optimalt grep - særlig verdifullt når du 
kjører i dyp snø og i trangt terreng.   

38” sporvidde og SRV-fjæring foran - for 
høy presisjon
Forstillingen har doble A-armer og kompletterer 
den avanserte chassiskonstruksjonen. HPG 
støtdemperne framme er fremstilt i anodisert 
aluminium og har kraftige stempelstenger og 
isskraperinger, innvendig bevegelige alumi-
niumsstempler og smidde infestningsringer.  

Boggie-fjæring med lang slaglengde og 
flip-up-funksjon  
Fjæringen er supplert med “overload”-fjærer som 
kan brukes når du laster litt ekstra eller kjører 
med passasjer. Den praktiske leddede flip-up-
funksjonen gjør det lettere å ta seg gjennom dyp 
snø eller å rygge, samtidig som den føles som en 
maskin med kort belte når man kjører i løypa.   
Flip-up-funksjonen han låses og gir da bedre 
feste, mer drakraft og bedre stabilitet.   
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Smooth and Easy. 



 

Denne mellomstore scooteren er skapt for å gjøre livet lettere for friluftsfolk og 
folk som arbeider der det er snø, og har en overraskende stor arbeidskapasitet. 
Selv om den er designet for tunge sledejobber som hovedformål, kan den også 
brukes til sportslige fritidsformål takket være den gode håndteringen og ytelsen! 

Hjertet i scooteren er vår utrolige 397cc totaktsmotor med bensininnsprøytning 
som yter rundt 65 smidige hestekrefter, med en anselig mengde brutalt 
dreiemoment. Ytelsesnivået er perfekt tilpasset den banebrytende designen til 
chassit, fjæringssystemet, beltet og skiene. 

Den er kanskje mellomstor, men luksusen og komforten er fullskala hele veien! 
Praktisk er den også, med elektrisk start, trykknapp for elektronisk revers, 
justerbare hånd- og tommelvarmere, og tydelige digitale instrumenter som gir deg 
all nødvendig informasjon. Dette er en imponerende allsidig maskin og et supert 
arbeidsredskap.  

397cc totaktsmotor med EFI
Denne totakteren med sitt effektive EFI system 
pumper ut rundt 65 livlige hestekrefter. Når 
en så lett motor (under 23 kg) settes inn i en 
så lett maskin, blir resultatet et effekt-til-vekt-
forhold som lover stor arbeidskapasitet og gode 
kjøreegenskaper ved last- og sledekjøring. 

Elegant, lett 38” SRV-fjæring foran
Dette systemet er en direkte etterkommer av 
vår elegante SRV-M-fjæring. Det er ikke bare 
ultralett, den kompakte utformingen reduserer 
også uønsket drag fra fjæringskomponenter 
i dyp snø. Den nøytrale stillingen gir god 
manøvrerbarhet i trangt terreng, samtidig som 
den viser seg å være god og forutsigbar i sporet.

146” fjæring med flip-up system
Fjæringen har lang vandring på 12,5” og har 
et fjærbelastet flip-up system som gjør at 
vendehjulet kan beveges oppover på ujevne 
løyper, slik at manøvreringen føles mer som på 
en kortbeltemodell. Når man trenger mer grep, 
kan den bevegelige flip-up delen låses i rett 
stilling. Dermed forlenges den stive delen av 
boggieskinnene og en lenger del av beltet griper 
i snøen. 

Ultra-lettvekts chassis design
Det moderne aluminiumschassiset er utformet for 
å dra full nytte av den responsive, turtallsvillige 
nye motoren. Under utviklingen har hovedfokuset 
vært på å spare vekt uten å gå på akkord med 
den styrke og holdbarhet som kreves av en ekte 
arbeidshest, slik at denne nyskapende maskinen 
kan tilby fleksibel håndtering, sylskarp smidighet 
og en komfortabel, balansert kjøretur.

Yamaha Black
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YOUTH    



 

Jump on and start 
the fun! 



 

Hopp på SnoScoot og oppdag en verden av moro! SnoScoot pakker all moroa 
til en stor snøscooter i en mer kompakt og håndterbar maskin, for uslåelig og 
spennende underholdning. 

Denne utrolige maskinen er designet for raske opplevelser tilgjengelig for alle 
barn (8+) eller folk med liten kroppsbygning, og er arven etter mer enn 50 års 
erfaring med å bygge verdens mest avanserte snøscootere. 

Rent bortsett fra størrelsen og hastigheten, er den livlige og stilige Yamaha 
SnoScoot 100 % underholdning, fra motoren og fjæringssystemet til håndteringen 
og funksjonene! Det er faktisk mange mammaer og pappaer blant de voksne 
scooterentusiastene som hadde sine første snøscootererfaringer nettopp på en 
SnoScoot.  

Laget for å passe for unge førere og 
førere som er små av vekst
Seteposisjonen og ergonomien er utformet for å 
holde føreren sentrert og oppreist, og den gjør 
det lettere å holde balansen på maskinen. Det gir 
enestående håndtering og kontroll. SnoScoot gir 
god ytelse og perfekt balanse mellom smidighet 
og stabilitet. Det gir uerfarne førere både 
spenning og trygghet.

Yamaha-kvalitet og -DNA tvers igjennom
Uansett hvor ydmyk fartsytelsen er ment å 
være, er maskinen en Yamaha-snøscooter 
tvers igjennom. Kraftoverføringen, chassiset, 
dempingen, skiene og drivsystemet er alt 
bygget etter de samme høye kvalitets- og 
sikkerhetsstandardene som de legendariske 
modellene i full størrelse. Det finnes dermed 
ingen bedre måte å lære å kjøre på – eller å leke i 
snøen på.

Bakdemping som snakker alvor
Ettersom det avanserte chassisdesignet og den 
nøyaktige håndteringen ligger så tett opp mot 
det en Yamaha-maskin i full størrelse har, må 
også bakdempingen ha like god kapasitet. Til 
SnoScoot har vi utviklet et dempingssystem med 
ledeskinne og med hydrauliske støtdempere med 
dobbeltrør, i tillegg til justerbar forspenning med 
torsjonsfjær.

Flott utseende og en behagelig kjøretur
SnoScoot er designet for at du skal kunne ta 
deg en tur ut og ha det moro, enkelt og greit. 
Derfor har den et så stilig fargetema og leveres 
med praktiske luksusfunksjoner som dype, sikre 
fotbrønner, brede fotbrett, et behagelig sete, 
og – noe som er så utrolig viktig for å få mest 
mulig ut av snøscooterturen – elektrisk start og 
håndvarmere!
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It’s great - just like 
Mum’s and Dad’s!



 

Det er mulig den ser søt ut, men dette er ikke noe leketøy. SRX 120 både ser ut 
som, kjennes som og kjører som en Yamaha i full størrelse. Derfor er den også en 
perfekt måte for ungdommen å bli kjent med snøscooterkjøringens mange gleder.

De lærer også, fordi mekanikken – fra jevntgående OHV-motor til letthåndterte 
bremser, styring, fjæring og belte – i prinsippet er den samme som i de større 
modellene. Denne stilige, sporty maskinen er derfor på alle måter en ordentlig 
“snøscooter”. Når den tid kommer, er overgangen til en egen Yamaha i full 
størrelse derfor en enkel og naturlig sak.

I mellomtiden er det SRX 120 som sørger for moro for hele familien ute i snøen – 
og er ikke det midt i blinken?

Avansert Camso®-beltedesign med godt 
grep
Som sagt er SRX 120, selv om den er laget for 
barn, er det ikke et leketøy. Derfor har den fått et 
fullvoksent Camso®-belte for godt grep i snøen. 
Maksimal trekkraft og minimalt med understyring 
får den fra et spesialdesignet sett belteknaster 
(17,5 mm høyde) og samme beltekonstruksjon 
som på modellene i full størrelse.

Stilig karosseridesign med grafikk i 
Sidewinder-stil
SRX 120 har en slående karosseridesign, direkte 
nedstammet fra den aggressive stylingen på 
pappas Sidewinder! Sete- og styreplasseringen 
er utformet for enkel styring og kontroll, noe 
som virkelig bidrar til å bygge opp en ung førers 
selvtillit. Den også stilige nye farger og et 
superkult nytt grafikkvalg.

Slik lærer barn å leke i snøen
Spenningen ved å kjøre snøscooter på egenhånd 
for første gang kan ikke overdrives, og barn 
elsker SRX 120 fra det øyeblikket de hører 
motorlyden første gang. Men for at også foreldre 
skal kunne ha glede av den, har vi begrenset 
topphastigheten til omtrent 13 km/t og montert 
en dødmannsknapp som stopper motoren 
automatisk hvis føreren skulle forlate maskinen 
i fart.

Forstilling med dobbel gaffelbom
SRX 120 er designet for å gjøre unge førere 
kjent med den gleden det er å ha full kontroll 
over en maskin. Den viktige designen av 
forstillingen er i grunn ikke annerledes enn på 
en Yamaha-snøscooter i full størrelse. Jevn takt 
og minimal endring i cambervinkel sørger for 
kvikk styringsrespons med minst mulig kraft på 
styrehåndtakene.
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Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel, i samsvar med statlige lover og regler.

Spesifikasjoner

RSVenture TF Sidewinder SRX LE Sidewinder S-TX GT EPS

Motor
Type/Slagvolum Firetakts/1049 cc Firetakts/998 cc Firetakts/998 cc

Sylindre 3-Sylindret 3-Sylindret 3-Sylindret

Kjøling Væskekjølt Væskekjølt Væskekjølt

Boring x slag 82,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm

Forgassertype 41 mm Mikuni x 3, Drivstoffinnsprøyting, Væskeoppvarmet Turbo boosted 41 mm Mikuni x 3, Drivstoffinnsprøyting, 
Væskeoppvarmet

Turbo boosted 41 mmMikuni x 3, Drivstoffinnsprøyting, 
Væskeoppvarmet

Inntaksdesign 2-Ventilers 2-Ventilers 2-Ventilers

Tenningssystem Digital T.C.I. w/T.P.S. Digital T.C.I. w/T.P.S. Digital T.C.I. w/T.P.S.

Eksos 2 Ventiler, Eksos bak 2 Ventiler, Eksos bak 2 Ventiler, Eksos bak

Variator YVXC, Variabelt forhold, Magnesium kjedekasse og deksel, 
Elektronisk skift til revers

Variabelt forhold, Magnesium kjedekasse og deksel, 
Elektronisk skift til revers, YSRC

Variabelt forhold, Magnesium kjedekasse og deksel, 
Elektronisk skift til revers, YSRC

Skivebrems-system Hydraulisk, Mekanisk parkeringsbrems, Tostemplers aluminium-
skaliper, Ventilert skive

Hydraulisk skivebrems med radial bremsepumpe / Skive montert
direkte på drivaksel

Hydraulisk skivebrems med radial bremsepumpe / Skive montert 
direkte på drivaksel

Fjæring
Fjæringssystem foran Uavhengig, Dobbel A-arm SRV SRV

Dempere foran KYB, 36mm Piston, H.P.G. Aluminium FOX® 1,5 ZERO QS3 FOX® 1,5 ZERO QS3

Vandring foran 219 mm 343 mm 343 mm

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

HP Gas 1,5 / HP GAS 1,5 HP Gas 1,5 / HP GAS 1,5

Vandring bak 351 mm 394 mm 394 mm

Mål / Dimensjoner
Høyde 1 380 mm 1 360 mm 1 397 mm

Lengde 3 215 mm 3 175 mm 3 226 mm

Bredde 1 245 mm 1 230 mm 1 270 mm

Belte B x L x H 15” x 151” x 1,25” 15” x 137” x 1.0” 15” x 146” x 1,6”

Beltetype Camso® Ripsaw™ Camso® Ripsaw™ Camso® Cobra 1,6

Sporbredde (senter til senter) 1 080 mm 1 064 - 1 090 mm 1 064 - 1 090 mm

Tankvolum 34,6 L 33,6 L 33,6 L + Ekstra bensintank

Detaljer
Elektrisk start Standard Standard Standard

Revers Standard Standard Standard

Hånd- og tommelvarmere Separate, 9 Stillinger, Justerbar, Standard, Passenger Grip Heating 
Standard

Standard Standard

Hovedlys 60/55W Halogen x 2 60/55 W LED 60/55 W LED

Strømuttak Standard Standard Standard



  

Sidewinder L-TX LE Transporter Lite 2UP SXVenom

Motor
Type/Slagvolum Firetakts/998 cc Totakts/397 cc Totakts/397 cc

Sylindre 3-Sylindret 1-Sylinder 1-Sylinder

Kjøling Væskekjølt Væskekjølt Væskekjølt

Boring x slag 80,0 mm x 66,2 mm 85,0 mm x 70,0 mm 85,0 mm x 70,0 mm

Forgassertype Turbo boosted 41 mm Mikuni x 3, Drivstoffinnsprøyting, 
Væskeoppvarmet

Elektronisk innsprøyting Elektronisk innsprøyting

Inntaksdesign 2-Ventilers Reed stempelventiler Reed stempelventiler

Tenningssystem Digital T.C.I. w/T.P.S. Digitalt kontrollert CDI Digitalt kontrollert CDI

Eksos 2 Ventiler APV med fininnstilt rør APV med fininnstilt rør

Variator Variabelt forhold, Magnesium kjedekasse og deksel, 
Elektronisk skift til revers, YSRC

CV Tech/Trykknappaktivert revers CV Tech/trykknappaktivert revers

Skivebrems-system Hydraulisk skivebrems med radial bremsepumpe / Skive montert
direkte på drivaksel

Stealth hydraulisk hovedsylinder med en lett kaliper Stealth hydraulisk hovedsylinder med en lett kaliper

Fjæring
Fjæringssystem foran SRV SRV-M New Spindle SRV-M New Spindle

Dempere foran FOX® 1,5 ZERO QS3 Kashima Hydraulisk dobbeltrør Hydraulisk dobbeltrør

Vandring foran 254 mm 183 mm 183 mm

Dempere bak FOX® 1,5 Zero QS3 Kashima /FOX®2,0 Zero QS3-R Hydraulisk dobbeltrør / Hydraulisk dobbeltrør Hydraulisk dobbeltrør / Hydraulisk dobbeltrør

Vandring bak 343 mm 317,5 mm 272 mm

Mål / Dimensjoner
Høyde 1 360 mm 1 283 mm 965 mm

Lengde 3 175 mm 3 251 mm 2 921 mm

Bredde 1 230 mm 1 117 mm 1 117 mm

Belte B x L x H 15” x 137” x 1,75” 15” x 146” x 1,6” 14” x 121” x 1,0”

Beltetype Camso® Backcountry 1,75” Camso® Cobra Camso® Hacksaw 1,0”

Sporbredde (senter til senter) 1 064 - 1 090 mm 1 008 mm 957,6 mm

Tankvolum 33,6 L 44,3 L 44,3 L

Detaljer
Elektrisk start Standard Electric &, Recoil Electric &, Recoil

Revers Standard Standard Standard

Hånd- og tommelvarmere Standard Standard Standard

Hovedlys 60/55 W LED Single 60/55 W Halogen Single 60/55 W Halogen

Strømuttak Standard Valgfri Valgfri



  

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel, i samsvar med statlige lover og regler.

Spesifikasjoner

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

Motor
Type/Slagvolum Firetakts/998 cc Totakts/794 cc Totakts/794 cc

Sylindre 3-Sylindret 2-Sylindret 2-Sylindret

Kjøling Væskekjølt Væskekjølt Væskekjølt

Boring x slag 80,0 mm x 66,2 mm 85,0 mm x 70,0 mm 85,0 mm x 70,0 mm

Forgassertype Turboladet 41 mm Mikuni x 3, Drivstoffinnsprøytning, 
Væskeoppvarmet

Elektronisk innsprøyting Elektronisk innsprøyting

Inntaksdesign 2-Ventilers Reed stempelventiler Reed stempelventiler

Tenningssystem Digital T.C.I. m/T.P.S. Digitalt kontrollert CDI Digitalt kontrollert CDI

Eksos 2 Ventiler APV med fininnstilt rør APV med fininnstilt rør

Variator Variabelt forhold, Magnesium kjedekasse og deksel, 
Elektronisk skift til revers, YSRC

ADAPT CVT/trykknappaktivert revers ADAPT CVT/trykknappaktivert revers

Skivebrems-system Hydraulisk skivebrems med radial bremsepumpe / Skive montert 
direkte på drivaksel

Stealth hydraulisk hovedsylinder med en lett kaliper Stealth hydraulisk hovedsylinder med en lett kaliper

Fjæring
Fjæringssystem foran SRV-M New Spindle SRV-M New Spindle SRV-M New Spindle

Dempere foran FOX® Float® QS3 FOX® QS3 FOX® QS3

Vandring foran 177 mm 178 mm 178 mm

Dempere bak FOX® Float® QS3 / FOX Float QSL m/avlåsing for 
ekstrem bakkeklatring

FOX® QS3/FOX® QSL m/sperring for bakkeklatring FOX® QS3/FOX® QSL m/sperring for bakkeklatring

Vandring bak 394 mm 394 mm 394 mm

Mål / Dimensjoner
Høyde 1 270 mm 1 270 mm 1 270 mm

Lengde 3 360 mm 3 353 mm 3 353 mm

Bredde 1 100 mm 1 130 mm 1 130 mm

Belte B x L x H 14” x 153” x 3,0” 15“ x 154“ x 3,0“ 15” x 154” x 2,6”

Beltetype Camso® Power Claw 3,0” Camoplast Power Claw 3.0” Camso® Power Claw 2,6”

Sporbredde (senter til senter) 876–978 mm justerbar 902-952 mm justerbar 902-952 mm justerbar

Tankvolum 33,6 L 39,4 L 39,4 L

Detaljer
Elektrisk start Standard Recoil Electric &, Recoil

Revers Standard Standard Standard

Hånd- og tommelvarmere Standard Standard Standard

Hovedlys 60/55 W LED 60/55 W LED 60/55 W LED

Strømuttak Standard Standard Standard



  

SXVenom Mountain Sidewinder X-TX SE VK Professional II EPS

Motor
Type/Slagvolum Totakts/397 cc Firetakts/998 cc Firetakts/1049 cc

Sylindre 1-Sylinder 3-Sylindret 3-Sylindret

Kjøling Væskekjølt Væskekjølt Væskekjølt

Boring x slag 85,0 mm x 70,0 mm 80,0 mm x 66,2 mm 82,0 mm x 66,2 mm

Forgassertype Elektronisk innsprøyting Turbo boosted 41 mm Mikuni x 3, Drivstoffinnsprøyting, 
Væskeoppvarmet

41 mm Mikuni x 3, med BRG, Drivstoffinnsprøyting, 
Væskeoppvarmet

Inntaksdesign Reed stempelventiler 2-Ventilers 2-Ventilers

Tenningssystem Digitalt kontrollert CDI Digital T.C.I. w/T.P.S. Digital T.C.I. w/T.P.S.

Eksos APV med fininnstilt rør 2 Ventiler 2 Ventiler, Eksos bak

Variator CV Tech/Trykknappaktivert revers Variabelt forhold, Magnesium kjedekasse og deksel, 
Elektronisk skift til revers, YSRC

YVXC, Variabelt forhold, Girkasse med høy/lav/revers

Skivebrems-system Stealth hydraulisk hovedsylinder med en lett kaliper Hydraulisk skivebrems med radial bremsepumpe / 
Skive montert direkte på drivaksel

Hydraulisk, Firestemplers aluminiumskaliper, Ventilerte skiver med 
lav vekt, Mekanisk parkeringsbrems

Fjæring
Fjæringssystem foran SRV-M New Spindle SRV-M New Spindle Uavhengig, dobbel A-arm

Dempere foran Hydraulisk dobbeltrør FOX® 1,5 Zero QS3 Hydraulikk, gasslomme

Vandring foran 211 mm 229 mm 161 mm

Dempere bak Hydraulisk dobbeltrør / Hydraulisk dobbeltrør HP Gas 1,5 / FOX® 2,0 Zero QS3 KYB, 40 mm Piston, H.P.G. center &, rear

Vandring bak 305 mm 343 mm 275 mm

Mål / Dimensjoner
Høyde 1 170 mm 1 190 mm 1 455 mm

Lengde 3 251 mm 3 353 mm 3 270 mm

Bredde 1 117 mm 1 200 mm 1 165 mm

Belte B x L x H 15” x 146” x 2,0” 15” x 146” x 2,0” 20” x 154” x 1,5”

Beltetype Camso® Challenger ™ Camso® Challenger 2,0” Camso® Cobra WT

Sporbredde (senter til senter) 930 - 980 mm justerbar 1 016-1 041 mm 990 mm

Tankvolum 44,3 L 33,6 L 44,6 L

Detaljer
Elektrisk start Standard Standard Standard

Revers Standard Standard Standard

Hånd- og tommelvarmere Standard Standard 9 stillinger, Justerbar, Standard, Separat/justerbar varme av 
passasjerhåndtak standard

Hovedlys 60/55W Halogen 60/55 W LED 60/55W Halogen x 2

Strømuttak Valgfri Standard Standard



  

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel, i samsvar med statlige lover og regler.

Spesifikasjoner

Transporter 800 Transporter Lite SnoScoot ES

Motor
Type/Slagvolum Totakts/794 cc Totakts/397 cc Firetakts/192 cc

Sylindre 2-Sylindret 1-Sylinder 1-Sylinder

Kjøling Væskekjølt Væskekjølt Luftkjølt

Boring x slag 85,0 mm x 70,0 mm 85,0 mm x 70,0 mm 70,0 mm x 55,0 mm

Forgassertype Elektronisk innsprøyting Elektronisk innsprøyting BS-25 Mikuni CV Carburettor

Inntaksdesign Reed stempelventiler Reed stempelventiler 1-Valve

Tenningssystem Digitalt kontrollert CDI Digitalt kontrollert CDI C.D.I

Eksos APV med fininnstilt rør APV med fininnstilt rør 1-Valve

Variator Team Rapid / Reverse push Button Engine CV Tech/Trykknappaktivert revers CVT

Skivebrems-system Stealth hydraulisk hovedsylinder med en lett kaliper Stealth hydraulisk hovedsylinder med en lett kaliper Hydraulisk skive

Fjæring
Fjæringssystem foran SRV SRV-M New Spindle Dobbel A-arm

Dempere foran HPG 1,5 Hydraulisk dobbeltrør Hydraulisk dobbeltrør

Vandring foran 240 mm 183 mm 114 mm

Dempere bak HPG 1,5 / HPG 1,5 Hydraulisk dobbeltrør / Hydraulisk dobbeltrør Hydraulisk dobbeltrør

Vandring bak 343 mm 317,5 mm 216 mm

Mål / Dimensjoner
Høyde 1 321 mm 1 283 mm 914 mm

Lengde 3 353 mm 3 251 mm 2 134 mm

Bredde 1 219 mm 1 117 mm 914 mm

Belte B x L x H 15” x 153” x 2,25” 15” x 146” x 1,6” 10” x 93” x 1,02

Beltetype Camso® Power Claw 2,25” Camso® Cobra Camso® Cobra

Sporbredde (senter til senter) 9,017-10,541 mm (3,55-4,14) justerbar 952,5-978 mm justerbar 775 mm

Tankvolum 51,9 L 44,3 L 8,33 L

Detaljer
Elektrisk start Standard Electric &, Recoil Electric &, Recoil

Revers Standard Standard N/A

Hånd- og tommelvarmere Standard Standard 2 position Handwarmer

Hovedlys 60/55W Halogen Single 60/55 W Halogen 12/55W Halogen

Strømuttak n/a Valgfri N/A



  

SRX 120

Motor
Type/Slagvolum Firetakts/123 cc

Sylindre 1-Sylinder

Kjøling Luftkjølt

Boring x slag 56,0 mm x 50,0 mm

Forgassertype B-18 Mikuni TM33 Flat Slide x 1

Inntaksdesign 1-Valve

Tenningssystem Transistorized

Eksos 1-Valve

Variator Sentrifugal automatisk, Kjede

Skivebrems-system Adjustable band

Fjæring
Fjæringssystem foran Dobbel A-arm

Dempere foran Hydraulic

Vandring foran 76 mm

Dempere bak N/A

Vandring bak 114 mm

Mål / Dimensjoner
Høyde 787 mm

Lengde 1 816 mm

Bredde 876 mm

Belte B x L x H 10” x 68” x 0,69”

Beltetype Camso® Block Pattern

Sporbredde (senter til senter) 780 mm

Tankvolum 1,7 L

Detaljer
Elektrisk start N/A

Revers N/A

Hånd- og tommelvarmere N/A

Hovedlys 12V/55W

Strømuttak N/A



 

Eventyret starter her

Eventyrlysten finnes i hver og en av oss, med 
et brennende ønske om å se hva som ligger 
bortenfor horisonten.   Det finnes ikke grenser 
for hva du kan oppnå eller hvor langt du kan nå 
med denne indre oppdagelseslysten.

Yamahas 360 graders produkttilbud gjør det 
mulig for deg å nyte og dele en ubrutt rekke av 
kvalitetsopplevelser på land, til sjøs og på snøen. 
Og for å hjelpe deg finne det produktet som 
virkelig får opp hjerterytmen din, har Yamaha 
skapt en opplevelsesportal for spesialister 
som gir deg direkte tilgang til en spennende, 
overraskende og givende ny verden.

Destination Yamaha Motor er en global online 
reiseplattform som gir alle everntyr-søkere 
anledningen til å pumpe adrenalin og skape nye 
minner som vil vare evig. Gjennom samarbeid 
med godkjente reisebyråer, gjør Destination 
Yamaha Motor det mulig for deg å søke opp 
det ultimate eventyret online, enten det er 
med motorsykker, firehjulsdoning, båt eller 
snøscooter.

Med et mangfoldig utvalg av reisepakker, kan du 
finne en ny opplevelse som utvider horisontene 
dine og river deg ut av komfortsonen 
din - og du kan være sikker på at alle våre 
samarbeidspartnere er blitt sjekket og godkjent 
av Destination Yamaha Motor, så du kan booke 
dine reiser med full tillit til oss. Besøk https://
destination-yamaha-motor.com/ nå og skap en 
spennende ny morgendag med oss.





   

Your own personal power station.

Uansett hvor du går og hva 
du enn gjør, er den kompakte 
og lette EF2200iS klar til å 
levere øyeblikkelig kraft til 
forretningsvirksomhet eller 
fornøyelser. Dens utvalg av 
praktiske funksjoner gjør den til 
en glede å betjene – og med en 
lav vekt på bare 25 kg er denne 
robuste generatoren enkel å bære 
og transportere.

Kraftig, stille, økonomisk og 
kompakt – denne høyytelses 
Yamaha EF2200iS er en kraftfull 
pakke. Den er konstruert for å 
levere maks 2,2 kilovolt ren kraft, 
hvor som helst, noe som gjør 
den ideell for et bredt spekter av 
anvendelser.

Yamahas Smart Throttle-teknologi 
gir deg opptil 10,5 timer med 
kontinuerlig ytelse ved én firedels 
belastning – og med en ultralav 
støyeffekt på bare 57 dB (på sju 
meters avstand og ved én firedels 
belastning) fortsetter EF2200iS 
stille og effektivt videre med 
jobben, mens du får mest mulig ut 
av dagen, enten du er på jobb eller 
i fritiden.

Pure power on wheels.

Sørger for at du får den kraften 
du trenger i kompakt, praktisk 
og miljøvennlig form. EF3000iSE 
har 3,0 kVA kapasitet og maks. 
driftstid på over 20 timer ved 
¼ av nominell belastning i 
økonomimodus.

EF3000iSE har et svært lavt 
støynivå på bare 51* dB (A) til 
tross for massive krefter. Siden 
den er montert på fire hjul, er 
det enkelt å flytte generatoren 
rundt.

Ved hjelp av en økonomibryter 
vil motorhastigheten variere 
avhengig av faktisk uttak. Dette 
for å redusere bensinforbruket.  
*ved ¼ av nominell belastning fra 
7 meter.

Noen av modellene som vises, er ikke tilgjengelig i alle land. Spesifikasjonene og utseendet på Yamaha-produktene er fra tid til annen gjenstand for endring uten 
forhåndsvarsel. Produktene som vises her, er bare ment som illustrasjon og gir ikke en bindende beskrivelse av produktene. Garantibestemmelsene kan variere 
avhengig av diverse omstendigheter. Kontakt Yamaha-forhandleren din hvis du ønsker mer informasjon.

Big power in a compact package.

Egner seg for drift av flere 
elektriske apparater og verktøy. 
EF2000iS er en av de letteste 
generatorene, og siden den bare 
veier 21 kg, kan du enkelt bære 
den med deg.

Eksosanlegg med stor kapasitet 
sørger for lave støyutslipp på 
bare 51,5 dB(A).* Det kompakte 
kontrollpanelet, med alle 
instrumentene på én side, 
sørger for brukervennlighet og 
passer godt inn i den nye rene 
retrodesignen.  Drivstofftanken 
på 4,2 liter muliggjør 10,5 timers 
kontinuerlig drift ved 1/4 av 
nominell belastning. Den 
børsteløse invertergeneratoren 
gjør jobben, enten du tar den 
med på en campingplass eller en 
byggeplass.

*ved ¼ av nominell belastning fra 
7 meter.

EF2200iSEF3000iSE EF2000iS



A little more power - a little less 
cost

Den nye YT1070 er vår mest 
robuste, 4-takts maskin, som 
er designet med ekstra bred 
fresebredde og massive 17-meters 
kastelengde. Krefter i overflod for 
de mest krevende snøforholdene.

Den imponerende ytelsen på 
60 tonn per time er takket 
være Yamahas unike design 
for snøfresere, og den nyeste 
versjonen av vår velkjente, 4-takts 
MZ300-motor.

Kombinasjonen av de 
supereffektive innmaterskruene 
og hydrostatiske girkasse – med 
énspakskontroll – gjør maskinen 
enkel å bruke. Hastigheten kan 
justeres nøyaktig og gradvis uten 
å påvirke innmaterskruene, og 
beltene gir godt grep for de mest 
krevende snøforholdene.

Better than ever!

Ytelse på 60 tonn per time, 
kastelengde på 17 meter og ekstra 
bred (72 cm) snørydding - og dette 
er bare noen av hovedfordelene. 
Vår siste YS1070T-modell er det 
perfekte valget til store jobber, med 
en smidig, stillekjørende 4-takts 
motor, et nytt Silent Body karosseri 
og oppdaterte spesifikasjoner.

Vår premiummodell har 
fått tekniske og estetiske 
oppdateringer, med fint utseende 
på denne kraftige maskinen. Det 
elektromagnetiske hjulet med 
clutch, den smidige overføringen 
med 1-greps kontroll, og det ECU-
kontrollerte Electric Track Turning 
systemet gjør den lett å bruke, selv i 
trange smug.

YS1070T er også et vennlig 
kjøretøy, mot både deg og naboene 
dine. Det oppgraderte, Silent Body-
karosseriet med insulert motorhus 
og stor lyddemper sørger for går 
stille, slik at snømåking blir en mer 
avslappende og gledesfylt jobb 
enn noensinne før. Dessuten er den 
oppvarmet og klar til jobb etter 
bare 90 sekunder, selv på en kald 
dag.

Why not turn a chore into a real 
pleasure?

Mens klaringsbredden på 61 cm 
og kastelengden på 14 meter 
sannsynligvis frister deg, vil 
det være den stillegående og 
kraftige Yamaha 4-taktsmotoren, 
den taggede, totrinns-skovlen, 
det totrinns utkastet og den 
hydrostatiske girkassen (HST) 
som vil komplettere bildet og 
overbevise deg.

Kontroll av HST med 
ettgrepsspaken er lett, så du kan 
justere hastighet nøyaktig og 
gradvis forover og i revers, mens 
gummibeltet gir godt grep og god 
trekkraft.

Denne høytytende maskinen 
bryter gjennom selv isete, 
hardpakket snø, og har et elektrisk 
styrt totrinns utkast med en 230° 
svingradius. Det spiller ingen rolle 
hva vinteren lesser på deg, less det 
tilbake med den supre YT660.

YT1070YS1070T YT660
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Snøscooterne er konstruert for å brukes innenfor de tekniske begrensningene. Av hensyn til holdbarhet, pålitelighet 
og, viktigst av alt, førerens sikkerhet må oppgitt maksimalvekt for last aldri overskrides. Maksimalvekten står oppgitt i 

brukerhåndboken. Ta kontakt med den lokale snøscooterforhandleren for å velge en snøscooter som passer til dine spesielle 
behov.

Følg oss på:

Forhandler

yamaha-motor.no Yamaha Motor Europe N.V., filial Norge, 

Sjøskogenveien 5, Pb 13,
NO-1429 Vinterbro

 


