2022 Snowmobile

FREEDOM
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.

TRAIL

A fabulous machine
for touring with 2-up.
Explore!

RSVenture TF
Med elektrisk servostyrning (EPS), det justerbara ryggstödet och en mängd andra
funktioner så gör det här maskinen perfekt för långturer.

Du kommer att älska den mjuka kraften i den 3-cylindriga Genesis®-motorn med
det revolutionerande elstyrda gasspjället (YCC-T) och D-MODE-systemet för
motorinställningar – och senaste ProComfort-fjädringen.
Som om inte allt detta skulle räcka, så ger Yamahas unika elektriska servostyrning
(EPS) en fantastisk styrrespons och dämpar slagen på gropiga leder.

RSVenture TF

Med så många sköna funktioner att utforska borde det väl vara dags att dra iväg
på en riktig långtur?

Powder White

Integrerat förvaringsutrymme

ProComfort 151-bakfjädring

Digital instrumentpanel

Förarkomfort – fullt justerbart ryggstöd

Ett rymligt förvaringsutrymme med tätslutande
lock som är snyggt och perfekt integrerat bakom
dynan. Locket är tätslutande och ser till att snö, is
och fukt hålls borta från dina ägodelar.

ProComfort 151-bakfjädringen är konstruerad
för att erbjuda utmärkt passagerarkomfort och
undvika genomslag med en eller två åkande,
med flip-up-funktion som ytterligare underlättar
körning i terräng och speciellt vid backning.
Fjädringens förspänning kan lätt justeras med
treläges-justeraren.

All viktig kördata visas på den digitala
instrumentpanelen, den visar hastighet, varvtal,
handtagsvärme, dubbla trippmätare och en
klocka. Dessutom finns en oljeindikator som
talar om när det är dags att byta olja samt en
bränslemätare som visar hur många kilometer du
har kört sedan bränslevarningslampan tändes.

Ett smidigt reglage gör det lätt att justera hela
ryggstödet framåt eller bakåt för soloåkning
eller körning med passagerare. Ryggstödet
kan även vinklas för optimal personlig komfort.
Passagerarhandtagen har justerbar värme och har
två höjdlägen för att passa både långa och korta
passagerare.

Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För att snöskotern ska vara hållbar och driftsäker, men framför allt för din egen säkerhets skull, får de maxlaster som anges i
förarhandboken under inga omständigheter överskridas. Fråga din återförsäljare vilken snöskoter som passar bäst för dina specifika behov. Använd alltid hjälm med visir eller skyddsglasögon och kläder
avsedda för snöskoterkörning.
Kör alltid ansvarsfullt och efter din egen förmåga, och respektera såväl miljön som nationella och lokala lagar. Förarna som visas är proffs. Försök inte att göra som de gör. Specifikationer, mått och
utseende på Yamahas produkter kan ändras när som helst utan föregående meddelande. De som visas här är endast exempel och utgör inte någon avtalsbunden beskrivning av produkterna. Vissa av
modellerna som visas är försedda med extra tillbehör.

The World’s fastest!

Sidewinder SRX LE
Ja, världens snabbaste produktionssnöskoter – som ger dig en adrenalinkick
utan motstycke. Den unika Genesis 998 Turbo med IQS fjädring som kan
justeras elektriskt och Ripsaw-matta med låg profil som kombineras med vår
racinginspirerade fjädring fram, lätta A-armar och optimerad geometri för att göra
den här maskinen till nr 1 i snön.

Den avancerade designen och fantastiska tekniken som du kommer att glädjas åt
när du kör vår Sidewinder SRX LE med sitt unika och tuffa utseende kan bara leda
till en enda sak – ditt livs åktur!
Den här extremt snabba turboladdade maskinen ger en adrealinkick utöver det
vanliga och tar vidderna med storm och levererar enorm kraft och vridmoment på
alla höjder, samt oöverträffad komfort och kontroll.

Sidewinder SRX LE

Du kommer att uppskatta alla dess andra egenskaper också: Dessa inkluderar
J-hooks, en snygg låg vindruta, elstart, backväxel och hand-/tumvärmare. Som
en hyllning till Yamahas racingarv stoltserar nya SRX även med ett rött och vitt
färgschema i retrostil med gulddetaljer.
Powder White

Genesis Turbo 4-taktsmotor på 998 kubik

Yamaha YSRC-variatorsystem

ARCS-fjädring fram – FOX® 1.5 ZERO

Yamaha Stryke skidor

Den här smidiga och flexibla maskinen med
3-cylindrig turbomotor presterar all effekt du
kan önska oavsett höjd över havet. Den har
massor av vridmoment och dragkraft i hela
varvtalsregistret och svarar direkt på gasen. En
äkta kraftrevolution i den ”riktiga” 180 hk-klassen.

Våra YSRC-variatorer är byggda för att klara det
stora vridmomentet och den enorma effekten
i vår nya trecylindriga Genesis® Turbo på 998
kubik. Uppväxlingen är extremt snabb och likaså
”backshift”. Hållfast material, effektiv kylning
och finjusterade inställningar garanterar att
variatorremmen håller längre och kräver mindre
underhåll.

IQS-dämpare

Skidorna är Yamahas egen design. Den har enkel
köl och erbjuder en svårslagen kombination av
lätt styrning och exakta köregenskaper i en rad
olika snöförhållanden. Tack vare unika skidstål
förbättras styrresponsen och det speciella
skidgummit bidrar till att skidans tryckpunkt mot
underlaget blir idealiskt. Spårvidden är justerbar.

De lätta spindlarna i ARCS-fjädringen (Advanced
Rolling Centre Suspension) samarbetar med
de intelligenta Quick Shift FOX 1.5 ZERO iQSstötdämparen som är elektriskt justerbar och
erbjuder ultrakänsliga köregenskaper. Resultatet
är en extremt robust fjädring som är byggd för att
hantera vilken snabb led som helst, hur krävande
den än är.

Ultimate touring power.

Sidewinder S-TX GT EPS
Det här fullfjädrade flaggskeppet har den toppmoderna Yamaha Genesis 998 cc
turbomotorn och vårt avancerade Electric Power Steering-system (EPS).
Den saknar motstycke vad gäller total prestanda och effekt och är på samma gång
anpassad för snabb och sportig körning på skoterleder och längre turer.

Den har 146” boggie och en Camso® Cobra-matta med 1,6 tum/41 mm kamhöjd
som är exklusiv för Europa. Med exklusiva FOX® stötdämpare och Yamaha
mountainskidor erbjuder den en perfekt GT-konfiguration av oerhörd effekt och
vridmoment, oavsett höjd, i kombination med överlägsna köregenskaper.

Sidewinder S-TX GT EPS

Andra fantastiska funktioner? Självklart! Precis som du kan förvänta dig av en
klassledande maskin kompletteras körglädje och det unika EPS-systemet med
lyxdetaljer som uppvärmd dyna samt hand- och tumvärmare, elstart och back
som väljs med tryckknapp, en hög skyddande vindruta och en imponerande
bagagekapacitet – vilket gör den perfekt för touring.

Ink Blue

Yamaha Electric Power Steering (EPS)

Genesis Turbo 4-taktsmotor på 998 kubik

Yamaha är unika och ensamma att utrusta
snöskotrar med ett EPS-system, och vår
innovativa teknik revolutionerade sättet vi kör på.
Du behöver använda mindre kraft och det dämpar
slag i styret och ger betydligt bättre precision
vid körning. Den nya generationens EPS-system
är ännu mer imponerande och Sidewinder S-TX
GT 146 EPS gör det mesta av sin lägre vikt och
andra tekniska framsteg så att du får en smidig,
avkopplande körupplevelse som inte kan jämföras
med något annat.

Den här smidiga och flexibla maskinen med
3-cylindrig turbomotor presterar mest effekt
av alla. Det är den mest avancerade och
kraftfulla motorn som någonsin har lanserats
i snöskoterbranschen. Den har massor av
vridmoment och dragkraft i hela varvtalsregistret
och svarar direkt på gasen. En äkta
kraftrevolution i den ”riktiga” 180 hk-klassen.

Redo för de mest fantastiska
Touringäventyren
Denna touring Sidewinder gör långa turer
avkopplande – och tack vare en extra bränsletank
på 16 liter som ger en total bränslevolym på ca 50
liter får du extra lång räckvidd. De imponerande
förvaringsmöjligheterna omfattar en rymlig och
praktisk tunnelförvaring, en uppvärmd
väska för glasögon och personliga föremål samt
två låsbara sidomonterade packväskor som är
enkla att ta loss och återmontera.

Yamahas YSCR variator
Vår YSRC-variator är byggd för att klara det
stora vridmomentet och den enorma effekten
i vår 998 cc 3-cylindrga Genesis® Turbomotor
med över 180 hk. Utväxlingen sker smidigt och
snabbt under alla förhållanden. Tack vare hög
materialkvalitet, effektiv kylning och finjusterade
inställningar garanteras att variatorremmen håller
längre och kräver minimalt med underhåll.

Track. Trail. Thrill.

Sidewinder L-TX LE
Sidewinder L-TX LE, med sin aggressiva design och ultrahöga prestanda, kommer
att ge dig oanad frihet i svår terräng. Den oerhörda kraften från branschens
absolut starkaste turbomotor levererar mer än du någonsin kan ana, och tar
kurvor snabbare än du trodde var möjligt.

Fjädringen framtill har förstklassiga FOX 1.5 Zero QS3 Kashima-stötdämpare,
medan de dubbla SR137-stötdämparna baktill har en QS3 centralstötdämpare och
en biffig 2-tums Zero QS3-R baktill.
Spårvidden fram är först och främst anpassad till snabb körning på tuffa leder.
Yamaha mountainskidorna håller dig på spåret och SRV-boggien med 137” Back
Country-matta tar hand om resten.

Sidewinder L-TX LE

Utöver spänningen ingår även många andra lockande egenskaper, som J-hooks, en
tuff, låg vindruta, elstart, backväxel och hand-/tumvärmare.
Så du kan vara säker på en sak: den här adrenalinhöjande, turbodrivna
äventyrsmaskinen kommer att ta dig längre, högre och snabbare fram i
skoterspåren.
Metallic Silver

Genesis Turbo 4-taktsmotor på 998 cc.

Yamahas YSCR variator

Den här smidiga och flexibla maskinen med
3-cylindrig turbomotor presterar all effekt du
kan önska oavsett höjd över havet. Det är den
mest avancerade och kraftfulla motorn som
någonsin har lanserats i snöskoterbranschen. Den
har massor av vridmoment och dragkraft i hela
varvtalsregistret och svarar direkt på gasen. En
äkta kraftrevolution i den ”riktiga” 180 hk-klassen.

Vår YSRC-variator är byggd för att klara det
stora vridmomentet och den enorma effekten
i vår 998 cc 3-cylindrga Genesis® Turbomotor
med över 180 hk. Utväxlingen sker smidigt och
snabbt under alla förhållanden. Tack vare hög
materialkvalitet, effektiv kylning och finjusterade
inställningar garanteras att variatorremmen håller
längre och kräver minimalt med underhåll.

ARCS-framfjädring – FOX® Zero QS3-Rstötdämpare

Dual Shock SR 137 boggie med QS3
stötdämpare.

En speciell egenskap hos den här senaste
modellen är den unika ARCS (Advanced Rolling
Center Suspension)-framvagnen med ny
spindelkonstruktion och lättare övre A-armar.
Lägg till de senaste FOX Zero QS3-stötdämparna
– med Kashima-beläggning – för ultrakänsliga
köregenskaper från ett robust fjädringssystem
som är skapat för att klara av riktigt tuffa leder
eller utmaningar.

Sidewinder L-TX LE erbjuder en imponerande
mängd justerbara inställningsalternativ tack
vare stötdämpningspaktetet av premiummodell
– en FOX® 1.5 Zero QS3-centralstötdämpare
plus FOX® 2.0 Zero QS3-R bakre stötdämpare
och konfiguration med torsionsfjäder. Gör den
mjukare för körning i lössnö, eller styva upp för
snabba turer på leden.

Smooth and easy.

Transporter Lite 2UP
Vår nya spännande Transporter Lite 2UP erbjuder alla viktiga funktioner som du
hittar hos våra snöskotrar med touring-specifikationer, men i ett mycket lättare
paket. Standardmonterade ”overload” fjädrar ger utmärkt komfort när du kör med
passagerare. Den nya Transporter Lite 2UP.
For sheer value, it’s very hard to beat.

Den kompakta, encylindriga 2-taktsmotorn ger imponerande dragkraft så att
du utan problem kan hålla god fart på leden, och den långa 146” mattan passar
utmärkt även i djupare snö samtidigt som den enkelt klarar att hantera även de
ojämna lederna. Resultatet? En bekvämare körning.

Transporter Lite 2UP

Den kanske storleksmässigt är mellanklass, men komforten är på högsta nivå.
Den är praktisk också, med elektrisk start, elektronisk knappaktiverad backväxel,
justerbara hand- och tumvärmare och tydliga digitala instrument som håller
dig informerad. Det här är en imponerande allt-i-allo skoter som klarar av stora
utmaningar och jobb när som helst.
Yamaha Black

397 kubiks tvåtaktsmotor med EFI

Pakethållare/lasträcke är standard

Pakethållare/lasträcke är standard

Pakethållare/lasträcke är standard

Den här 2-taktsmotorn markerar ännu en
branschledande position och det effektiva
EFI-systemet ser till att den kan leverera starka
och pigga hästkrafter. Med en superlätt motor
(vikt under 23 kg) i kombination med ett lätt
chassi är resultatet ett effekt-/viktförhållande
som gör detta till en av de lättaste modellerna
på marknaden. Det underlättar vid alla typer av
arbete och vid körning både på och vid sidan av
leden.

Chassit är konstruerat i det bästa och starkaste
materialet för att kunna utnyttja den responsiva,
varvvilliga motorn fullt ut. Under utvecklingen har
fokus legat på att spara vikt utan att kompromissa
med den styrka och hållbarhet som krävs för
en riktig arbetshäst. Det ger den här innovativa
maskinen mycket lugn hantering, knivskarp
smidighet och en bekväm och balanserad körning.

Standardutrustad med dubbeldyna och
”overload” fjädrar Overload” fjädrarna kopplas
enkelt in vid körning med passagerare för ökad
komfort. Den höga och breda vindrutan håller
effektivt väder och vind borta. Pakethållare är
standard.

Den långslagiga bakfjädringen har nya
boggieskenor in en ny konfiguration som ger
maximalt fäste och driv från den 146” långa
mattan. ”Overload” fjädrarna ger ett extra stöd
till de hydrauliska stötdämparna och kan enkelt
kopplas i eller ur, beroende på om du kör med
pasasgerare eller inte.

Mid-size. Max-fun!

SXVenom
Välkommen till en ny nivå av spännande prestanda och nöje för hela familjen.
Låg vikt och smidiga köregenskaper är vad det handlar om. Den passar lika bra
för en yngre generation med viss körvana som för en erfaren vuxen som vill ha en
snöskoter som är både rolig och fullpackad med den senaste tekniken.

Skoterns hjärta är en ny bränsleinsprutad 397 cc, 2-taktsmotor med ca 65
hästkrafter och kraftigt vridmoment. Prestandan är perfekt anpassad till chassits
banbrytande design, fjädring, drivmatta och skidor.

SXVenom

Det kanske är en mellanklassmodell, men, komfort och utrustningnivå är verkligen
inget vi gör avkall på! Den är praktisk också, med elstart, elektrisk knappaktiverad
backväxel, justerbara hand- och tumvärmare och tydliga och snygga digitala
instrument som håller dig informerad. Allt som allt är SXVenom en mycket
imponerande maskin.

Metallic Silver

397 kubiks tvåtaktsmotor med EFI

Ultralätt chassidesign

Den här 2-taktsmotorn markerar ännu en
branschledande position och det effektiva EFIsystemet ser till att den kan leverera starka och
pigga hästkrafter. Med en sådan lätt motor (vikt
under 23 kg) i kombination med ett otroligt lätt
chassi är resultatet ett effekt-/viktförhållande
som ger utmärkta prestanda och sportiga
prestanda längs lederna. Rent nöje!

Chassit är konstruerat i det bästa och starkaste
materialet för att kunna utnyttja den responsiva,
varvvilliga motorn fullt ut. Under utvecklingen
har fokus legat på att spara vikt utan att
kompromissa med styrka och hållbarhet, vilket
gör att den här innovativa maskinen kan erbjuda
extra smidiga köregenskaper, knivskarp smidighet
och en bekväm och balanserad körning.

Boggiefjädring med två stötdämpare av
dubbelrörtyp
SXVenom har 10,7” fjädringsväg bak och boggien
är konstruerad med torsionsfjädrar och två
dubbelrörsdämpare, för utmärkta köregenskaper
och smidighet. Kombinationen av det här
mångsidiga systemet med den avancerade
framvagnen och det superlätta chassit har skapat
en unikt kompetent ledkörningsmaskin – som inte
bara ger prestanda, utan även är sportig, bekväm
och avkopplande att köra.

Elegant, lätt 38 tums främre SRV-fjädring
Det här systemet är en direkt vidareutveckling
av vår eleganta SRV-M-fjädring och är inte bara
otroligt lätt utan den kompakta konstruktionen
minskar dessutom friktionen i djup snö.
Den neutrala spårvidden ger både utmärkt
manövrerbarhet där det är lite trängre och
förutsägbara köregenskaper på lederna.

MOUNTAIN

Ride to greater heights.

Sidewinder M-TX LE 153
Den här Sidewindern i premiummodell är ännu ett kraftpaket som friåkare
drömmer om att köra i lössnö. Den främsta snöskotertekniken i en snygg
förpackning.

Den turboladdade Genesis 180-motorn på 998 kubik ger imponerande kraft och
vridmoment, oavsett snöförhållanden eller om du kör på hög höjd. Motorn är
perfekt anpassad efter det avancerade mountainchassit, fjädringen, mattan och
skidorna.

Sidewinder M-TX LE 153

Många bekvämligheter är standard. Till exempel utmärkt Mountainergonomi,
backväxel, elstart och hand- och tumvärmare. Resultatet är en maskin som både
imponerar och är kul att köra.

Metallic Silver

Fjädring som klarar alla snöförhållanden
En av de bästa egenskaperna hos våra
Sidewindermodeller är den unika utformningen
av framvagnen och skidgeometrin. Den här M-TX
LE-modellen har individuella dubbla A-armar med
FOX Float® QS3-stötdämpare och de senaste
mountainskidorna vilket ger en extremt följsam
hantering – även där det är brant och djup snö.

Camso® Power Claw-drivmatta med
76 mm kamhöjd
Camso® Power Claw-drivmattan med en kamhöjd
på 76 mm ger bra grepp under alla förhållanden.
Den här senaste modellen har en flackare (9,7
grader) mattvinkel, tack vare att drivaxeln har
sänkts med 28,5 mm. Det ger en mer följsam och
lättmanövrerad körning med riktigt bra grepp och
acceleration, särskilt i djup snö.

Fjäderlös 153-bakfjädring

Genesis Turbo 4-taktsmotor på 998 kubik

Inställningarna kan lätt justeras tack vare FOX
FLOAT®-stötdämparna QS3 (mitten) och en QSLdämpare (bak) med låssystem för klättring där
du kan välja bland komprimeringsinställningarna
Lätt, Medel och Låst (1-2-L). Om du kör i djup
snö är L-läget bra eftersom den bakre armen
inte trycks ihop och skidorna inte lyfter för högt
från marken. Det ger dig bättre kontroll och
prestanda.

Den här smidiga och flexibla maskinen med
3-cylindrig turbomotor presterar all effekt du
kan önska oavsett höjd över havet. Det är den
mest avancerade och kraftfulla motorn som
någonsin har lanserats i snöskoterbranschen. Den
har massor av vridmoment och dragkraft i hela
varvtalsregistret och svarar direkt på gasen. En
äkta kraftrevolution i den ”riktiga” 180 hk-klassen.

The game-changer.

Mountain Max LE 154 SL
Låt den här nya maskinen bli ditt perfekta, kompromisslösa vapen mot djup
snö, för garanterad vinst varje gång! Nya Mountain Max 154 SL LE har samma
avancerade fjädringssystem och den fantastiska bränsleinsprutade motor som ESmodellen, men i en ny betydligt lättare version.

Den här ”SuperLight” LE-versionen har ingen elstart eller batteri, vilket gör den
betydligt lättare. Den har också en kortare smidigare dyna med låg vikt och annan
form på bränsletanken, vilket ger föraren ökad rörlighet.
Den välbeprövade smala 36-tums framvagnen, den branschledande boggin
med enkelskena och en drivmatta med hela 3 tum/76mm kamhöjd erbjuder
oöverträffade köregenskaper och fäste.

Mountain Max LE 154 SL

Som alla andra modeller Yamahas utbud kan du förvänta dig att vi har lagt
enormt mycket tid och fokus på detaljerna som vi har på styrningens och
kontrollsystemens precision, förarpositionen samt alla praktiska funktioner och
lyxiga finesser som allihop spelar in i körupplevelsen.
Metallic Silver

794 kubiks EFI-tvåtaktsmotor med digital
CDI

Mountain-fjädring med en single-rail
boggieskena

Den här vassa 2-cylindriga 2-taktsmotorn ger
Mountain Max kraft att komma upp på höjderna
och över djupsnön. Med sofistikerad digitalt
styrd tändning och elektroniska bränsle- och
oljeinsprutningssystem finns topprestanda alltid
redo i alla förhållanden för att ta dig hem säkert
även i den djupaste snön.

Vårt fjädringssystem bak med lång slaglängd har
en lätt och robust enkel boggieskena placerad
mittlinjen på drivmattan och en boggie med
en central rörelse uppåt när den fjädrar ihop.
Den här single rail konstruktionen är ca 4,5 kg
lättare än ett konventionellt system med dubbla
boggieskenor – dessutom packar den betydligt
mindre snö!

Premiumstötdämpare – Fox överallt!
Mountain Max har Premium Fox 1,5 Zero QS3
både fram och bak, De är fullt justerbara vilket
gör att du snabbt och enkelt kan anpassa
körningen till dagens förhållanden – samt till din
egen bekvämlighet och hur du vill köra. Längst
bak i boggien sitter det en Mountain-specifik
QS3L-stötdämpare – med ”Lock-out” system som
ger mindre skidlyft.

154” Camso Power Claw-matta – för kraft
och fäste
Den beprövade drivmattan på 154 x 3,0”/76mm
kamhöjd är perfekt matchad till nya Mountain
Max 154 SL LE och ger dig möjlighet att ta dig
fram som ingen annan snöskoter i klassen. Den
är dessutom försedd med kraftiga, framåtböjda
kammar för extra lyftkraft i riktigt djup snö.
Fantastiska prestanda under alla förhållanden,
med enastående grepp och smidighet ute i snön.

The game-changer.

Mountain Max LE 154 ES
Då och då föds en maskin som tar de tekniska köregenskaperna till oanade nivåer
och förändrar vårt sätt att köra på riktigt. Den bränsleinsprutade motorn och den
fullständiga kontrollen över snön gör att den fantastiska Mountain Max är precis
den maskinen, så var beredd på en upplevelse olik allt annat.

Den här fantastiska snöskotern, med banbrytande ny konstruktion hos fjädring
och drivmatta, utvecklad under hundratals testtimmar, är perfekt matchad till
den innovativa, spännande och varvvilliga motorn, för oöverträffade upplevelser i
skogen, på myren eller i djup snö.

Mountain Max LE 154 ES

Som alla andra modeller i Yamahas utbud kan du naturligtvis räkna med att vi har
lagt lika mycket tid och fokus på detaljerna som vi har på styrningens precision,
förarpositionen och alla praktiska funktioner, för att inte tala om lyxiga finesser,
som allihop spelar in i körupplevelsen.

Metallic Silver

2-taktsmotor på 794 cc med digital CDI

Mountainfjädring med Monorail-boggie

Premiumstötdämpare – Fox överallt!

Den här vassa 2-cylindriga 2-taktsmotorn ger
Mountain Max kraft att flyga fram i terrängen
och över djupsnön. Med sofistikerad digitalt
styrd tändning och elektroniska bränsle- och
oljeinsprutningssystem finns topprestanda alltid
redo i alla förhållanden för att ta dig hem säkert
även i den djupaste snön.

Vår boggiefjädring med lång slaglängd har en
lätt men robust monorail boggieskena placerad
i mitten av drivmattan. Den är ca 4,5 kg lättare
än ett konventionellt system med dubbla
boggieskenor – dessutom packar systemet inte
lika mycket snö!

Mountain Max har Premium Fox 1.5 Zero QS3
både fram och bak, enkelt justerbara stötdämpare
som gör att du snabbt och enkelt kan anpassa
inställningarna till rådande förhållanden – samt
till din egen bekvämlighet och hur du vill köra.
Längst bak i boggien sitter det en Mountainspecifik QS3L-stötdämpare – med ”Lock-out”
system som ger mindre skidlyft.

154 tums Camso Power Claw-matta –
absolut grepp
Den här kraftfulla drivmattan på 154” x
2,6”/66mm kamhöjd är perfekt anpassad till
Mountain Max ES med en Single Rail boggieskena
för att kunna bemästra bergen som ingen
annan i sin klass. Den är dessutom försedd med
kraftiga, framåtböjda kammar för extra lyftkraft
i riktigt djup snö. Fantastiska prestanda under
alla förhållanden, med enastående grepp och
smidighet ute i snön.

The compact
mountaineer!

SXVenom Mountain
Perfekt både för den nya föraren den mer erfarna. En snöskoter som är rolig i djup
snö och fullpackad med den senaste tekniken. Denna spännande Venom har ärvt
allt sitt fantastiska DNA från våra modeller i full storlek.

Skoterns hjärta är en bränsleinsprutad 397 cc, 2-taktsmotor med ca 65 hästkrafter
och ett vridmoment som klarar alla snöförhållanden.
Prestandanivån är perfekt anpassad till chassits banbrytande design, fjädring,
matta och skidor.

SXVenom Mountain

Den kanske är kompakt till storleken, men lyxen och komforten är allt annat
än medelmåttiga! Den är praktisk också, med elektrisk start, elektronisk
knappaktiverad backväxel, justerbara hand- och tumvärmare och tydliga och
snygga digitala instrument som håller dig informerad. Sammantaget gör detta
Venom till en mycket imponerande maskin.

Metallic Silver

397 cc 2-taktsmotor med EFI

Ultralätt chassidesign

Fjädring baktill med dubbla stötdämpare

Elegant, lätt 38 tums främre SRV-fjädring

Den här 2-taktsmotorn markerar ännu en
branschledande position och det effektiva
EFI-systemet ser till att den kan leverera väldigt
pigga hästkrafter. Med en sådan lätt motor (vikt
under 23 kg) i kombination med en lätt maskin
är resultatet ett effekt-/viktförhållande som ger
fantastiska upplevelser upp på fjällen och ute i
naturen. Rent nöje!

Chassit är konstruerat i det bästa och lättaste
material för att utnyttja den responsiva,
varvvilliga motorn fullt ut. Under utvecklingen
har fokus legat på att spara vikt utan att
kompromissa med styrka och hållbarhet, vilket
gör att den här innovativa maskinen kan erbjuda
extra smidiga köregenskaper, knivskarp smidighet
och en bekväm och balanserad körning.

Vårt boggiefjädring med lång slaglängd (12 tum)
har en lätt men robust monorail boggieskena
placerad i mitten av drivmattan. Den är ca 4,5 kg
lättare än ett konventionellt system med dubbla
boggieskenor – dessutom packar systemet inte
lika mycket snö!

Det här systemet är en direkt vidareutveckling
av vår eleganta SRV-M-framvagn och är inte bara
otroligt lätt utan den kompakta konstruktionen
minskar dessutom friktionen i snön. Spårvidden
ger både utmärkt manövrerbarhet när det är
trångt och förutsägbara köregenskaper i snön.

CROSSOVER

Extreme exploration!

Sidewinder X-TX SE
Sidewinder X-TX SE är en skoter för körning utanför lederna tack vare sin snabba
viktförskjutning, Versattak 146-boggie och en Camso ”Challenger”-matta med
2”/57 mm kamhöjd. Fram har den en smalare spårvidd på 40 tum med breda
Yamaha mountainskidor, och den turbodrivna, bränsleinsprutade Genesis®motorn på 998 kubik med över 180 hk ger kraft och vridmoment utan motstycke,
på vilken höjd som helst.

Tunnel- och styrningen är baserade på SR-M mountainchassit, kompletterat av en
lätt mountaindyna, avsmalnande fotsteg och Stealth-kontroller.
Framtill sitter förstklassiga Fox® Zero QS3-stötdämpare av premiumkvalitet som
passar en rad olika typer av terräng och körstilar.

Sidewinder X-TX SE

Med funktioner som mountaindyna, ”J-hooks”, låg sportig vindruta, backväxel,
elstart och hand-/tumvärmare är du garanterad full komfort när du är ute på dina
äventyr.

Glacier Blue

Genesis Turbo 4-taktsmotor på 998 kubik

Yamaha YSRC-variatorsystem

Den här smidiga och flexibla maskinen presterar
all effekt du kan önska oavsett höjd över havet.
Det är den mest avancerade och kraftfulla motorn
som någonsin har lanserats i snöskoterbranschen.
Den har massor av vridmoment och dragkraft i
hela varvtalsregistret och svarar direkt på gasen.
En äkta kraftrevolution i den ”riktiga” 180 hkklassen.

De tekniskt avancerade YSRC-variatorerna är
konstruerade för att hantera både imponerande
vridmoment och all effekt i Yamahas 4-takts
turbomotor på 998 kubik. Uppväxlingen är
extremt följsam och snabb och likaså fungerar
”backshift” otroligt smidigt. Hållfasta material,
effektiv kylning och finjusterade inställningar
gör att variatorremmen håller längre och kräver
mindre underhåll.

Asymmetrisk framfjädring med dubbla
bärarmar
En speciell egenskap för den här maskinen är den
unika framvagnsgeometrin med övre och undre
A-armar som är asymmetriskt monterade långt
ifrån varandra i chassit. FOX® QS3-dämparna
ger utmärkta köregenskaper och respons, och är
starka och tåliga för att för att tåla extra tuffa
utmaningar.

Versattak 146 bakfjädring
Den här konfigurationen ger otroligt smidiga
köregenskaper, precis det man behöver i
fjällmiljö. Den okopplade torsionsfjädringen
bak ger mer viktförskjutning, och ger lekfulla
köregenskaper vid alla typer av förhålllanden.
FOX-stötdämparkombination HPG och 2,0 QS3 är
optimal för crossover-kunder som vill åka både på
och utanför leder.

UTILITY

Total snow-domination.
For serious
professionals.

VK Professional II EPS
Den här modellen är känd för sin förstklassiga prestanda och komfort. Den
har även elektrisk servostyrning med omkalibrerad framvagnsgeometri, vilket
bekräftar att den är världens mest ansedda bruksmaskin.

Midnight Black

Den stora 1049 cc EFI-motorn med hög effekt- och vridmoment kombineras
med specialkalibrerade variator-inställningar som ger mjukare gång, ökad
transportkapacitet och nära nog obegränsade kraftresurser. Den unika
konfigurationen av motor och luftintag har medfört att vi kunnat bygga hela
chassit – från motorhuv och dyna till bränsletank och vindruta – för optimal
förarergonomi och åkkomfort.

VK Professional II EPS

Välj de tuffa, stabila köregenskaperna hos VK Professional II EPS – och ta
kommando över snön.

Magnetic Bronze

Framfjädring som garanterar stabil
kurvtagning och styrning

En maskin med ett riktigt tufft utseende
och snygga färger

En framvagnskonstruktion som tillsammans
med HPG-aluminiumstötdämpare fram
ger en specialkalibrerad inställning som
utnyttjar fördelarna med den nya elektriska
servostyrningen. De långa, böjda A-armarna av
måsvingetyp skapar säkra köregenskaper med
fantastisk kurvtagningsförmåga och de hjälper
dig att undvika hinder som kan finnas under snön.

Som namnet antyder ser VK tuff och professionell
ut, med två eleganta färger i Yamaha Black och
magnetic bronze. Utseendet betyder förstås inte
allt, men när du far fram genom snön är det skönt
att veta att maskinen du kör ser precis lika bra ut
som den känns.

Elektrisk servostyrning (EPS)

3-cylindrig Genesis® 4-takts EFI-motor

Den elektriska servostyrningen gör det enklare
att hantera snöskotern med precision, vilket
gör dig till en ännu bättre och mer avslappnad
förare. Systemet är elektriskt, datorstyrt och är
progressivt, vilket gör att maskinen känns lättare
och stabilare vid kurvtagning, samtidigt som det
ger mindre skidlyft.

Den slitstarka och mycket tillförlitliga
3-cylindriga Genesis®-motorn med EFI, ISC
(tomgångsreglering) och effektiva variatorinställningar gör den lättstartad även vid extremt
låga temperaturer, och ger mjukare, tystare gång
och suverän bränsleekonomi. Kylarutformningen
ger bättre kylning.

Our 800. Even more
go-anywhere power!

Transporter 800
Mångsidig, tillförlitlig, stark och lätt. Vår populära Transporter 800 är den perfekta
snöskotern för äventyr och arbete. Vad kan vara bättre än att behålla alla fördelar
med en vinnande kombination och dessutom med högre effekt? Det är precis vad
vi har gjort. Den nya Transporter 800.

Precis som sina systermodeller i Transporter-serien har den hög framkomlighet
och suveräna köregenskaper – när som helst, var som helst. Mountaindynan ger
stor rörelsefrihet och god komfort och utmärkta prestanda både i djup snö och på
leden.

Transporter 800

Det smidiga, stabila chassit och den höga lastförmågan gör den perfekt för
professionella användare som har ett jobb att utföra – eller varför inte för
äventyrstouring. Boggiefjädringen med dubbla stötdämpare ser till att du får
hög komfort och skön resa på längre turer och den höga, breda vindrutan ger
vindskydd under tuffa väderförhållanden.

Yamaha Black

Ny 794 kubiks (160 hk-klass) 2-taktsmotor
Den här pigga 2-cylindriga motorn levererar
kraften som behövs för att du ska ta dig fram
där det är tuff terräng men även ge snabba
egenskaper på lederna. Med sofistikerad digitalt
styrd tändning och elektroniska bränsle- och
oljeinsprutningssystem ger motorn topprestanda
i alla förhållanden för att ta dig hem säkert även i
den djupaste snön.

Boggiefjädring med lång slaglängd och
flip-up-funktion

38” spårvidd och SRV-fjädring fram – för
hög precision

Camso® Power Claw-matta för maximalt
grepp

Fjädringen är försedd med “overload” fjädrar
som kan användas när du lastar lite extra eller kör
med passagerare. Den praktiska ledade flip-upfunktionen gör det lättare att ta sig upp ur djup
snö och backa och ge känslan av en maskin med
kortare drivmatta när du kör på leden. Flip-up
funktionen kan låsas och ger då ökat fäste, mer
dragkraft och bättre stabilitet.

Framvagnen har dubbla A-armar och kompletterar
den avancerade chassikonstruktionen. HPG
stötdämparna fram är tillverkade i anodiserat
aluminium och de har en kraftig kolvstång och
is-skrapringar invändig rörlig aluminiumkolv och
smidda infästningsöglor.

Camso®-mattor anses ha branschens bästa
grepp,acceleration, kurvtagning och övergripande
kvalitet. Camso® Power Claw-mattan på
Transporter 800, med sina 2,25”/57 mm kamhöjd
och en mattlängd på 153” och ledad flip-up, ger
optimalt grepp – särskilt värdefullt när du kör i
djup snö – och vid trånga passager.

Smooth and Easy.

Transporter Lite
Den här smidiga och lätta snöskotern har utformats för att göra livet trevligare för
de som söker en lättkörd och otroligt smidig maskin.
Även om den är tänkt som en smidig transportmaskin och arbetspartner i första
hand, innebär de utmärkta köregenskaperna och prestandan att du kan ha kul
samtidigt!

Skoterns hjärta är vår bränsleinsprutade 397 cc, 2-taktsmotor med ca 65
hästkrafter. En riktig arbetshäst med kraftfullt vridmoment.
Prestandan är perfekt anpassad till chassits banbrytande design, fjädring,
drivmatta och skidor.

Transporter Lite

Den kanske är lite mindre i formatet, men men det finns gott om komforthöjande
finesser och komfort är verkligen inget vi gör avkall på!
Den är praktisk också, med elstart, elektrisk knappaktiverad backväxel, justerbara
hand- och tumvärmare och tydliga digitala instrument som håller dig informerad.
Detta är en imponerande allt-i-allo som bidrar till vilken arbetsstyrka som helst.
Yamaha Black

397 kubiks tvåtaktsmotor med EFI

Ultralätt chassidesign

146” boggie med flip-up.

Elegant, lätt 38 tums främre SRV-fjädring

Den här 2-taktsmaskinen, med sitt effektiva
EFI-system har cirka 65 pigga hästkrafter. Med en
superlätt motor (vikt under 23 kg) i kombination
med ett lätt chassi är resultatet ett effekt-/
viktförhållande som gör detta till en av de lättaste
modellerna på marknaden. Det underlättar vid
alla typer av transporter, arbete och vid körning
både på och vid sidan av leden.

Chassit är konstruerat i det bästa och starkaste
materialet för att kunna utnyttja den responsiva,
varvvilliga motorn fullt ut. Huvudfokus under
utvecklingen har legat på att spara vikt utan att
kompromissa med styrka och hållbarhet, vilket
gör att den här innovativa maskinen kan erbjuda
extra smidiga köregenskaper, knivskarp smidighet
och en bekväm och balanserad körning.

Den långslagiga boggiefjädringen har en
fjäderbelastad flip-up funktion, som kan fjädra
upp vid körning på gropiga underlag. Det ger
smidigare köregenskaper vid körning på planare
underlag och på leden och gör det betydligt
lättare att backa i snön. När extra fäste och
dragkraft behövs kan flip-up funktionen låsas och
ser då till att en längre del av drivmattan ger fäste
och dragkraft mot underlaget.

Det här systemet är en direkt vidareutveckling
av vår eleganta SRV-M-fjädring och är inte bara
otroligt lätt utan den kompakta konstruktionen
minskar dessutom friktionen i djup snö.
Spårvidden ger både utmärkt manövrerbarhet
i tät terräng utanför leden och förutsägbara
köregenskaper på leden.

YOUTH

Jump on and start
the fun!

SnoScoot ES
Hoppa på SnoScoot och kör in i en värld av underhållning! SnoScoot erbjuder
samma körglädje som en snöskoter i full storlek, fast i en mer kompakt och
lätthanterlig maskin, för oslagbar och hisnande underhållning.

Racing Blue

Utformad för att ge fartfyllda och roliga äventyr på snöskoter för yngre förare
(8+). I den här maskinen materialiseras 50 års erfarenhet av att bygga avancerade
snöskotrar.

SnoScoot ES

Många föräldrar som älskar att köra snöskoter i dag började trots allt med en
SnoScoot en gång i tiden.

Jet Orange

Skräddarsydda för yngre eller kortare
förare
Dynans position och ergonomin är utformad för
att föraren ska sitta centrerat och upprätt. Då blir
balansen bättre vilket gör det lättare att hantera
och kontrollera maskinen vid körning. SnoScoot
har en fartfylld prestanda och en perfekt balans
mellan rörlighet och stabilitet som ger både
spänning och självförtroende för nyblivna förare.

Ser bra ut och har en bekväm körställning

Grym fjädring bak

Yamahas kvalitet och DNA rakt igenom

SnoScoot är designad för att man lätt ska kunna
ge sig ut och ha kul. Det är därför den har en
elegant och stark färgsättning och praktiska
detaljer som djupa och säkra fotholkar, breda
fotstöd, en bekväm dyna och, något som är
viktigt för att få en fin snöskotertur – elstart och
eluppvärmda handvärmare!

Tack vare en avancerad chassidesign och precisa
köregenskaper är det här så nära en fullstor
Yamaha som det går att komma, och därför
måste fjädringen bak också hålla samma nivå.
För SnoScoot har vi utvecklat ett fjädringssystem
av typen ”Slide-rail” med en hydraulisk
dubbelrörsdämpare i stål och en justerbar
torsionsfjäder med förspänning.

Den är avsiktligt blygsammare hastighetsmässigt
men det här är ändå en äkta Yamaha snöskoter i
varje millimeter: drivsystem, chassie, fjädringen,
skidorna är av samma höga kvalitet och har
samma säkerhetsnivå som våra legendariska
fullstora modeller. Så det finns inget bättre sätt
att lära sig att köra eller ha kul i snön.

It’s great - just like
Mum’s and Dad’s!

SRX 120
Visst är den häftig, men någon leksak är det inte. SRX 120 ser ut, känns och
går som en fullstor Yamaha, så det är en perfekt introduktion för den yngre
generationen till spännande och roliga snöskoterupplevelser.

Den här sportiga maskinen är dessutom byggd efter samma mekaniska principer
som sina större syskon. Från den kompakta motorn och de lättmanövrerade
bromsarna till styrning, fjädring och drivmatta, och den är precis som en fullstor
snöskoter. När det blir dags att gå över till en stor Yamaha kommer det att gå
enkelt och kännas naturligt.

SRX 120

Under tiden ger SRX 120 mycket nöje i snön för hela familjen – och ni kommer att
älska den.

Jet Stream Blue

Camso®-drivmatta med utmärkt fäste
och grepp
Även om SRX 120R är gjord för barn, så är det är
ingen leksak. Maskinen har en Camso®-drivmatta
för bra grepp, Maximal dragkraft och den ger
minimal understyrning. Den har en speciellt
designad matta (17,5 mm kamhöjd) och samma
mattkonstruktion som våra stora modeller.

Framfjädring med dubbla bärarmar

Lär barn att leka i snön

Snygg design med Sidewinder-grafik

SRX 120R är gjord för att unga förare ska bekanta
sig med den härliga känslan av att ha kontroll
över maskinen. Den viktiga framfjädringen har
i princip samma utformning som på en fullstor
Yamaha snöskoter. Konstruktionen ger minimalt
med slag i styret och ger snabb kurvtagning med
minsta möjliga belastning på styret och föraren.

Den första spännande turen på egen hand är en
svårslagen upplevelse för alla barn, och de lär
älska SRX 120 från första starten. För att glädja
föräldrarna så har vi begränsat maxhastigheten
till ca 13km/h och lagt till en säkerhetslina. Så att
motorn stannar automatiskt om barnet skulle
ramla av.

SRX 120R har en fantastisk design, som
härstammar direkt från de tuffa Sidewinder
modellerna! Sittplatsen och styret är utformade
för en enkel styrning och kontroll, som verkligen
är förtroendegivande för en ung förare. Den har
nya skarpa färger och supercoola nya dekaler och
grafik.

Specifikationer
RSVenture TF

Sidewinder SRX LE

Sidewinder S-TX GT EPS

4-takt / 1 049 cc

4-takt / 998 cc

4-takt / 998 cc

3-Cylindrig

3-Cylindrig

3-Cylindrig

Vätskekylning

Vätskekylning

Vätskekylning

Motor
Typ/Slagvolym
Cylindrar
Kylning
Borrning och slag
Insugssystem
Insugsutförande
Tändsystem
Avgassystem
Variator
Broms system

82,0 mm x 66,2 mm

80,0 mm x 66,2 mm

80,0 mm x 66,2 mm

41 mm Mikuni x 3, Bränsleinsprutning, Vätskevärmd

Turbomatning med 41 mm Mikuni EFI bränsleinsprutning,
Vätskevärmd

Turbomatning med 41 mm Mikuni EFI bränsleinsprutning,
Vätskevärmd

2 Ventiler

2 Ventiler

2 Ventiler

Digital TCI med TPS.

Digital TCI med TPS

Digital TCI med TPS

2 Ventiler, Avgasutblås bak

2 Ventiler, Avgasutblås bak

2 Ventiler, Avgasutblås bak

YVXC, Variabel utväxling, Kedjehus och kåpa i magnesium,
Elektrisk backväxel

Variabel utväxling, Kedjehus och kåpa i magnesium,
Elektrisk backväxel, YSRC variator

Variabel utväxling, Kedjehus och kåpa i magnesium,
Elektrisk backväxel, YSRC variator

Hydraulisk, Manuell parkeringsbroms, 2-kolvsok i aluminium,
Ventilated Disc

Hydrauliskt bromssystem, Radiell bromscylinder, Skivbroms

Hydraulisk skivbroms med radiell huvudcylinder / Bromsskivan
monterad på drivaxeln.

Fjädring
Fjädringssystem fram

Delade, Dubbla A-armar

SRV

SRV

Främre stötdämpare

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

FOX® 1.5 ZERO QS3

FOX® 1.5 ZERO QS3

Fjädringsväg fram

219 mm

343 mm

343 mm

Bakre stötdämpare

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

351 mm

394 mm

394 mm

Totalhöjd

1.380 mm

1.360 mm

1.397 mm

Totallängd

3.215 mm

3.175 mm

3.226 mm

Fjädringsväg bak

Mått/Dimensioner

Totalbredd

1.245 mm

1.230 mm

1.270 mm

Drivmatta (tum) B x L x H

15” x 151” x 1,25”

15” x 137” x 1,0”

15” x 146” x 1,6”

Mattyp

Camso® Ripsaw™

Camso® Ripsaw™

Camso® Cobra 1,6

1.080 mm

1.064 - 1.090 mm

1.064 - 1.090 mm

34,6 L

33,6 L

33,6 L + Extra bränsletank

Spårvidd cc
Bränsletanksvolym

Utrustning
Elektrisk

Standard

Standard

Standard

Backväxel

Standard

Standard

Standard

Hand/tum-värmare
Strålkastareffekt (W), typ
Likströmsuttag

Separata, 9-vägs, Justerbar, Standard, Separat passagerarvärme

Standard

Standard

60/55W Halogen x 2

60/55 W LED

60/55 W LED

Standard

Standard

Standard

Sidewinder L-TX LE

Transporter Lite 2UP

SXVenom

4-takt / 998 cc

2-takt / 397 cc

2-takt, 397 cc

3-Cylindrig

1-Cylinder

1-Cylinder

Vätskekylning

Vätskekylning

Vätskekylning

Motor
Typ/Slagvolym
Cylindrar
Kylning
Borrning och slag
Insugssystem
Insugsutförande

8,0 mm x 66,2 mm

85,0 mm × 70,0 mm

85,0 mm × 70,0 mm

Turbomatning med 41 mm Mikuni EFI bränsleinsprutning,
Vätskevärmd

EFI elektronisk insprutning

EFI elektronisk insprutning
Kolv reedventiler

2 Ventiler

Kolv reedventiler

Tändsystem

Digital TCI med TPS

Digitalstyrd CDI

Digitalstyrd CDI

Avgassystem

2 Ventiler

APV power valve med avstämd avgaspipa

APV med anpassat rör

Variabel utväxling, Kedjehus och kåpa i magnesium,
Elektrisk backväxel, YSRC variator

CV Tech/Knappaktiverad backväxel

CV Tech/knappaktiverad backväxel

Hydrauliskt bromssystem, Radiell bromscylinder, Skivbroms

Hydrauliskt bromssystem med skivbroms

Hydrauliskt bromssystem med skivbroms

Variator
Broms system

Fjädring
Fjädringssystem fram

SRV

SRV-M New Spindle

SRV-M New Spindle

Främre stötdämpare

FOX® 1.5 ZERO QS3 Kashima

Hydrauliskt dubbelrör

Hydrauliskt dubbelrör

Fjädringsväg fram

254 mm

183 mm

183 mm

Bakre stötdämpare

FOX® 1.5 Zero QS3 Kashima /FOX®2.0 Zero QS3-R

Hydrauliskt dubbelrör/Hydrauliskt dubbelrör

Hydrauliskt dubbelrör/Hydrauliskt dubbelrör

343 mm

317,5 mm

272 mm

Totalhöjd

1.360 mm

1.283 mm

965 mm

Totallängd

3.175 mm

3.251 mm

2.921 mm

Fjädringsväg bak

Mått/Dimensioner

Totalbredd
Drivmatta (tum) B x L x H
Mattyp
Spårvidd cc
Bränsletanksvolym

1.230 mm

1.117 mm

1.117 mm

15” x 137” x 1,75”

15” x 146” x 1,6”

14” x 121” x 1,0”

Camso® Backcountry 1,75”

Camso® Cobra

Camso® Hacksaw 1,0”

1.064 - 1.090 mm

1.008 mm

957,6 mm

33,6 L

44,3 L

44,3 L

Electric & Recoil

Utrustning
Elektrisk

Standard

Electric & Recoil

Backväxel

Standard

Standard

Standard

Hand/tum-värmare

Standard

Standard

Standard

60/55 W LED

Enkel 60/55 W Halogen

Enkel 60/55 W Halogen

Standard

Finns som tillval

Finns som tillval

Strålkastareffekt (W), typ
Likströmsuttag

Specifikationer
Sidewinder M-TX LE 153

Mountain Max LE 154 SL

Mountain Max LE 154 ES

4-takt / 998 cc

2-takt / 794 cc

2-takt / 794 cc

3-Cylindrig

2-Cylindrig

2-Cylindrig

Vätskekylning

Vätskekylning

Vätskekylning

Motor
Typ/Slagvolym
Cylindrar
Kylning
Borrning och slag
Insugssystem
Insugsutförande

80,0 mm x 66,2 mm

85,0 mm × 70,0 mm

85,0 mm × 70,0 mm

Turbomatning, 41 mm Mikuni EFI bränsleinsprutning, Vätskevärmd

Elektronisk insprutning

Elektronisk insprutning
Kolv reedventiler

2 Ventiler

Kolv reedventiler

Tändsystem

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

Digitalstyrd CDI

Digitalstyrd CDI

Avgassystem

2 Ventiler

APV med anpassat rör

APV med anpassat rör

Variabel utväxling, Kedjehus och kåpa i magnesium,
Elektrisk backväxel, YSRC variator

ADAPT CVT/Knappaktiverad backväxel

ADAPT CVT/Knappaktiverad backväxel

Hydraulisk skivbroms med radiell huvudcylinder / Bromsskivan
monterad på drivaxeln

Hydrauliskt bromssystem med skivbroms

Hydrauliskt bromssystem med skivbroms

Fjädringssystem fram

SRV-M New Spindle

SRV-M New Spindle

SRV-M New Spindle

Främre stötdämpare

FOX® Float® QS3

FOX® QS3

FOX® QS3

Fjädringsväg fram

177 mm

178 mm

178 mm

Bakre stötdämpare

FOX® Float® QS3/FOX Float QSL med lock-out

FOX® Float® QS3/FOX Float QSL med lock-out

FOX® Float® QS3/FOX Float QSL med lock-out

394 mm

394 mm

394 mm

Variator
Broms system

Fjädring

Fjädringsväg bak

Mått/Dimensioner
Totalhöjd

1.270 mm

1.270 mm

1.270 mm

Totallängd

3.360 mm

3.353 mm

3.353 mm

Totalbredd
Drivmatta (tum) B x L x H
Mattyp
Spårvidd cc
Bränsletanksvolym

1.100 mm

1.130 mm

1.130 mm

14” x 153” x 3,0”

15” x 154” x 3,0”

15” x 154” x 2,6”

Camso® Power Claw 3,0”

Camoplast Power Claw 3,0”

Camso® Power Claw 2,6”

Justerbar 876–978 mm

Justerbar 902–952 mm

Justerbar 902–952 mm

33,6 L

39,4 L

39,4 L

Electric & Recoil

Utrustning
Elektrisk

Standard

Recoil

Backväxel

Standard

Standard

Standard

Hand/tum-värmare

Standard

Standard

Standard

60/55 W LED

60/55 W LED

60/55 W LED

Standard

Standard

Standard

Strålkastareffekt (W), typ
Likströmsuttag

SXVenom Mountain

Sidewinder X-TX SE

VK Professional II EPS

2-takt / 397 cc

4-takt / 998 cc

4-takt /1049 cc

1-Cylinder

3-Cylindrig

3-Cylindrig

Vätskekylning

Vätskekylning

Vätskekylning

Motor
Typ/Slagvolym
Cylindrar
Kylning
Borrning och slag
Insugssystem
Insugsutförande
Tändsystem
Avgassystem

85,0 mm × 70,0 mm

80,0 mm x 66,2 mm

82,0 mm x 66,2 mm

Elektronisk insprutning

Turbomatning, 41 mm Mikuni EFI bränsleinsprutning, Vätskevärmd

41 mm Mikuni x 3, med BRG, Bränsleinsprutning, Vätskevärmd

Kolv reedventiler

2 Ventiler

2 Ventiler

Digitalstyrd CDI

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

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

APV med anpassat rör

2 Ventiler

2 Ventiler, Avgasutblås bak

CV Tech/Knappaktiverad backväxel

Variabel utväxling, Kedjehus och kåpa i magnesium,
Elektrisk backväxel, YSRC variator

YVXC, Variabel utväxling, hög/låg/backväxel

Hydrauliskt bromssystem med skivbroms

Hydrauliskt bromssystem, Radiell bromscylinder, Skivbroms

Hydraulisk, 4-kolvsok i aluminium, Lätt ventilerad bromsskiva,
Manuell parkeringsbroms

Fjädringssystem fram

SRV-M New Spindle

SRV-M New Spindle

Delade, Dubbla A-armar

Främre stötdämpare

Hydrauliskt dubbelrör

FOX® 1.5 Zero QS3

Hydrauliska, Gascell

Fjädringsväg fram

211 mm

229 mm

161 mm

Bakre stötdämpare

Hydrauliskt dubbelrör/Hydrauliskt dubbelrör

HP Gas 1.5 / FOX® 2.0 Zero QS3

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

305 mm

343 mm

275 mm

Variator
Broms system

Fjädring

Fjädringsväg bak

Mått/Dimensioner
Totalhöjd

1.170 mm

1.190 mm

1.455 mm

Totallängd

3.251 mm

3.353 mm

3.270 mm

Totalbredd

1.117 mm

1.200 mm

1.165 mm

15” x 146” x 2,0”

15” x 146“ x 2,0”

20” x 154” x 1,5”

Mattyp

Camso® Challenger ™

Camso® Challenger 2,0”

Camso® Cobra WT

Spårvidd cc

930 - 980 mm justerbar

1.016-1.041 mm

990 mm

44,3 L

33,6 L

44,6 L

Drivmatta (tum) B x L x H

Bränsletanksvolym

Utrustning
Elektrisk

Standard

Standard

Standard

Backväxel

Standard

Standard

Standard

Hand/tum-värmare

Standard

Standard

9-vägs, Justerbar, Standard, Separat/justerbart handtag för
passagerare med värme standard

Strålkastareffekt (W), typ

60/55W Halogen

60/55 W LED

60/55W Halogen x 2

Likströmsuttag

Finns som tillval

Standard

Standard

Specifikationer
Transporter 800

Transporter Lite

SnoScoot ES

2-takt / 794 cc

2-takt / 397 cc

4-takt / 192 cc

2-cylindrig

1-Cylinder

1-Cylinder

Vätskekylning

Vätskekylning

Luftkylning

Motor
Typ/Slagvolym
Cylindrar
Kylning
Borrning och slag
Insugssystem
Insugsutförande

85,0 mm × 70,0 mm

85,0 mm × 70,0 mm

70,0 mm x 55,0 mm

Elektronisk insprutning

Elektronisk insprutning

BS-25 Mikuni CV förgasare
1-Valve

Kolv reedventiler

Kolv reedventiler

Tändsystem

Digitalstyrd CDI

Digitalstyrd CDI

C.D.I

Avgassystem

APV med anpassat rör

APV power valve med avstämd avgaspipa

1-Ventilutförande

Variator
Broms system

Team Rapid / Knappaktiverad backväxel

CV Tech/Knappaktiverad backväxel

CVT

Hydrauliskt bromssystem med skivbroms

Hydrauliskt bromssystem med skivbroms

Hydrauliska, Dubbelrörstyp

Fjädring
Fjädringssystem fram

SRV

SRV-M New Spindle

Dubbla A-armar

Främre stötdämpare

HPG 1,5

Hydrauliskt dubbelrör

Hydraulic Twin Tube

Fjädringsväg fram

240 mm

183 mm

114 mm

Bakre stötdämpare

HPG 1,5/HPG 1,5

Hydrauliskt dubbelrör/Hydrauliskt dubbelrör

Hydraulic Twin Tube

343 mm

317,5 mm

216 mm

Totalhöjd

1.321 mm

1.283 mm

914 mm

Totallängd

3.353 mm

3.251 mm

2.134 mm

Fjädringsväg bak

Mått/Dimensioner

Totalbredd
Drivmatta (tum) B x L x H
Mattyp
Spårvidd cc
Bränsletanksvolym

1.219 mm

1.117 mm

914 mm

15” x 153” x 2,25”

15” x 146” x 1,6”

10” x 93” x 1,0”

Camso® Power Claw 2,25”

Camso® Cobra

Camso® Cobra

901,7–1.054,1 mm justerbar

Justerbar 952,5–978 mm

775 mm

51,9 L

44,3 L

8,33 L

Electric & Recoil

Utrustning
Elektrisk

Standard

Electric & Recoil

Backväxel

Standard

Standard

N/A

Hand/tum-värmare

Standard

Standard

2-läges handvärme

60/55W Halogen

Enkel 60/55 W Halogen

12/55W Halogen

n/a

Finns som tillval

N/A

Strålkastareffekt (W), typ
Likströmsuttag

SRX 120
Motor
Typ/Slagvolym

4-takt / 123 cc

Cylindrar

1-Cylinder

Kylning

Luftkylning

Borrning och slag
Insugssystem
Insugsutförande
Tändsystem
Avgassystem
Variator
Broms system

56,0 mm x 50,0 mm
B-18 Mikuni TM33 Flat Slide x 1
1-Valve
Transistortyp
1-Ventilsutförande
Centrifugal- automatisk, Kedja
Justerbart bromsband

Fjädring
Fjädringssystem fram

Dubbla A-armar

Främre stötdämpare

Hydrauliska

Fjädringsväg fram
Bakre stötdämpare
Fjädringsväg bak

76 mm
N/A
114 mm

Mått/Dimensioner
Totalhöjd

787 mm

Totallängd

1.816 mm

Totalbredd
Drivmatta (tum) B x L x H
Mattyp
Spårvidd cc
Bränsletanksvolym

876 mm
10” x 68” x 0,69”
Camso® Block Pattern
780 mm
1,7 L

Utrustning
Elektrisk

N/A

Backväxel

N/A

Hand/tum-värmare
Strålkastareffekt (W), typ
Likströmsuttag

N/A
12V/55W
N/A

Ditt äventyr börjar här
Alla har vi en äventyrlig sida som brinner för att
utforska världen bortom horisonten. När du väl
väckt din upptäckarlust finns det inga gränser
för hur långt den kan ta dig och vad du kan
åstadkomma.
Med Yamahas heltäckande produktutbud kan
du njuta av kvalitetsupplevelser på både land,
vatten och snö. Som hjälp för att hitta dina egna
favoriter har Yamaha skapat en äventyrsportal
där du får omedelbar åtkomst till en spännande
och tillfredsställande ny värld.
Destination Yamaha Motor är en global
onlinereseplattform som ger alla äventyrslystna
chansen till adrenalinpumpande upplevelser
och minnen för livet. I samarbete med utvalda
reseföretag ger Destination Yamaha Motor dig
möjligheten att söka online efter det ultimata
äventyret, oavsett om det är på motorcykel,
4-hjuling, båt eller snöskoter.
Det omfattande utbudet av resor erbjuder nya
upplevelser som vidgar dina vyer och tar dig
utanför din komfortzon. Du kan dock känna full
trygghet när du bokar med vetskapen om att
alla leverantörer har kontrollerats och godkänts
av Destination Yamaha Motor. Besök https://
destination-yamaha-motor.com/ nu och gör
morgondagen till ett äventyr med oss.

EF3000iSE

EF2200iS

EF2000iS

Pure power on wheels.

Your own personal power station.

Big power in a compact package.

Hämta den ström du behöver
för allt från kaffebryggare
till cirkelsåg - i en kompakt,
användarvänlig skepnad.
EF3000iSE ger 3,0 kVA och har
en maximal gångtid på över
20 timmar vid ¼ belastning i
Economy Control-läge.

Var du än är och vad du än gör, är
den kompakta och lätta EF2200iS
redo att ge ström. Med sina
praktiska funktioner är den en
fröjd att använda – och med en
låg vikt på endast 25 kg är den här
robusta generatorn enkel att både
bära och transportera.

Fingertoppslätt kraft, oavsett om
du behöver ström till en spis eller
till professionella arbetsverktyg.
EF2000iS är ett av de lättaste
elverken, som med sina 21 kg lätt
kan bäras med en hand.

Trots den höga effekten är
EF3000iSE mycket tystgående,
bara 51* dB (A) - och tack vare
de fyra hjulen är elverket lätt
flyttbart.

Kraftfull, tyst, ekonomisk och
kompakt – den högpresterande
Yamaha-EF2200iS är ett
kraftpaket. Den är framtagen för
att ge max. 2,2 kVA ren spänning
oavsett var den befinner sig, vilket
gör den optimal för många olika
tillämpningar.

Och det smarta lastkännande
gasspjället justerar automatiskt
motorvarvtalet beroende på
belastningen, vilket ger bättre
bränsleekonomi och lägre
ljudnivå. * vid ¼ belastning från
7 meter.

Yamahas Smart Throttleteknik ger upp till 10,5 timmars
kontinuerlig prestanda på ¼ last.
Dessutom har den en extremt
låg ljudnivå på endast 57 dBA (på
7 meter och ¼ last). EF2200iS är
tyst och effektiv samtidigt som du
får ut mesta möjliga av din dag.

Trots kapaciteten gör en stor
ljuddämpare att ljudnivån är
bara 51,5 dB(A).* Den kompakta
reglagepanelen, med alla mätare
samlade på en sida, underlättar
användningen och är anpassad
till den nya retrodesignen.
Bränsletanken på 4,2 liter ger
10,5 timmars kontinuerlig gångtid
vid 1/4 belastning. Oavsett
om du är på campingen eller
byggarbetsplatsen klarar den
bortslösa invertern jobbet.
* vid ¼ belastning från 7 meter.

En del av de modeller som visas säljs endast i vissa länder. Yamahaprodukternas specifikationer och utformning kan variera från tid till annan utan föregående
meddelande. De som visas här utgör endast exempel och är inte en bindande beskrivning av produkterna. Speciella garantiåtaganden gäller för elverk. För mer
information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.

YS1070T

YT1070

YT660

Better than ever!

A little more power - a little less
cost

Why not turn a chore into a real
pleasure?

Nya YT1070 är vår nya
kompromisslösa snöslunga,
snöintaget har en extrabred
utformning och 17 meters
utkasteffekt. Kraft och ekonomi
för de tuffaste snöförhållandena.

Medan den mäktiga arbetsbredden
på 61 cm och en kastlängd på
hela 14 meter troligen frestar
dig, så är det Yamahas tysta,
kraftfulla 4-taktsmotor, den
tandade tvåstegssnöskruven,
tvåstegsutkastet och den
hydrostatiska transmissionen
(HST) som kompletterar bilden och
vinner ditt förtroende.

60 ton per timme i röjningskapacitet,
17-meters kastlängd och extrabrett
(72cm) snöintag - och det är bara
några av de främsta fördelarna. Med
en stark och tystgående 4-taktsmotor,
och den nya Silent Body-designen och
andra uppdaterade specifikationer
och funktioner är vår senaste
YS1070T det perfekta valet för stora
röjningsjobb eller den professionella
brukaren.
Både teknik och design speglar
stora framsteg på vår premiummo
dell, så skönheten ligger inte bara
på ytan på den här högpresterande
modellen. Den elektromagnetiska
skruvkopplingen och den smidiga
hydrostatiska transmissionen –
med engreppsreglage – samt det
ECU-styrda Electric Track Turningsystemet, gör den väldigt lättsvängd,
även i trånga lägen.
YS1070T är trevlig också – både
mot dig och dina grannar. Den upp
graderade Silent Body-designen, det
extraisolerade motorrummet och den
stora ljuddämparen ger en väldigt tyst
gång som gör snöröjning till ett mer
avkopplande och trevligare jobb än
någonsin tidigare. Dessutom värms
motorn upp snabbare och är redo
på cirka 90 sekunder, även en kall
morgon.

Yamaha YT1070 har många unika
funktioner, som tillsammans med
den senaste versionen av vår
smidiga 4-takts MZ300 motor ger
en röjningskapacitet på ca 60 ton
per timme.
Kombinationen av en högeffektiv
snöskruv och den smidiga
hydrostatiska kraftöverföringen
med enspaksreglage gör den
lätt att använda. Farten kan
anpassas exakt och steglöst utan
att påverka skruvhastigheten
och banddrivningen ger utmärkt
grepp och fäste även i de svåraste
snöförhållanden.

Manövreringen av den
hydrostatiska transmissionen sker
enkelt med en enda spak, så att du
kan ställa in hastigheten framåt
eller bakåt exakt och stegvis, och
drivbanden av gummi ger bra
grepp och drivning.
Den här arbetsmyran smular
sönder isig och hårdpackad snö och
har elmanövrerat tvåstegsutkast
som kan vridas 230°. Oavsett hur
mycket snö som vintern ger dig
kan du nu ge tillbaks med den
förträffliga snöslungan YT660.

yamaha-motor.se

Följ oss på:

Yamaha Motor Europe N.V., filial Sverige,
Uddvägen 7, vån 3,
131 54 Nacka.

Återförsäljare

Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För att snöskotern ska vara hållbar och driftsäker,
men framför allt för din egen säkerhets skull, får de maxlaster som anges i förarhandboken under inga omständigheter
överskridas. Fråga din återförsäljare vilken snöskoter som passar bäst för dina specifika behov.
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