
Vždycky a všude tam,
kde padá sníh, se
můžete spolehnout na
svůj stroj Yamaha
Jízda po vyjetých trasách i po čerstvě napadaném sněhu

patří mezi nejúžasnější zážitky, a to i když právě pracujete.

Užívejte si proto naše sněžné skútry. Každý z nich je

navržen a vybaven tak, aby poskytoval nejvyšší

ovladatelnost, výkon, pohodlí, hospodárnost a

spolehlivost.

Právě takovou kombinaci, na kterou se můžete

spolehnout, vám poskytuje sněžný skútr Yamaha – ať už

pro práci, nebo pro zábavu – spolu s naprosto

spolehlivým designem a technikou, které vás se strojem

dokonale sbližují a nabízejí tak ještě báječnější zážitek

z jízdy než kdy předtím.

Takže ať jedete kamkoli – na rovných nebo drsných

trasách, v měkkém prašanu nebo ve vyšších polohách –

Pohodlné sedlo v horském stylu nebo

prostorná varianta pro dvě osoby

Tuhý a robustní jednodílný tunel

Velká nákladní ploš ina a robustní odolný

nosič

Multifunkční přístroj s informačním

panelem

Velký štít s integrovanými zpětnými

zrcátky

Zadní sklápěcí zavěšení z možností

zajištění

Dlouhý a výkonný 154" pás Camso®

s výškou výčnělků 2,25"

Lyže Yamaha Mountain – š iroké a

stabilní

Lehký a spolehlivý dvoutaktní motor

o objemu 599 ccm

Dvoustupňové vstřikování paliva zvyšuje

výkon a snižuje spotřebu paliva

Elektrický startér ovládaný tlačítkem a
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154" pás Camso® s výškou
výčně lků 2,25"

V celém oboru jsou pásy Camso® široce

uznávané pro jejich přilnavost, záběr,

zatáčení a všestranné schopnosti. 154"

pás Camso® na modelu Transporter

s výškou výčnělků 2,25" zaručuje

optimální trakci – což přijde vhod zejména

při zkoumání hlubokého sněhu – a skvělý

záběr pro ostré manévrování.

Dvojitá torzní pružina zadního
sklápěcího zavěšení

Předpětí torzních pružin je snadno

nastavitelné tak, aby vyhovovalo různým

zatížením, zatímco pohodlný výklopný

systém upevnění usnadňuje vyproštění

z hlubokého sněhu. Přímé odpružení vzadu

po zajištění výrazně zvyšuje trakci,

rychlost a stabilitu na sněhové ploše nebo

vyjetých trasách.

200mm lyže Yamaha – široké a
stabilní

Tyto široké lyže Yamaha Mountain si získaly

skvělou reputaci na našem oblíbeném stroji

VK10, protože skutečně přispívají k jeho

úžasnému výkonu a stabilitě v hlubokém

prašanu. Teď tuto konstrukci lyží používá

model Transporter. Má proto vynikající záběr

v hlubokém sněhu a se stejnou lehkostí se

udrží i na čerstvém prašanu nebo

uježděném sněhu.

Vysoký štít zaručuje jezdci
pohodlí a ochranu

"Vysoký štít chrání jezdce před větrem a

sněhem a zvyšuje tak pohodlí na dlouhých,

náročných cestách v drsných podmínkách.

Do konstrukce jsou integrována dvě

zrcátka zlepšující výhled a bezpečnost při

jízdě. Štít je bezpečně připevněn k šasi a

nabízí tak konzistentní ochranu a výhled, a

to i v extrémních podmínkách.

Lehký a výkonný dvoutaktní
motor o objemu 599 ccm

Tento živý dvouválcový dvoutaktní motor

se osvědčil po tisíce kilometrů a mnoho

let věrných služeb. Systém dvojitého

vstřikování paliva a digitálního zapalování

udržují nejlepší směs paliva a vzduchu, aby

motor podával maximální výkon a

spolehlivě umožňoval vlečení nejhlubším

sněhem tak, abyste vždy dorazili domů.

Multifunkční digitální přístrojový
panel

"Všechny podstatné technické údaje se

zobrazují na elegantním panelu

s multifunkčním digitálním displejem se

zobrazením rychlosti a otáček, ujeté

vzdálenosti a hladiny paliva, spolu s

kontrolkami zpětného chodu, výstražnými

kontrolkami a hodinami. Vše je neustále

k dispozici, abyste při jízdě zasněženou

krajinou měli dokonalý přehled o chodu

svého stroje.
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Engine

Typ / výtlak 2 taktní / 599
Válce 2válcový
Chlazení kapalinou chlazený
Vrtání x zdvih 73.8 x 70.0
Design sání pístní jazýčkové ventily
Systém zapalování Digitally Controlled CDI
Výfuk APV s laděnou trubkou
Spojka / převodovka Team Rapid / Reverse push Button Engine
Disc brake system Race radial master cylinder hydraulic brake

Suspension

Systém předního odpružení SRV
Přední tlumiče HPG 1.5
Přední zdvih 241 mm

Systém zadního odpružení
[DualShockSR153Torsion/FlipUpRails];Dual Shock SR
154 Torsion

Zadní tlumiče HPG 1.5 / HPG 1.5
Zadní zdvih 343 mm

Measures / Dimensions

Celková výška 1,321 mm
Celková délka 3,353 mm
Celková šířka 1,219 mm
Stopa Š x D x V 15 palců x 153 palců x 2.25 palců
Stopa Š x D x V 381 mm x 3,886 mm x 57 mm
Typ stopy Camso®
Postavení ližiny (od středu do středu) 901.7 -1,054 mm nastavitelné
Kapacita palivové nádrže 51.9Litry

Features

Elektrický startér standardní
Zpátečka standardní
Ohřívače rukou a palců standardní
Výkon, typ světlometů 60/55W Halogen
Stejnosměrný proud N/A
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Sněžné skútry jsou navrženy pro provoz v rámci vlastních konstrukčních limitů. Pro zachování trvanlivosti,

spolehlivosti a zejména bezpečnosti řidiče není za žádných okolností povoleno překračovat doporučená

plnicí množství uvedená v uživatelské příručce. Při výběru sněžného skútru pro vaše konkrétní potřeby se

poraďte s prodejcem sněžných skútrů.
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