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Fantastične funkcije za
vožnjo v dvoje. Spoznajte
jih!
Motorne sani bodo popolnoma spremenile dolga
potovanja, saj z revolucionarnim električnim servo
volanom (EPS), sedežem z nastavljivim naslonom in
številnimi odličnimi funkcijami poskrbijo za neprimerljivo
udobje voznika in sopotnika med vožnjo izven urejenih
stez.

Uživali boste v izjemni moči 3-valjnega motorja Genesis® z
revolucionarnim elektronskim nadzorom plina (YCC-T) in
sistemom nastavitve motorja D-MODE ter v mehki vožnji,
ki jo omogoča najnovejši sistem vzmetenja ProComfort.
Poleg tega Yamahin električni servo volan (EPS) zagotavlja
stalno predvidljivo krmiljenje ter blaži sunke na grobem
terenu.

Se vam pri takem številu novih možnosti, ki jih morate
preizkusiti, ni zbudila želja po daljši dogodivščini?

3-valjni 4-taktni motor Genesis® z
YCC-T

Potovalna revolucija – električni
servo volan (EPS)

Yamahin elektronski sistem za
nadzor plina (YCC-T)

Yamahin sistem nastavitve moči
motorja D-MODE

Sistem za zmanjševanje zaviranja
motorja (E.B.R.S.)

Zadnje vzmetenje ProComfort 151
z dvižnimi vodili

Druga generacija geometrije
prednjega vzmetenja

Široke 180 mm smučke s 27 mm
srednjo gredjo za mehko vožnjo

Nastavljiv naslon sedeža za
samostojno vožnjo ali vožnjo v
dvoje

Udoben in sproščujoč položaj
krmila

Izhod za enosmerni tok za
napajanje električne dodatne
opreme

Večfunkcijska digitalna
instrumentalna plošča
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Kadar sneži, je vaš
najboljši partner

vedno Yamaha.

V vožnji po urejenih stezah in izven njih boste
izjemno uživali in doživeli čustvene trenutke,
ki jih ne boste nikoli pozabili. Zato uživajte z
našimi motornimi sanmi. Vsi modeli so
zasnovani in opremljeni za vrhunsko
krmiljenje, zmogljivosti, udobje in varčno ter
zanesljivo delovanje.

Yamaha ponuja zmagovalno kombinacijo, na
katero se lahko vedno zanesete, skupaj z
inovativno tehnologijo izdelave in
elektronskega nadzora, s katero boste lahko z
vozilom kot eno, zato se pripravite na eno
najbolj prepričljivih doživetij vožnje doslej.

Izberite pravega partnerja za vožnjo - po
utrjenih in razgibanih stezah, sveže zapadlem
pršiču ali višjeležečem terenu. Vaša Yamaha.
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3-valjni motor Genesis® s sistemoma YCC-T in D-MODE
Yamahin izboljšan 3-valjni 4-taktni 1049cm3 motor DOHC
združuje odlične zmogljivosti in vzdržljivost s prepričljivimi
pospeški, napredni elektronski sistem za nadzor plina (YCC-T)
pa zagotavlja gladko razporejanje moči pri vseh vrtljajih.
Priročni sistem D-MODE omogoča izbiro med nastavitvami
motorja za športni, potovalni in začetni način vožnje.

Napredno vbrizgavanje goriva in upravljanje z

nastavitvami motorja
4-taktni motor Genesis® uporablja Yamahin napredni sistem
vbrizgavanja goriva, ki nadzira pretok goriva. Rezultat je odzivno
delovanje brez težav in odzivno dodajanje plina ne glede na
število vrtljajev motorja ter razmere. Izjemna sistema YCC-T in D-
MODE vam zagotavljata še bolj odzivno upravljanje motorja za
bolj sproščeno vožnjo.

Zadnje vzmetenje ProComfort 151
Zadnje vzmetenje ProComfort 151 je idealno za vožnjo s sopotnikom,
saj preprečuje popolno stiskanje vzmetenja in poskrbi za izjemno
udobje med samostojno vožnjo in vožnjo v dvoje, dvižna vodila pa
zagotavljajo enostavno manevriranje zunaj urejenih stez. Trdota
vzmeti se enostavno prilagodi s priročnim zateznim nastavkom.

Revolucionarni električni servo volan (EPS)
EPS poskrbi za enostavnejšo in sproščujočo vožnjo. Majhen električni
sprožilnik ustvarja optimalno raven podpore za hitrost in snežne
razmere, zato so sani v zavojih lažje in stabilnejše, smučke pa se bolj
držijo podlage. Preprečuje tudi prenos sunkov na voznika in mu
omogoča lažje premikanje krmila za natančnejše krmiljenje.

Udoben in sproščujoč položaj krmila
Za optimalno ergonomsko držo voznika sani je krmilo nameščeno
popolnoma naprej. Analize so pokazale, da je s tem dodatnim
prostorom krmiljenje in uravnoteženje motornih sani enostavnejše,
hkrati pa prispeva k večji samozavesti in udobju voznika.

Udobna vožnja – popolnoma nastavljiv naslon sedeža
S preprostim zaklepom z ročico lahko celoten naslon premaknete naprej
ali nazaj za samostojno vožnjo ali vožnjo v dvoje. Naslon lahko tudi
obrnete in ga nastavite v položaj, ki je za vas najudobnejši. Nastavljive in
ogrevane ročaje za sopotnika lahko nastavite na dve različni višini in jih
tako prilagodite za večje in manjše sopotnike.
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Agregat RSVenture TF
Tip / Prostornina 4 taktni / 1.049ccm

Valji 3- valjni

Hlajenje Tekočinsko hlajen

Vrtina x gib 82,0 mm x 66,2 mm

Uplinjanje 41 mm Mikuni x 3, vbrizg goriva, gretje s tekočino

Oblikovanje sistema za dovod
zraka

2-ventilski

Sistem vžiga Digitalni T.C.I. w/T.P.S.

Izpuh 2 ventila, zadnji lonec izpuha

Sklopka / menjalnik YVXC, Spremenljivo razmerje, Elektronski prijenos v vzratno prestavo,
Magnezijevo vodilo verige & pokrov

Disk zavorni sistem Hidravlično, 2 batne aluminijske zavorne čeljusti, Plavajoči disk, Mehanska ročna
zavora

Vzmetenje RSVenture TF
Sistem prednjega vzmetenja Neodvisno, dvojna neodvisna nihajka

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

Hod prednjega vzmetenja 219 mm

Sistem zadnjega vzmetenja ProComfort w/Flip Up Rails

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

Hod zadnjega vzmetenja 351 mm

Mere / Dimenzije RSVenture TF
Skupna višina 1.380 mm

Skupna dolžina 3.215 mm

Skupna širina 1.245 mm

Gosenica  Š x D x V (inči) 15 inch x 151 inch x 1,25 inch

Gosenica  Š x D x V (mm) 381 mm x 3.835 mm x 31,8 mm

Tip gosenice gosenica CamoplastÂ® Ripsawâ„¢

Razmik smuči (center do
center)

1.080 mm

Prostornina rezervoarja za
gorivo

34,6 L

Lastnosti RSVenture TF
Električni zagon standardno

Vzratno standardno

Gretje ročic & vzvoda plina standardno, 9 pozicij, Nastavljivo, Ločiti, Standardno ogrevane ročice sopotnika

Moč prednje luči, vrsta 60/55W Halogen x 2

DC izhod standardno
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RSVenture TF 2018 15.990,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

Motorne sani so zasnovane tako, da delujejo znotraj meja svojih zmogljivosti. Priporočenih kapacitet, ki so navedene v uporabniškem priročniku, ne smete prekoračiti,
da bi zagotovili trpežnost in zanesljivost vozila ter poskrbeli za varnost voznika. Pri izbiranju motornih sani se obrnite na prodajalca, ki vam bo pomagal izbrati ustrezne
sani za vaše potrebe.

Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Vozite odgovorno, v skladu s svojimi sposobnostmi in pazite na okolje ter upoštevajte državne in lokalne
predpise. Vozniki, ki so prikazani na slikah, so profesionalni vozniki, zato jih ne poskušajte posnemati. Specifikacije, meritve in videz Yamahinih proizvodov se lahko
občasno in brez predhodnega obvestila spremenijo. Prikazane slike služijo samo za ponazoritev. Nekateri modeli so prikazani z opcijsko dodatno opremo.
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Yamaha Blue

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da lahko nudijo najboljše storitve in

nasvete za vas in vašo Yamaho. So strokovnjaki. Zato vam Yamaha priporoča, da se za vse servisne zahteve obrnete na

pooblaščenega prodajalca Yamaha.

Yamaha prav tako priporoča uporabo maziva Yamalube®. Yamalube® je naša lastna linija visokotehnoloških maziv.

Njihove edinstvene formule so posebej zasnovane za zagotavljanje najučinkovitejše zaščite motorja v zahtevnih

razmerah, ne glede na to, kje se vozite.

Yamaha ponuja obširno kolekcijo funkcionalne in stilske dodatne opreme ter oblačil za prosti čas. Za več informacij

obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha RSVenture TF z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


