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Turbo moč. Gladko
premagovanje novih
izzivov.
Močne snežne sani za ekstremno, strmo vzpenjanje, ki
premagajo vsak pršič, so izpolnitev sanj vsakega pravega
ljubitelja gorske vožnje. Vrhunec tehnologije snežnih sani
v čudovitem paketu.

Vodilni model naše nove serije Sidewinder je vse, kar daje
slutiti že z videzom. Revolucionarni 998 cm3 motor
Genesis 180 namreč zagotavlja neverjetno moč in izjemen
navor, ne glede na nadmorsko višino ali razmere v okolici.
Napredna šasija v stilu gorskih modelov, vzmetenje ter
oblika gosenic in smučk skupaj tvorijo resnično
navdušujoče motorne sani za užitek v vožnji.

Del serijske opreme so tudi številne nadstandardne
možnosti, kot so ergonomija, primerna povsem za gorsko
vožnjo, vzvratna vožnja, električni zagon in grelniki za
roke/palec.

Nov 4-taktni 3-valjni motor
Genesis® 180 s prostornino
998 cm3

Yamahin edinstven nov sistem s
turbokompresorjem

Nove ekstremne barvne
kombinacije in privlačna grafika

Izjemno visok navor pri nizkih
vrtljajih za zagotavljanje nadzora
na globokem snegu

Vitka in lahka šasija gorskega
modela

Posebno "ozka" gorska zasnova
sprednjega vzmetenja

Nove široke smučke gorskega
modela z enojnim vodilom

Plavajoče športno vzmetenje MTN
– aluminijasti plinski
blažilniki/Fox float® 3

Gosenice Camoplast® Power Claw
(76 mm/3,0 palca)

Dvojno stikalo držala za grelnike
za roke in palce

Priročni električni zagon in
vzvratna prestava na gumb

Dva digitalna merilnika in
privlačen, nizek vizir
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Kadar sneži, je vaš
najboljši partner

vedno Yamaha.

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

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 najbolj
prepričljivo doživetje vožnje doslej.

Izberite pravega partnerja za vožnjo – po
utrjenih in razgibanih stezah, sveže zapadlem
pršiču ali višje ležečem terenu. Vaša Yamaha.
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Nov 4-taktni motor Genesis s prostornino 998 cm3 in

turbokompresorjem
Najnaprednejši in najzmogljivejši motor na trgu motornih sani
je brezhiben in prilagodljiv 3-valjni stroj, ki brez težav premaga
vse nadmorske višine, ne glede na razmere. Model zagotavlja
izjemen navor in veliko vlečno silo ne glede na število vrtljajev
ter takojšnjo odzivnost plina brez tako imenovane "turbo
luknje". Moč, ki ne pozna konkurence, v razredu 180 KM.

Šasija v stilu gorskih modelov z lahkimi vodili smuči
Naša najnovejša šasija, ki je bila razvita za serijo gorskih modelov
SRViper, je opremljena z novimi lahkimi vodili smučk, ki
omogočajo ožji razkorak smučk, pri tem pa ohranjajo inovativno,
visokozmogljivo zasnovo geometrije vzmetenja. Teža tako ostaja
nizka, moč pa velika. Rezultat sta izredno natančna okretnost in
vrhunsko uravnotežena vožnja.

Vožnja v položaju, primernem za gore
Kratek in visok sedež, ki je v sprednjem delu nekoliko zožen, skupaj z
visokim krmilom in pritrdilnim trakom zagotavlja izjemno udobje ter
neverjeten nadzor nad okretnimi sanmi. Tudi nasprotno krmiljenje na
strmih pobočjih je zaradi majhnega zavoja pri obračanju krmila
povsem preprosto.

Neodvisno sprednje vzmetenje z dvojnim prečnim vodilom
Izjemna lastnost naših novih modelov Sidewinder je edinstvena oblika
vzmetenja in geometrije smuči, ekstremne sani M-TX SE 162 pa smo
opremili z amortizerji FOX® FLOAT® 3. Ti zagotavljajo izjemno
vodljivost, ampak z močjo, ki je potrebna za zelo globok pršič in najbolj
strma gorska pobočja.

Plavajoče športno vzmetenje MTN – zadnje vzmetenje 162
Motorne sani Sidewinder s svojimi enocevnimi aluminijastimi
amortizerji s plinskimi blažilniki FOX FLOAT® 3 nudijo širok razpon
nastavitev, ki jih lahko enostavno prilagajate. Poleg tega je ta model
opremljen s posebnim vzmetenjem brez vzmeti, ki preprečuje
nabiranje snega ter omogoča odlično stabilnost in nadzor.

Gosenice Camoplast® Power Claw (3,0 palca/76 mm)
Gosenice Camoplast® Power Claw se izkažejo v vseh razmerah in so
opremljene z zobmi, dolgimi 76 mm (3,0 palca). Gosenice poganjajo
odprti zobniki, ki se natančno prepletajo z luknjami v gosenicah ter
delujejo kot mehanizem za zagotavljanje osupljive stopnje oprijema in
pogona, zlasti na globokem snegu.
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Agregat Sidewinder M-TX SE 162
Tip / Prostornina 4 taktni / 998ccm

Valji 3- valjni

Hlajenje Tekočinsko hlajen

Vrtina x gib 80,0 mm x 66,2 mm

Uplinjanje Turbo boosted 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, YSRC, Spremenljivo razmerje, Elektronski prijenos v vzratno prestavo,
Magnezijevo vodilo verige & pokrov

Disk zavorni sistem Glavne radialne hidravlično cilindrične zavore  /Disk na pogonski gredi

Vzmetenje Sidewinder M-TX SE 162
Sistem prednjega vzmetenja SRV-M New Spindle

Prednje vzmetenje FOX®  Float®  3

Hod prednjega vzmetenja 177 mm

Sistem zadnjega vzmetenja Dual Shock SR 162 Springless

Zadnje vzmetenje Alu. HP Gas / FOX®  Float®  3

Hod zadnjega vzmetenja 419 mm

Mere / Dimenzije Sidewinder M-TX SE 162
Skupna višina 1.260 mm

Skupna dolžina 3.380 mm

Skupna širina 1.230 mm

Gosenica  Š x D x V (inči) 15 inch x 162 inch x 3,0 inch

Gosenica  Š x D x V (mm) 381 mm x 4.115 mm x 76 mm

Tip gosenice Camoplast Power Claw 3.0"

Razmik smuči (center do
center)

876 - 978 mm nastavljivo

Prostornina rezervoarja za
gorivo

33,6 L

Lastnosti Sidewinder M-TX SE 162
Električni zagon standardno

Vzratno standardno

Gretje ročic & vzvoda plina standardno

Moč prednje luči, vrsta LED

DC izhod standardno
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Sidewinder M-TX LE 153 2018 18.250,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

Sidewinder M-TX LE 162 2018 18.750,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

Sidewinder M-TX SE 162 2017 14.985,00 €
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, 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 izgled Yamahinih proizvodov se lahko
občasno spremenijo brez predhodnega obvestila. Prikazane slike služijo samo za ponazoritev. Nekateri modeli so prikazani z opcijsko dodatno opremo.
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Racing 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 trgovca Yamahe.

Yamaha priporoča tudi uporabo maziv 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 Sidewinder M-TX SE 162 z vašim

mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


