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Popolno obvladovanje
snega Za resne
profesionalce.
To je najnovejša generacija sani VK Professional II, ki so
pripravljene na najzahtevnejše snežne razmere. Napredna
raven zmogljivosti in udobja samo potrjuje njihovo vlogo
svetovnih vrhunskih delovnih sani.

Velik agregat EFI s 1049 cm3 z vrhunsko močjo in navorom
v kombinaciji s posebej umerjenimi nastavitvami CVT
zagotavlja gladko delovanje, enostavno prevažanje
tovorov in praktično neomejeno napajanje. Edinstven
agregat in konfiguracija zračnega filtra omogočata tudi
preoblikovanje celotnega ohišja: od sprednjega pokrova in
sedeža do rezervoarja za gorivo in vizirja. Rezultat sta
optimalna ergonomija za voznika in udobje.

Izberite čvrsto in zanesljivo vodljivost sani VK
Professional II ter zavladajte snežnim potem.

3-valjni 4-taktni motor EFI
Genesis® s 1049 cm3

Odlična sistema EFI in ISC (nadzor
hitrosti prostega teka)

Gosenice Camoplast® Cobra WT z
višino zob 38 mm/1,5 palca

Optimiziran položaj vožnje za
večje udobje in nadzor

Izjemno učinkovito in elegantno
oblikovano ohišje

Zadnje vzmetenje s torzijskimi
vzmetmi in preklopnimi drogovi

Menjalnik z dvema načinoma
delovanja (visoko/nizko) in
vzvratno prestavo

Večji, ožji rezervoar za gorivo s
prostornino 44 litrov

Prostoren zadnji prtljažnik in
močne zadnje LED-luči

Razkošno podložen sedež in vizir z
odlično zaščito

Električni grelniki za roke in palec

Prostornejše opore za stopala z
boljšim oprijemom
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Kadar sneži, je vaš
najboljši partner

vedno Yamaha.

V vožnji po urejenih stezah in izven njih boste
izjemno uživali, tudi kadar morate delati. 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 zanesete tako med delom kot
v prostem času, s popolnoma zanesljivo
tehnologijo zasnove in izdelave, 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 višjeležečem terenu. Vaša Yamaha.
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3-valjni 4-taktni motor EFI Genesis®
Vzdržljiv in izredno zanesljiv 3-valjni motor Genesis® je
opremljen s sistemoma EFI in ISC (nadzor hitrosti prostega
teka) ter učinkovitimi nastavitvami CVT, ki s skupnim
delovanjem zagotavljajo enostaven zagon (celo pri zelo nizkih
temperaturah) z gladkimi in tihimi zmogljivostmi ter izjemno
nizko porabo goriva. Najnovejša oblika hladilnika pripomore k
večji učinkovitosti hlajenja.

Vzmetenje Pro Comfort s preklopnimi drogovi
Nov dvojni sistem blaženja zagotavlja neodvisno delovanje sile
blaženja vsakega posameznega blažilnika z velikim premerom
(40 mm), kar vozniku omogoča uporabo sile lastnega telesa za
agresivno vožnjo na težavnem terenu. Sani se odlično obnesejo pri
vožnji po debeli snežni odeji, sistem prilagodljivih vodil pa je velika
prednost pri pospeševanju in zaviranju v vzvratni prestavi.

Gosenice Camoplast® Cobra z nizkimi izgubami
Širok model lahkih in vzdržljivih gosenic z nizkimi izgubami
Camoplast® Cobra omogoča izjemno drsenje in je opremljen z
odprtimi zobniki z 1,5-palčnimi zobmi. Ti se natančno prepletajo z v
celoti pritrjenimi luknjami gosenice in tako delujejo kot mehanizem
za zagotavljanje vrhunskega oprijema ter pogona, zlasti v globokem
snegu in pri prevažanju težkega tovora.

Vizir za zaščito pred vetrom in oblika ohišja
Sani so izdelane za najzahtevnejše razmere, zato so opremljene z velikim
vizirjem s posebno obliko in vzvratnimi ogledali, ki so zaščitena za
vizirjem. Vse to skupaj z aerodinamično obliko ohišja varuje voznika in
sopotnika pred vrtinčastim vetrom ter snegom. Zmogljivi žarometi so
oblikovani tako, da preprečujejo nabiranje snega.

Prednje vzmetenje omogoča stabilno zavijanje in krmiljenje.
Kratka vodila in dolge A-roke omogočajo samozavestno krmiljenje z
izjemno stabilnostjo v zavojih ter ohranjajo enakomeren napor pri
zavijanju. Krmiljenje je zanesljivo, saj se kot vodil stalno ohranja pri
23°. Zaobljene A-roke pripomorejo k izogibanju ovir pod snežno
odejo.

Več prostora za shranjevanje, velik rezervoar za gorivo in

svetle zadnje LED-luči
Večji sedež ponuja vozniku in sopotniku več udobja (k temu pripomore
tudi ozka oblika velikega 44-litrskega rezervoarja za gorivo), hkrati pa se
pod njim skriva tudi velik prostor za shranjevanje. Na profesionalne
uporabnike smo mislili tudi pri oblikovanju močnega zadnjega
prtljažnika ter zmogljivih zadnjih LED-luči.
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Agregat VK Professional II
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, s BRG, 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, Visoki / Nizki / Vzratna prestava

Disk zavorni sistem Hidravlično, 4 batne aluminijske zavorne čeljusti, olajšani plavajoči disk,
Mehanska ročna zavora

Vzmetenje VK Professional II
Sistem prednjega vzmetenja Neodvisno, dvojna neodvisna nihajka

Prednje vzmetenje Hydraulic, Gas Cell

Hod prednjega vzmetenja 161 mm

Sistem zadnjega vzmetenja ProComfort w/Flip Up Rails

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

Hod zadnjega vzmetenja 287 mm

Mere / Dimenzije VK Professional II
Skupna višina 1.460 mm

Skupna dolžina 3.270 mm

Skupna širina 1.165 mm

Gosenica  Š x D x V (inči) 20 inch x 154 inch x 1,5 inch

Gosenica  Š x D x V (mm) 500 mm x 3.923 mm x 38 mm

Tip gosenice Camoplast Cobra WT

Razmik smuči (center do
center)

990 mm

Prostornina rezervoarja za
gorivo

44,6 L

Lastnosti VK Professional II
Električni zagon standardno

Vzratno standardno

Gretje ročic & vzvoda plina standardno, 9 pozicij, Nastavljivo, Ločeno/nastavljivo gretje ročic sopotnika v
standardni opremi

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

DC izhod standardno
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VK Professional II 2018 14.250,00 €
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 profesionalci, 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 izbirno dodatno opremo.
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Magnetic Bronze Matt Silver

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

poskrbijo za živahne Yamahine motorje. Njihove edinstvene formule so posebej zasnovane za zagotavljanje najbolj

učinkovite 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 VK Professional II z vašim

mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


