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Kos še tako zahtevnim
nalogam.
Vsestranske in zanesljive ter izjemno močne motorne sani
imajo mogočen zadnji del in prtljažnik, zato so odlične za
prevažanje tovora po snegu v vseh razmerah: po trdem
snegu, pršiču ali neravnih stezah.

Sedež za sopotnika omogoča udobno vožnjo v dvoje, lahko
pa ga tudi odstranite in tako sprostite še več prtljažnega
prostora. Srednje široke gosenice velikosti 406 mm
zagotavljajo odličen oprijem tudi na debeli snežni odeji, s
širokimi smučkami pa boste brez težav drseli skoraj po
vsaki površini.

Zadnje vzmetenje ProComfort 144 blaži udarce in poskrbi
za mirno vožnjo, zato je idealno za dolge in težavne
vožnje, medtem ko vas bo visok, širok in trpežen vizir
varoval pred vetrom in snegom.

Prednje vzmetenje z dvojnim
prečnim vodilom

Električno prestavljanje s
pritiskom na gumb in vzvratno
prestavo

Napredno vbrizgavanje goriva –
moč in varčna poraba

Snemljiv sopotnikov sedež za več
prtljažnega prostora

Trpežen sprednji odbijač

Velik vizir za zaščito

Večfunkcijska instrumentalna
plošča

Grelniki za roke in palec

Lahek izpuh na zadnjem delu

Zadnje vzmetenje ProComfort

Vgrajeno ohišje verige s pokrovom
iz magnezija

4-taktni športni motor Genesis® s
499 cm3



Venture Multi Purpose
www.yamaha-motor.si

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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4-taktni dvovaljni športni motor Genesis s 499 cm3
Motor Genesis® je lahek, a ima hkrati velik navor za hitro
pospeševanje. Lahka ročična gred s protiutežjo pomaga pri
odzivnem dodajanju plina in omogoča gladko delovanje.
Vbrizgavanje goriva in digitalni sistemi vžiga ohranjajo
najboljšo mešanico goriva in zraka ter vrhunske zmogljivosti
motorja, ne glede na razmere.

Zadnje vzmetenje ProComfort s plinskimi blažilniki HPG
Zadnje vzmetenje ProComfort lahko enostavno prilagodite
samostojni vožnji ali vožnji v dvoje. S preprosto preklopno ročico
nastavite stopnjo torzijskih vzmeti, par plinskih blažilnikov HPG pa
poskrbi za dosledno in gladko delovanje. Motorne sani omogočajo
nastavitev trdote vzmeti in imajo nastavljiv krmilni drog.

Srednje široke gosenice Camoplast® Ripsaw™ velikosti 406

mm
V tej industriji, model Camoplast® Ripsaw™ velja za najboljše
vsestranske originalne gosenice za pospeševanje, premagovanje
zavojev in vsakodnevno vožnjo. Gosenice Ripsaw™ so rezultat
skupnega truda podjetij Yamaha in Camoplast®.

Prostoren zadnji del sani in prtljažnik
Prostoren zadnji del sani in prtljažnik modela Venture Multi Purpose
omogočata varen prevoz smuči, bordov, zaščitne opreme in drugega
tovora. Če se vozite sami, lahko snamete sopotnikov sedež, in imate
tako še več prostora za prtljago.

Široke smučke tipa VK
Kadar vozite po debeli snežni odeji, široke plastične smuči tipa VK
držijo sprednji del motornih sani na vrhu snežne odeje, da ne
zabredete vanjo. Motorne sani Venture Multi Purpose skupaj s
posebej oblikovanim paketom prednjega vzmetenja in lahkimi
gredmi iz aluminija drsijo po sveže zapadlem pršiču in tudi po trdi
snežni odeji.

Visok vizir
Za dodatno udobje pri dolgih vožnjah poskrbi visok vizir, ki ščiti voznika
in sopotnika pred vetrom in snegom. Trpežen vizir je čvrsto pritrjen na
šasijo in omogoča učinkovito zaščito pred vsemi vremenskimi vplivi.
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Agregat Venture Multi Purpose
Tip / Prostornina 4 taktni / 499ccm

Valji 2-valjni

Hlajenje Tekočinsko hlajen

Vrtina x gib 77,0 mm x 53,6 mm

Uplinjanje 43 mm KEIHIN x 2, vbrizg goriva, gretje s tekočino

Oblikovanje sistema za dovod
zraka

3-ventili

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

Izpuh 2 ventila, zadnji lonec izpuha

Sklopka / menjalnik YXRC, Spremenljivo razmerje, Elektronski prijenos v vzratno prestavo

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

Vzmetenje Venture Multi Purpose
Sistem prednjega vzmetenja Neodvisno, dvojna neodvisna nihajka

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

Hod prednjega vzmetenja 208 mm

Sistem zadnjega vzmetenja ProComfortÂ® 144 vzmetenje

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

Hod zadnjega vzmetenja 313 mm

Mere / Dimenzije Venture Multi Purpose
Skupna višina 1.340 mm

Skupna dolžina 3.155 mm

Skupna širina 1.230 mm

Gosenica  Š x D x V (inči) 16 inch x 144 inch x 1,25 inch

Gosenica  Š x D x V (mm) 406 mm x 3.658 mm x 32 mm

Tip gosenice gosenica CamoplastÂ® Ripsawâ„¢

Razmik smuči (center do
center)

1.080 mm

Prostornina rezervoarja za
gorivo

36,0 L

Lastnosti Venture Multi Purpose
Električni zagon standardno

Vzratno standardno

Gretje ročic & vzvoda plina standardno, 9 pozicij, Nastavljivo, Možnost izbora nadzora z leve strani

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

DC izhod standardno
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Venture Multi Purpose 2017 9.445,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

Venture Multi Purpose 2018 11.350,00 €
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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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 trgovca Yamahe.

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 Venture Multi Purpose z vašim

mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


