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ENJOY
Objevujte svůj svět.

Nic jiného není stejně příjemné jako celkový 
pocit svobody, který přichází s každým 
vozidlem Yamaha pro volný čas. Budete moci 
objevit mnoho odlehlých míst, která jsou 
mimo možnosti většiny ostatních vozidel – a 
plně oceníte svět kolem sebe.

Špičkové čtyřkolky Grizzly se svým 
působivým výkonem v každém terénu, stejně 
jako uživatelsky přívětivou technologií a 
vynikajícím jízdním komfortem, vám mohou 
pomoci objevit zázraky světa mimo pevné 
cesty – a čtyřmístné a dvoumístné modely 
Wolverine side-by-side vám umožňují sdílet 
každý zážitek s rodinou a přáteli.

Disponuje mimo jiné špičkovou automatickou 
převodovku Ultramatic s brzděním motorem 
na všech kolech zaručující hladkou a 
sebevědomou jízdu a také vysoce ceněný 
systém Yamaha On-Command®, který 
vám dává plnou kontrolu díky snadnému 
přepínání mezi pohonem 2WD a 4WD.



  

Systém Yamaha On-Command® umožňující přepínat z pohonu 2WD 
na 4WD za jízdy přináší velkou výhodu, díky které si můžete užít 
plynulý – a téměř okamžitý – přechod z běžné jízdy do náročného 
stoupání. 
Tento exkluzivní systém Yamaha se aktivuje jediným tlačítkem na 
řídítkách čtyřkolek Utility a Leisure nebo ergonomickým otočným 
knoflíkem u modelů side-by-side.

Převodovka Ultramatic společnosti Yamaha poskytuje automaticky 
optimální převodový poměr, takže máte vždy k dispozici potřebný 
výkon. Volnoběžka se aktivuje při zpomalení, při jízdě ze svahu se tak 
brzdění motorem přenáší na poháněná kola, čímž získáte kontrolu 
nad jízdou.

Systém Yamaha EFI u užitkových čtyřkolek spolupracuje 
s mikropočítačem, vždy a za všech podmínek zajišťuje přesné 
množství směsi paliva a vzduchu vstupující do spalovací komory 
motoru a tím optimální výkon a spotřebu paliva.

Systém elektrického posilovače řízení Yamaha závislý na rychlosti 
významně snižuje náročnost řízení a současně jezdci pomáhá 
s vedením čtyřkolky nebo vozidla side-by-side na nerovných, 
kamenitých cestách. Dokonalé pohodlí je nejvíc patrné během 
dlouhých pracovních úkolů.

Všechny čtyřkolky Yamaha Utility a Leisure a všechny modely 
side-by-side mají nezávislé zavěšení předních kol s dvojitými 
trojúhelníkovými příčnými rameny. Všechny naše tlumiče mají 
nastavitelné předpětí pružiny a vybrané modely side-by-side také 
mají nastavitelné tlumení. Tyto funkce pomáhají snadno nastavit 
stroj tak, aby vyhovoval vašemu osobnímu stylu jízdy nebo nákladu, 
a doladit nastavení odpružení s ohledem na optimální výkon.

Hnací ústrojí CVT nabízí manuální výběr pro jízdu vpřed a vzad. 
U stupňů pro jízdu vpřed můžete volit High a Low. Dále můžete 
využít parkovací polohu, která mechanicky zablokuje převodovku, 
aby nemohlo docházet k otáčení kol.

U vybraných modelů čtyřkolek Utility a všech modelů Leisure a 
side-by-side má systém Yamaha On-Command® také uzávěrku 
diferenciálu, která působí na přední kola a zvyšuje tak záběr 
v extrémních podmínkách.

4WD Převodovka s plynule měnitelným převodem (CVT) Elektronické vstřikování paliva

Elektrický posilovač řízení Nezávislé zavěšení kol Volba režimu převodovky

Uzávěrka diferenciálu

Rozdíl jménem Yamaha
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Seznamte se s naším špičkovým modelem Wolverine® RMAX™4 1000 SE (Special 
Edition). Očekávejte nejen nový zážitek, ale úplné zjevení! Tento skvělý nový 
čtyřmístný výkonný stroj nabídne vám a vašim přátelům možnosti zkoumat terén, 
u něhož jste to dosud považovali za nemožné, a to v pohodlí automobilové úrovně 
a s ovládáním poskytujícím důvěru.

Působivé ovládání v terénu je doplněno plynulým výkonem dodávaným novým 
motorem o zdvihovém objemu 999 ccm a tlačítkem ovládaným systémem 
D-Mode se 3 polohami řízení - Sport, Trail a Crawl. K tomu přičtěte barvu Special 
Edition, naviják Warn namontovaný již z výroby, barevně sladěná kola, agresivní 
pneumatiky Maxxis Carnage a obraz nového stroje se začne rýsovat.

Modelová řada Wolverine® RMAX™1000 vychází z naší konstrukční filozofie „Jin-Ki 
Kanno“, což lze z japonštiny přeložit jako „skutečná radost ze spojení člověka se 
strojem“. Výsledkem je terénní vozidlo s úžasnými schopnostmi, v němž se řidič 
i spolujezdci mohou spolehnout, že si užijí i nejtěžší terén.

Čtyři sedadla plus náklad
Jde o nejvšestrannější stroj ve své třídě. Je určeno 
pro 1 až 4 dospělé osoby plus náklad a nabízí 
důmyslné možnosti pro další úložný prostor. 
Když sklopíte a posunete zadní sedadla dopředu, 
můžete v zadní části bezpečně přepravovat 
až 272 kg nákladu, který upevníte k několika 
ocelovým upínacím bodům. Namontováno je též 
vestavěné dvoupalcové závěsné zařízení, které 
utáhne až 907 kg nákladu.

Pokročilé odpružení zaměřené na pohodlí
Zcela nové odolné odpružení je navrženo 
tak, aby poskytovalo optimální kombinaci 
pro řízení: maximální možnost vertikálního 
pohybu v nízkých rychlostech – vyvážený pocit 
při jízdě po cestách – maximální ochrana proti 
propružení na doraz s pocitem tlumení při vyšších 
rychlostech a agresivním manévrování. Širokoúhlá 
trojúhelníková příčná ramena poskytují ve spojení 
se snadno nastavitelnými tlumiči FOX ideální 
kombinaci pro přední a zadní nápravu.

Impozantní a agresivní styl SE
Wolverine® RMAX™4 1000 SE spojuje novou 
úroveň dovedností s impozantním zjevem. K němu 
přispívá speciální barevné provedení SE, agresivní 
design přední části a robustní pneumatiky Dirt 
Commander. Zcela nové neviditelné přední 
světlomety LED a charakteristická obrysová 
světla tvaru „zlé oko“ jeho výrazný vzhled ještě 
umocňují, zatímco zadní světla LED, brzdová 
světla a světlo zpátečky jsou zárukou lepší 
viditelnosti.

Nový a výkonný dvouválcový motor o 
objemu 999 ccm
Ohromující síla nového řadového osmiventilového 
dvouválce o zdvihovém objemu 999 ccm 
v uspořádání DOHC dává vozidlu špičkový 
a naprosto plynulý výkon v celém výkonovém 
pásmu. Vzhledem k tomu, že otáčkoměr vstupuje 
do červeného pásma až na úrovni 8 500 ot./
min, patří agresivní a temperamentní jízda do 
základní výbavy. Není čeho se bát, protože 
charakteristickým znakem každého motoru 
Yamaha je legendární odolnost a spolehlivost.
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Prožívejte svá dobrodružství v pohodlí špičkové kabiny inspirované kabinami 
automobilů se 4 sedadly. Nepřekonatelný výkon zcela nového řadového 
dvouválce Yamaha o zdvihovém objemu 999 ccm doplňuje výborná ovladatelnost 
a nastavitelný systém odpružení. Na průzkum terénu se tak můžete vydat skutečně 
ve stylu.

Model Wolverine® RMAX™4 1000 nabízí styl a pohodlí, jaké tu ještě nebylo. 
Dokáže vám ale také rozšířit obzory, protože s ním můžete na vzrušující 
dobrodružství do terénu vzít přátele a rodinu. Díky skvělým novým funkcím 
a důmyslným řídicím systémům budete nové zážitky nacházet snadněji.

Modelová řada Wolverine® RMAX™ 1000 vychází z naší konstrukční filozofie „Jin-
Ki Kanno“, což lze z japonštiny přeložit jako „skutečná radost ze spojení člověka 
se strojem“. Výsledkem je terénní vozidlo s úžasnými schopnostmi, v němž se řidič 
i spolujezdci mohou spolehnout, že zvládnou i nejtěžší terén.

Čtyři sedadla plus náklad
Toto vozidlo patří k nejvšestrannějším strojům 
své třídy. Je určeno pro 1 až 4 dospělé osoby 
plus náklad a nabízí důmyslné možnosti pro 
další úložný prostor. Když sklopíte a posunete 
zadní sedadla dopředu, můžete v zadní části 
bezpečně přepravovat až 272 kg nákladu, který 
upevníte k několika ocelovým upínacím bodům. 
Namontováno je též vestavěné dvoupalcové 
závěsné zařízení, které utáhne až 907 kg nákladu.

Pokročilé odpružení zaměřené na pohodlí
Zcela nové odolné odpružení je navrženo 
tak, aby poskytovalo optimální kombinaci 
pro řízení: maximální možnost vertikálního 
pohybu v nízkých rychlostech – vyvážený pocit 
při jízdě po cestách – maximální ochrana proti 
propružení na doraz s pocitem tlumení při vyšších 
rychlostech a agresivním manévrování. Širokoúhlá 
trojúhelníková příčná ramena poskytují ve spojení 
se snadno nastavitelnými tlumiči FOX ideální 
kombinaci pro přední a zadní nápravu.

Impozantní a agresivní styl
Wolverine® RMAX™4 1000 spojuje novou úroveň 
dovedností s impozantním zjevem. K němu 
přispívají atraktivní barvy, agresivní design přední 
části a robustní pneumatiky Dirt Commander. 
Zcela nové neviditelné přední světlomety LED 
a charakteristická obrysová světla tvaru „zlé oko“ 
jeho výrazný vzhled ještě umocňují, zatímco zadní 
světla LED, brzdová světla a světlo zpátečky jsou 
zárukou lepší viditelnosti.

Nový a výkonný dvouválcový motor o 
objemu 999 ccm
Ohromující síla nového řadového osmiventilového 
dvouválce o zdvihovém objemu 999 ccm 
v uspořádání DOHC dává vozidlu špičkový 
a naprosto plynulý výkon v celém výkonovém 
pásmu. Vzhledem k tomu, že otáčkoměr vstupuje 
do červeného pásma až na úrovni 8 500 ot./
min, patří agresivní a temperamentní jízda do 
základní výbavy. Není čeho se bát, protože 
charakteristickým znakem každého motoru 
Yamaha je legendární odolnost a spolehlivost.

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.
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Tato zcela nová verze Special Edition modelu Wolverine® RMAX™2 1000 je 
připravena překonávat vaše očekávání. Je pro ten účel vybavena výkonným 
motorem o zdvihovém objemu 999 ccm, jedinečnou funkcí D-Mode s režimy 
Sport, Trail a Crawl, exkluzivní převodovkou Yamaha Ultramatic®, již z výroby 
nainstalovaným navijákem WARN a agresivními pneumatikami Maxxis Carnivore.

Dlouholeté zkušenosti a znalosti společnosti Yamaha z oblasti produkce strojů 
vybavených mnoha různými schopnostmi inspirovaly naše konstrukční týmy 
k vytvoření úžasné nové verze Special Edition tohoto modelu nové generace 
pro dobrodružství v terénu. #DRIVENBYFREEDOM – tento zcela nový SxS ví, jak 
pracovat a překvapit na maximum.

Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition vychází z naší konstrukční filozofie „Jin-
Ki Kanno“, což lze z japonštiny přeložit jako „skutečná radost ze spojení člověka 
se strojem“. Výsledkem je terénní vozidlo s úžasnými schopnostmi, v němž se řidič 
i spolujezdci mohou spolehnout, že zvládnou i nejtěžší terén.

Nový výkonný řadový dvouválec 
o zdvihovém objemu 999 ccm
Ohromující síla nového řadového osmiventilového 
dvouválce o zdvihovém objemu 999 ccm 
v uspořádání DOHC dává vozidlu špičkový 
a naprosto plynulý výkon v celém výkonovém 
pásmu. Vzhledem k tomu, že otáčkoměr vstupuje 
do červeného pásma až na úrovni 8 500 ot./
min, patří agresivní a temperamentní jízda do 
základní výbavy. Není čeho se bát, protože 
charakteristickým znakem každého motoru 
Yamaha je legendární odolnost a spolehlivost.

3 jízdní režimy – 1 mimořádně všestranné 
vozidlo
Systém Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) 
spolupracuje s převodovkou Ultramatic® 
a systémy On-Command. Výsledkem je dokonalý 
přenos výkonu v jakékoli situaci, k čemuž přispívá 
i nový třípolohový systém D-Mode (Drive Mode). 
V širokém terénu umožňujícím temperamentní 
jízdu si vyberte Sports Mode – režim Trail Mode 
je vhodný pro zábavnou a uvolněnou jízdu – režim 
Crawl Mode je pak vhodný k pomalé technické 
jízdě, například ve skalnatém terénu.

Pokročilé odpružení zaměřené na pohodlí
Zcela nové odolné odpružení je navrženo 
tak, aby poskytovalo optimální kombinaci 
pro řízení: maximální možnost vertikálního 
pohybu v nízkých rychlostech – vyvážený pocit 
při jízdě po cestách – maximální ochrana proti 
propružení na doraz s pocitem tlumení při 
vyšších rychlostech a agresivním manévrování. 
K těmto skvělým jízdním vlastnostem napomáhají 
širokoúhlá trojúhelníková příčná ramena a snadno 
nastavitelné tlumiče FOX.

Impozantní a agresivní styl SE
Tento model ve verzi SE vyzařuje jedinečný 
charakter. K němu je třeba přičíst špičkové 
dovednosti nové úrovně a působivý vzhled díky 
speciálnímu barevnému provedení, agresivnímu 
designu přední části a robustním pneumatikám. 
Neviditelné přední světlomety LED a obrysová 
světla tvaru „zlé oko“ jeho výrazný vzhled ještě 
umocňují, zatímco zadní světla LED, brzdová 
světla a světlo zpátečky jsou zárukou lepší 
viditelnosti.
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S tímto všestranným dvoumístným vozidlem zvládajícím všechny terény můžete 
svá dobrodružství posunout do nových a náročných extrémů. Díky výkonnému 
a zcela novému motoru o zdvihovém objemu 999 ccm, skvělé ovladatelnosti, 
nastavitelnému odpružení a kokpitu inspirovanému automobily se můžete vydat 
do terénu v pozoruhodné nové kombinaci stylu a pohodlí.

Dlouholeté zkušenosti a znalosti společnosti Yamaha z oblasti produkce strojů 
vybavených mnoha různými schopnostmi inspirovaly naše konstrukční týmy 
k vytvoření tohoto úžasného nového terénního dobrodružného vozidla nové 
generace. #DRIVENBYFREEDOM – tento zcela nový SxS ví, jak pracovat a překvapit 
na maximum.

Wolverine® RMAX™2 1000 vychází z naší konstrukční filozofie „Jin-Ki Kanno“, 
což lze z japonštiny přeložit jako „skutečná radost ze spojení člověka se strojem“. 
Výsledkem je terénní vozidlo s úžasnými schopnostmi, v němž se řidič i spolujezdci 
mohou spolehnout, že zvládnou i nejtěžší terén.

Nový výkonný řadový dvouválec 
o zdvihovém objemu 999 ccm
Ohromující síla nového řadového osmiventilového 
dvouválce o zdvihovém objemu 999 ccm 
v uspořádání DOHC dává vozidlu špičkový 
a naprosto plynulý výkon v celém výkonovém 
pásmu. Vzhledem k tomu, že otáčkoměr vstupuje 
do červeného pásma až na úrovni 8 500 ot./
min, patří agresivní a temperamentní jízda do 
základní výbavy. Není čeho se bát, protože 
charakteristickým znakem každého motoru 
Yamaha je legendární odolnost a spolehlivost.

Všestranné nákladní funkce
Wolverine® RMAX™2 1000 je vybaven naklápěcí 
korbou, která usnadňuje přepravu nákladu. 
Korba je opatřena hydraulickým posilovačem 
a robustním západkovým systémem a je schopna 
přepravit až 272 kg nákladu. Nachází se na ní 
několik ocelových upínacích bodů k zajištění 
nákladu nebo upevnění příslušenství. Když 
se k tomu přidá tažná kapacita 907 kg přes 
standardní dvoupalcové tažné zařízení, je model 
Wolverine® RMAX™2 1000 připraven začít 
pracovat, kdykoli je to třeba.

Pokročilé odpružení zaměřené na pohodlí
Zcela nové odolné odpružení je navrženo 
tak, aby poskytovalo optimální kombinaci 
pro řízení: maximální možnost vertikálního 
pohybu v nízkých rychlostech – vyvážený pocit 
při jízdě po cestách – maximální ochrana proti 
propružení na doraz s pocitem tlumení při vyšších 
rychlostech a agresivním manévrování. Širokoúhlá 
trojúhelníková příčná ramena poskytují ve spojení 
se snadno nastavitelnými tlumiči FOX® ideální 
kombinaci pro přední a zadní nápravu.

Impozantní a agresivní styl
Wolverine® RMAX™2 1000 spojuje novou 
úroveň dovedností s impozantním zjevem. 
K němu přispívají atraktivní barva, agresivní 
design přední části a robustní pneumatiky. 
Zcela nové neviditelné přední světlomety LED 
a charakteristická obrysová světla tvaru „zlé oko“ 
jeho výrazný vzhled ještě umocňují, zatímco zadní 
světla LED, brzdová světla a světlo zpátečky jsou 
zárukou lepší viditelnosti.
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Zábava čtyřsedadlové 
verze s obratností verze 

dvousedadlové



 

Zdvojnásobte svoji zábavu se čtyřmístným Wolverine X4! Tento mimořádně 
schopný stroj, nyní s řadou vzrušujících nových ergonomických aktualizací designu 
pro rok 2021, poskytuje ještě vyšší úroveň pohodlí a uživatelsky přívětivé ovládání.

Výkonný řadový dvouválec modelu Wolverine X4 o objemu 850 ccm zaručuje 
působivý točivý moment pro snadné zvládnutí technického terénu při nízkých 
otáčkách a plynule běžící převodovka Ultramatic a náš přepínatelný pohonný 
systém On-Command s variantami 2WD / 4WD / s uzávěrkou diferenciálu vám 
zaručí ještě větší jistotu a lepší ovládání.

Díky sedadlům s vysokými opěradly, do kterých se pohodlně vejdou 4 dospělé 
osoby, nabízí tento stroj jeden z nejpohodlnějších způsobů, jak se s přáteli vydat 
ke vzdáleným obzorům. Jeho kompaktní podvozek poskytuje vynikající úroveň 
obratnosti a ovladatelnosti ve všech typech terénu a za všech podmínek. 
Odmítnutí odpovědnosti: Jednotka vyobrazená na snímcích je vybavena volitelným 
originálním příslušenstvím Yamaha.

Výkonný řadový dvouválcový motor 
o objemu 850 ccm
Řadový dvouválec o objemu 850 ccm dosahuje 
vysokých hodnot točivého momentu, a proto 
si model X4 hravě poradí s jízdou v technickém 
a kopcovitém terénu při obsazení čtyřmi 
dospělými osobami a jejich zavazadly. Vysoký 
výkon je k dispozici v celém rozsahu otáček, ale 
speciální aktualizace mapování ECU pro modelový 
rok 2021 nyní poskytuje ještě plynulejší výkon a 
ovládání při nízkých rychlostech.

Samovyrovnávací zadní tlumiče
Ať už jedete sami nebo vezete spolujezdce 
a zavazadla, samovyrovnávací zadní odpružení 
se postará o vaše pohodlí při každé jízdě. Tento 
inteligentní systém pomáhá udržovat stálou 
jízdní výšku, která zvyšuje celkovou kvalitu 
jízdy a poskytuje vynikající kontakt a maximální 
přilnavost – optimalizuje výhody nových a 
působivých 27“ pneumatik Dirt Commander.

Tichý a pohodlný interiér
Věnovali jsme spoustu úsilí tomu, abyste si 
vy i vaši spolujezdci mohli vychutnat tichou 
a pohodlnou jízdu. Hluk motoru znatelně snižuje 
velkobjemové sání a výfukové systémy, zatímco 
pryžové silentbloky motoru a rozsáhlá izolace 
podvozku snižují vibrace nášlapů na minimum, 
takže se posádka při mluvení navzájem dobře 
uslyší.

Kompaktní a agilní podvozek
V případě univerzálního stroje Wolverine X4 
pro rok 2021 forma plně odpovídá funkci. 
S kompaktním podvozkem s rozvorem pouhých 
2 125 mm a díky nově navrženému elegantnějšímu 
a užšímu systému ROPS (ochranný systém proti 
převrácení), který umožňuje lepší výhled do všech 
stran, je tento stroj skvělý na úzkých cestách. 
Nový, širší design dveří umožňuje ještě snadnější 
přístup

The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories
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Sdílejte svá 
dobrodružství



 

Wolverine X2 Alu s krátkým rozvorem, motorem s vysokým točivým momentem a 
kompaktním podvozkem, je zkonstruován tak, aby vás i vašeho spolujezdce provezl 
extrémním terénem. Tohle uživatelsky přívětivé vozidlo side-by-side, nyní s řadou 
vzrušujících nových ergonomických aktualizací designu pro rok 2021, dokáže 
zaručit ještě větší komfort.

Se sedadly s vysokým opěradlem pro 2 dospělé – a řadou vzrušujících nových 
ergonomických aktualizací designu pro modelový rok 2021 - poskytuje tento stroj 
skutečné pohodlí. Kompaktní podvozek zaručuje vynikající pohyblivost a obratnost 
– a velký točivý moment motoru o objemu 850 ccm nabízí snadné ovládání při 
nízkých otáčkách.

Díky převodovce Ultramatic s hladkým chodem a systému pohonu On-Command 
2WD / 4WD / s uzávěrkou diferenciálu vám model Wolverine X2 Alu dodá pocit 
naprosté jistoty a kontroly. 
Odmítnutí odpovědnosti: Jednotka vyobrazená na snímcích je vybavena volitelným 
originálním příslušenstvím Yamaha.

Výkonný dvouválcový motor o objemu 
850 ccm
Řadový dvouválec o objemu 850 ccm dosahuje 
vysokých hodnot točivého momentu, a proto si 
model X2 Alu hravě poradí s jízdou v technickém 
a kopcovitém terénu při obsazení čtyřmi 
dospělými osobami a jejich zavazadly. Vysoký 
výkon je k dispozici v celém rozsahu otáček, ale 
speciální aktualizace mapování ECU pro modelový 
rok 2021 nyní poskytuje ještě plynulejší výkon a 
ovládání při nízkých rychlostech.

Přední a zadní tlumiče KYB typu 
piggyback
Odpružení lze přizpůsobit vašim osobním 
preferencím – a podmínkám terénu – pomocí 
plynokapalinových tlumičů KYB typu piggyback. 
Tyto špičkové jednotky s rychlou i pomalou 
kompresí a centrálně nastavitelným odskokem 
poskytují vynikající kontakt se zemí a maximální 
přilnavost – optimalizují tak výhody nových a 
působivých 27“ pneumatik Dirt Commander.

Tichý a pohodlný interiér
Věnovali jsme spoustu úsilí tomu, abyste si vy i váš 
spolujezdec mohli vychutnat tichou a pohodlnou 
jízdu. Hluk motoru znatelně snižuje velkobjemové 
sání a výfukové systémy, zatímco pryžové 
silentbloky motoru a rozsáhlá izolace podvozku 
snižují vibrace nášlapů na minimum, takže se 
posádka při mluvení navzájem dobře uslyší.

Kompaktní a agilní podvozek
V případě univerzálního stroje Wolverine X2 
Alu pro rok 2021 forma plně odpovídá funkci. 
S kompaktním podvozkem s rozvorem pouhých 
2 125 mm a díky nově navrženému elegantnějšímu 
a užšímu systému ROPS (ochranný systém proti 
převrácení), který umožňuje lepší výhled do všech 
stran, je tento stroj skvělý na úzkých cestách. 
Nový, širší design dveří umožňuje ještě snadnější 
přístup.

The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories
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Síla přírody



 

Offroadoví nadšenci, kteří jsou poháněni svobodou, #DRIVENBYFREEDOM 
a nemají rádi hranice, budou rádi, že stojí Grizzly 700 EPS Alu na jejich straně. Díky 
odvážnému motoru o objemu 686 ccm a odolnému podvozku je tato volnočasová 
čtyřkolka do terénu jedním z nejodolnějších offroadů na světě a dám vám více 
svobody ke zkoumání.

Špičková převodovka Ultramatic® Yamaha automaticky volí optimální převody pro 
všechny typy terénu, zatímco přirozená motorová brzda všech kol vám dává jistotu 
při sjezdu z kopce – a systém řízení On-Command® vám umožní přepínat hladce 
mezi režimy 2WD, 4WD a uzávěrky diferenciálu stisknutím tlačítka.

Elektronický posilovač řízení poskytuje přirozenou zpětnou vazbu pro lepší pohodlí 
a ovládání – a díky systému 4 kotoučových brzd a nastavitelnému nezávislému 
zavěšení kol je model Grizzly 700 EPS Alu připraven vydat se do nejnáročnějšího 
terénu –to je pravá moc přírody.

Motor MK II 686 ccm SOHC
Největší volnočasová čtyřkolka Yamaha je 
poháněna vysoce výkonným velkoobjemovým 
motorem poskytujícím nejvyšší točivý moment 
a výkon ve své třídě. Druhá generace motoru 
MK II 686 ccm SOHC se 4 ventily je vybavena 
nejnovějším vstřikováním EFI a také vyladěným 
mapováním jednotky ECU a přesnějšími 
tolerancemi, což zajišťuje nižší spotřebu paliva, 
vysoké úrovně točivého momentu a plynulý výkon 
motoru.

Systém pohonu On-Command®
Inteligentní systém pohonu On-Command® 
zahrnuje praktické ovládání tlačítky, které 
umožňuje plynule a bez prodlevy přepínat 
z pohonu 2WD na 4WD a zpět. Stisknutím tlačítka 
na pravé straně řídítek lze vybrat pohon 2WD, 
4WD nebo 4WD s uzávěrkou diferenciálu pro 
optimalizaci výkonu stroje Grizzly podle změn 
terénu a počasí.

Nezávislé zavěšení kol, kotoučové brzdy
Systém nezávislého zavěšení kol modelu 
Grizzly 700 EPS Alu je vybaven tlumiči plněnými 
dusíkem, u kterých lze nastavit předpětí a které 
tak umožňují různá nastavení odpovídající 
proměnlivému zatížení. Jedná se také o jediný 
model ve své třídě vybavený kotoučovými brzdami 
na všech kolech, které zaručují vynikající brzdný 
výkon s dostatečnou citlivostí.

Převodovka Ultramatic®
Automatická převodovka Ultramatic® Yamaha, 
která je špičkou ve své třídě, je vybavena 
režimy rychlé a pomalé jízdy dopředu, neutrálu, 
zpátečky a parkovacím režimem. Jedná se o jeden 
z nejodolnějších a nejúčinnějších systémů CVT. 
Její okamžitě reagující převody jsou navrženy do 
nejnáročnějšího terénu a citlivá motorová brzda 
všech čtyř kol vám poskytuje větší jistotu a lepší 
ovládání stroje při jízdě ze svahu.

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.
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Síla přírody



 

Pro všechny nadšence, kteří jsou #DRIVENBYFREEDOM a hledají stroj 
s jedinečnými vlastnostmi, je tu Grizzly 700 EPS SE, speciální edice našeho 
nejodolnějšího, kompaktního offroadu. Díky odvážnému motoru o objemu 686 ccm 
a odolnému podvozku vám Grizzly dává více svobody k průzkumu. Ať už na trase, 
v kopcích nebo v lesích.

Špičková převodovka Ultramatic® Yamaha automaticky volí optimální převody 
pro všechny typy terénu, zatímco přirozená motorová brzda všech kol vám 
dává obrovskou jistotu při sjezdu z kopce – a systém řízení On-Command® vám 
stisknutím tlačítka umožní hladce přepínat mezi režimy 2WD, 4WD a uzávěrky 
diferenciálu.

Elektronický posilovač řízení poskytuje přirozenou zpětnou vazbu pro lepší pohodlí 
a ovládání – a díky systému 4 kotoučových brzd a nastavitelnému nezávislému 
odpružení je super odolný model Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) připraven 
vydat se do nejnáročnějšího terénu. Objevte skutečnou moc přírody.

Motor MK II 686 ccm SOHC
Největší volnočasová čtyřkolka Yamaha je 
poháněna vysoce výkonným velkoobjemovým 
motorem poskytujícím nejvyšší točivý moment 
a výkon ve své třídě. Druhá generace motoru 
MK II 686 ccm SOHC se 4 ventily je vybavena 
nejnovějším vstřikováním EFI a také vyladěným 
mapováním jednotky ECU a přesnějšími 
tolerancemi, což zajišťuje nižší spotřebu paliva, 
vysoké úrovně točivého momentu a plynulý výkon 
motoru.

Systém pohonu On-Command®
Inteligentní systém pohonu On-Command® 
zahrnuje praktické ovládání tlačítky, které 
umožňuje plynule a bez prodlevy přepínat 
z pohonu 2WD na 4WD a zpět. Stisknutím tlačítka 
na pravé straně řídítek lze vybrat pohon 2WD, 
4WD nebo 4WD s uzávěrkou diferenciálu pro 
optimalizaci výkonu stroje Grizzly podle změn 
terénu a počasí.

Nezávislé zavěšení kol, kotoučové brzdy
Systém nezávislého zavěšení kol modelu 
Grizzly 700 EPS SE je vybaven tlumiči plněnými 
dusíkem, u kterých lze nastavit předpětí a které 
tak umožňují různá nastavení odpovídající 
proměnlivému zatížení. Jedná se také o jediný 
model ve své třídě vybavený kotoučovými brzdami 
na všech kolech, které zaručují vynikající brzdný 
výkon s dostatečnou citlivostí.

Převodovka Ultramatic®
Automatická převodovka Ultramatic® Yamaha, 
která je špičkou ve své třídě, je vybavena 
režimy rychlé a pomalé jízdy dopředu, neutrálu, 
zpátečky a parkovacím režimem. Jedná se o jeden 
z nejodolnějších a nejúčinnějších systémů CVT. 
Její okamžitě reagující převody jsou navrženy do 
nejnáročnějšího terénu a citlivá motorová brzda 
všech čtyř kol vám poskytuje větší jistotu a lepší 
ovládání stroje při jízdě ze svahu.

Covert Green

Copperhead Orange Metallic
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Měkké zadní okno
B4M-K750A-T0-00

Měkké boční kryty
B4M-F17B0-V0-00

Sada předních dveří k tuhé kabině
B4M-K85A0-V0-00

Rameno pluhu
42S-F85A0-V0-00

Chrániče prahů
B4M-F11D0-V0-00

Zadní ochranný rám
B4M-F85E0-V0-00

Držák na sněžný pluh
B4J-F84Y0-V0-00

Skleněné čelní okno se systémem 
stěračů a ostřikovačů
B4J-F83J0-T0-00

Yamaha Sliding T-Driver Set
ACC-0SS58-40-67

Trailer Hitch
B3D-F28M0-V0-00

Metrické nářadí
ABA-METRC-00-00

Kryty předního trojůhelníkového 
ramene
B4J-F31A0-V0-00

Přední ochranný rám
B4J-F84L0-V0-00

Front Pod Light Mount  Kit
B4J-H4010-V0-00

Wolverine Cab Heater Kit
B4J-K75L0-V0-00

Prostřední zrcátko Yamaha
BAS-F6206-V0-00

Zadní přepravní box
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Radlice pluhu 72“
42S-F85B0-V0-00

VRX Wiring Kit 4500
B4J-F28N0-V0-00

Světelná rampa Radiant LED 27“
2HC-H4104-R0-00

Hliníková čepička ventilku se 
vzorem šroubovice
90338-W1018-BL

Zadní odmontovatelné okno
B4M-K750A-V0-00

Upínací popruhy Yamaha 
s nastavitelnými přezkami
ACC-0SS58-40-28

Čelní sklo z polykarbonátu
B4J-F83J0-V0-00

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Wolverine® RMAX™4 1000 / Wolverine® RMAX™4 1000 SE Příslušenství



 

Výše naleznete výběr doplňkového příslušenství. Úplný seznam příslušenství získáte od místního prodejce značky Yamaha, který vám rovněž doporučí nejvhodnější kombinaci 
příslušenství pro váš stroj Yamaha. Kompletní seznam příslušenství je k dispozici také na našem webu.

Zadní přepravní box
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Měkké boční kryty
B4M-F17B0-V0-00

AXON Wiring Kit by  WARN
B4J-F28N0-S0-00

Sada předních dveří k tuhé kabině
B4M-K85A0-V0-00

Skleněné čelní okno se systémem 
stěračů a ostřikovačů
B4J-F83J0-T0-00

Zadní okno rolovatelné
B4M-K750A-T0-00

Přední ochranný rám
B4J-F84L0-V0-00

Kryty zadního trojúhelníkového 
příčného ramena
B4J-F31A0-V0-00

Chrániče prahů
B4M-F11D0-V0-00

Přední kluzná deska
B4J-F84N0-V0-00

plně polykarbonátové čelní okno
B4J-F83J0-V0-00

Držák na sněžný pluh
B4J-F84Y0-V0-00

Rameno pluhu
42S-F85A0-V0-00

Front Pod Light Mount  Kit
B4J-H4010-V0-00

Vytápění kabiny
B4J-K75L0-V0-00

Accessory Power Lead Kit
B4J-H25B0-V0-00

Kit vnitřního osvětlení
B4J-H54C0-V0-00

Kryty zadního trojúhelníkového 
příčného ramena
B4M-F21A0-V0-00

Zadní ochranný rám
B4M-F85E0-V0-00

Sada zpětného zrcátka Bomber 
značky Assault Industries™
ACC-MIRBM-00-BK

Kluzná deska
B4J-F84P0-V0-00

Speed Management Key
BG4-8250A-00-00

VRX Wiring Kit 4500
B4J-F28N0-V0-00

Částečně polykarbonátové čelní 
sklo
B4M-F83J0-T0-00

Wolverine® RMAX™2 1000 / Wolverine® RMAX™2 1000 SE Příslušenství



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.

 

Technické údaje
Wolverine® RMAX™4 1000 SE Wolverine® RMAX™4 1000 Wolverine® RMAX™2 1000 SE Wolverine® RMAX™2 1000

Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, Parallel Twin Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, Parallel Twin Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, Parallel Twin Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, Parallel Twin

Zdvihový objem 999 ccm 999 ccm 999 ccm 999 ccm

Vrtání x zdvih 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm

Kompresní poměr 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Systém mazání Se suchou skříní Se suchou skříní Se suchou skříní Se suchou skříní

Palivový systém Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle 
bodies plus YCC-T and D-mode

Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle 
bodies

Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle 
bodies plus YCC-T and D-mode

Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle 
bodies

Systém zapalování TCI TCI TCI TCI

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický

Převodovka Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Drive system On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

Koncový převod Kardan Kardan Kardan Kardan

Podvozek
Systém předního odpružení Independent Double Wishbone with Anti-Sway 

Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back
Independent Double Wishbone with Anti-Sway 

Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back
Independent Double Wishbone with Anti-Sway 

Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back
Independent Double Wishbone with Anti-Sway 

Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Systém zadního odpružení Independent Double Wishbone with Anti-Sway 
Bar, 337 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Independent Double Wishbone with Anti-Sway 
Bar, 337 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Independent Double Wishbone with Anti-Sway 
Bar, 429 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Independent Double Wishbone with Anti-Sway 
Bar, 429 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Přední brzda Dvojité hydraulické kotouče Dvojité hydraulické kotouče Dvojité hydraulické kotouče Dvojité hydraulické kotouče

Zadní brzda Dvojité hydraulické kotouče, Parkovací brzda 
umístěná na hřídeli

Dvojité hydraulické kotouče, Parkovací brzda 
umístěná na hřídeli

Dvojité hydraulické kotouče, Parkovací brzda 
umístěná na hřídeli

Dvojité hydraulické kotouče, Parkovací brzda 
umístěná na hřídeli

Přední pneumatiky 29 x 9.00R-14 Maxxis® Carnage™ AT29 x 9-14 GBC® Dirt Commander® 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

Zadní pneumatiky 29 x 11.00R-14 Maxxis® Carnage™ AT29 x 11-14 GBC® Dirt Commander® 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

Rozměry
Celková délka 3 255 mm 3 255 mm 3 255 mm 3 255 mm

Celková šířka 1 677 mm 1 677 mm 1 677 mm 1 677 mm

Celková výška 2 110 mm 2 110 mm 2 110 mm 2 110 mm

Rozvor kol 2 290 mm 2 290 mm 2 200 mm 2 200 mm

Min. poloměr otáčení 6 m 6 m 6 m 6 m

Minimální světlá výška 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 930 kg 930 kg 930 kg 930 kg

Objem nádrže 35 l 35 l 35 l 35 l

Objem olejové nádrže 5,5 l 5,5 l 5,5 l 5,5 l

Výška sedla 872 mm 872 mm 872 mm 872 mm

Nosnost
Max. zatížení 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg

Přední nosič n/a n/a n/a n/a

Zadní nosič n/a n/a n/a n/a



 

Wolverine X4 850 Wolverine X2 850 Alu Grizzly 700 EPS Alu Grizzly 700 EPS SE

Motor
Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, Parallel Twin Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, Parallel Twin Kapalinou chlazený, SOHC, Jednoválec, 4taktní, 

4ventilový
Kapalinou chlazený, SOHC, Jednoválec, 4taktní, 

4ventilový

Zdvihový objem 847 ccm 847 ccm 686cc 686 ccm

Vrtání x zdvih 82,0 mm x 80,2 mm 82,0 mm x 80,2 mm 102.0 mm x 84.0 mm 102,0 mm x 84,0 mm

Kompresní poměr 10.5 : 1 10.5 : 1 10.1 : 1 10.0 : 1

Systém mazání Se suchou skříní Se suchou skříní zásoba oleje v klikové skříni zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 
36mm throttle bodies

Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 
36mm throttle bodies

Elektronické vstřikování paliva Elektronické vstřikování paliva

Systém zapalování TCI TCI TCI TCI

Systém startování Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický

Převodovka Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Klínový řemen Ultramatic® s brzděním předních a 
zadních kol motorem, H/L/N/R/P

L/H/N/R/P, Klínový řemen Ultramatic® s brzděním 
předních a zadních kol motorem

Drive system On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD/4WD/uzávěrka diferenciálu On-Command® 2WD/4WD/uzávěrka diferenciálu

Koncový převod Kardan Kardan Kardan Kardan

Podvozek
Systém předního odpružení Independent Double Wishbone with Anti-Sway 

Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload 
adjustability

Rychlá i pomalá komprese a nastavitelný odskok, 
Zadní tlumiče KYB typu piggyback s vinutou 
pružinou s předpětím, Independent Double 

Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel 
travel with spring preload adjustability

5polohové nastavení předběžného zatížení, 193 
mm wheel travel, Nezávislé dvojité trojúhelníkové 

rameno

5polohové nastavení předběžného zatížení, 193 
mm wheel travel, Nezávislé dvojité trojúhelníkové 

rameno

Systém zadního odpružení Independent Double Wishbone with Anti-Sway 
Bar, 226 mm of wheel travel with self-leveling 

shock absorbers

Independent Double Wishbone with Anti-Sway 
Bar, 236 mm of wheel travel KYB Piggy back 

shocks with threaded spring preload, Hi &, Low 
speed compression and rebound adjustment.

5polohové nastavení předběžného zatížení, 232 
mm wheel travel, Nezávislé dvojité trojúhelníkové 

rameno

5polohové nastavení předběžného zatížení, 232 
mm wheel travel, Nezávislé dvojité trojúhelníkové 

rameno

Přední brzda Dvojité hydraulické kotouče Dvojité hydraulické kotouče Dvojité hydraulické kotouče Dvojité hydraulické kotouče

Zadní brzda Dvojité hydraulické kotouče, Parkovací brzda 
umístěná na hřídeli

Dvojité hydraulické kotouče, Parkovací brzda 
umístěná na hřídeli

Ventilated Disc, left hand/right foot operation Ventilované hydraulické kotoučové, left hand/right 
foot operation

Přední pneumatiky 27“ pneumatiky Dirt Commander / 12“ hliníkové 
ráfky

27“ pneumatiky Dirt Commander / 12“ hliníkové 
ráfky

Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, aluminium 
wheels

27“ pneumatiky Maxxis Zilla 27x10-14, hliníková 
kola

Zadní pneumatiky 27“ pneumatiky Dirt Commander / 12“ hliníkové 
ráfky

27“ pneumatiky Dirt Commander / 12“ hliníkové 
ráfky

Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, aluminium 
wheels

27“ pneumatiky Maxxis Zilla 27x10-14, hliníková 
kola

Rozměry
Celková délka 3 100 mm 2 920 mm 2,070 mm 2 070 mm

Celková šířka 1 580 mm 1 580 mm 1,230 mm 1 230 mm

Celková výška 1 973 mm 1 913 mm 1,253 mm 1 253 mm

Rozvor kol 2 125 mm 2 125 mm 1,253 mm 1 253 mm

Min. poloměr otáčení 4,5 m 4,5 m 3.5m 3,5 m

Minimální světlá výška 286 mm 293 mm 288 mm 300 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 754 kg 719,5 kg n/a n/a

Objem nádrže 35 l 35 l 18 l 18 l

Objem olejové nádrže 4,4 l 4,4 l 2,6 l 2,6 l

Výška sedla n/a n/a 860 mm 860 mm

Nosnost
Max. zatížení 71 kg 272 kg n/a n/a

Přední nosič n/a n/a 50kg 50 kg

Zadní nosič n/a n/a 90kg 90 kg



 

Cesta za dobrodružstvím 
začíná právě tady

Každý v sobě máme smysl pro dobrodružství a 
touhu zjistit, co čeká za obzorem. A právě díky 
této vrozené touze po objevování neexistuje 
žádná hranice, čeho lze dosáhnout a jak daleko 
se vydat.

S komplexní řadou produktů značky Yamaha 
si můžete užívat a sdílet pestrou škálu 
plnohodnotných zážitků na zemi, na vodě nebo 
na sněhu. Abychom vám pomohli odhalit, co 
rozbuší vaše srdce, společnost Yamaha založila 
specializovaný portál dobrodružných podniků, 
který vám nabídne přístup do nového světa 
plného úžasných, neočekávaných a radostných 
zážitků.

Destination Yamaha Motor je globální online 
platforma pro cestovatele, která každému, kdo 
hledá vzrušení, rozpumpuje adrenalin a umožní 
získat nové zážitky, jež vydrží napořád. Díky 
spolupráci s prověřenými partnery v oblasti 
cestovního ruchu nabízí projekt Destination 
Yamaha Motor možnost vyhledat online 
dokonalé dobrodružství pro jízdu na motocyklu, 
čtyřkolce, na lodi či sněžném skútru.

Platforma nabízí skutečně rozmanitý výběr 
cestovních zážitků. Získáte zde nové zkušenosti, 
které vám rozšíří horizonty a donutí vás 
překonávat sám sebe. Můžete se spolehnout, že 
platforma Destination Yamaha Motor prověřila 
a schválila opravdu každého poskytovatele, 
takže svou rezervaci můžete odeslat s naprostou 
důvěrou. Navštivte stránky https://destination-
yamaha-motor.eu/ a vneste s námi vzrušení do 
své budoucnosti.
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Yamaha Motor Europe N.V. 
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Petrská 1168/29
110 00 Praha 1

Česká republika
info@yamaha-motor.cz

Čtyřkolky s motory do 70 ccm se doporučují pouze jezdcům od 6 let a starším, vždy pod dozorem
dospělé osoby. Čtyřkolky s motory od 70 do 90 ccm se doporučují pouze jezdcům od 12 let a starším,
vždy pod dozorem dospělé osoby. Čtyřkolky s motory od 90 ccm a výše se doporučují pouze jezdcům
od 16 let a starším. Čtyřkolky jsou navrženy pro provoz v rámci jejich konstrukčních limitů. Maximální

nosnost a maximální bezpečná hmotnost přívěsu jsou v případě potřeby uvedeny v uživatelské
příručce. Pro zachování trvanlivosti, spolehlivosti, a zejména bezpečnosti byste za žádných okolností

neměli překračovat doporučené kapacitní hodnoty. Společnost Yamaha doporučuje
absolvovat kurz jízdy na čtyřkolce. Informace o bezpečnosti a školicích kurzech získáte u svého prodejce

nebo se obraťte na zastoupení společnosti Yamaha ve vaší zemi. Jízda na čtyřkolce může být
nebezpečná. V zájmu bezpečnosti se vždy vyhýbejte zpevněným povrchům. Čtyřkolky jsou navrženy

pouze pro jízdu na nezpevněném povrchu. Jízdou po zpevněném povrchu je výrazně ovlivněna
ovladatelnost a kvalita řízení a může dojít ke ztrátě kontroly. Vždy používejte helmu, ochranu očí a

ochranný oděv. Nikdy nejezděte se spolujezdcem. Nikdy neprovádějte kaskadérské kousky. Nikdy
nejezděte pod vlivem alkoholu nebo drog. Nejezděte příliš rychle a buďte zvláště opatrní

v náročném terénu. Buďte ohleduplní. Vždy se chovejte zodpovědně, respektujte životní prostředí i
státní a místní zákony a vyhlášky. Jezdci v tomto prospektu jsou profesionálové. Nesnažte se je

napodobovat. Specifi kace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího
oznámení. Jejich zobrazení má ilustrativní charakter a není smluvním popisem výrobků. Některé

modely jsou zobrazeny s volitelným příslušenstvím. Na všechny čtyřkolky se vztahuje omezená
12měsíční záruka výrobce. Další podrobnosti vám sdělí váš prodejce.


