Čtyřkolky 2020

19-117_YAM_ATV Utility-Leisure_2020_CZ_CZ.indd 1

01-04-2020 11:58

19-117_YAM_ATV Utility-Leisure_2020_CZ_CZ.indd 2

01-04-2020 11:58

Zvládněte víc.
Víc si užívejte.
Terénní stroje Yamaha jsou navržené
tak, aby zvládaly každé prostředí a
naplnily každou touhu. A protože
typický zákazník v podstatě neexistuje,
nabízí Yamaha ten nejrozmanitější
výběr modelů čtyřkolek a bugin. Tyto
přizpůsobivé stroje, které si poradí s
každým terénem, jsou jako stvořené
k tvrdé práci i skvělé zábavě a dokáží
zvládnout téměř každou roli.
Čtyřkolky Kodiak a buginy Viking s
robustní konstrukcí a motory s vysokým
točivým momentem zvládnou každou
práci i v nejnáročnějších podmínkách.
Díky své schopnosti přepravovat velký
náklad se stávají nejužitečnějšími
pomocníky při práci.
Když přijde na řadu zábava, čtyřkolky
Grizzly a nejnovější modely bugin
Wolverine nabízejí výjimečné schopnosti
a vysokou úroveň pohodlí a jistoty při
jízdě. S nimi je opravdové dobrodružství
dostupnější než kdy dříve!
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The Yamaha
Difference.

4WD
Systém 4WD společnosti Yamaha umožňuje
přepínat mezi režimy pohonu a dosáhnout téměř
okamžitého přechodu z běžné jízdy do náročného
stoupání. V závislosti na modelu je k dispozici
jednoduché ovládání pomocí přepínací páčky
nebo prostřednictvím systému On-Command
Yamaha ovládaného jednoduše tlačítkem.

Nezávislé zavěšení kol
Většina čtyřkolek Yamaha a všechna vozidla
side-by-side disponují nastavitelným zavěšením
předních kol s dvojitým trojúhelníkovým příčným
ramenem. Některé modely čtyřkolek a všechna
vozidla side-by-side mají rovněž nezávislé zavěšení
zadních kol umožňující jednotlivým kolům
reagovat nezávisle při jízdě v nerovném terénu
a tím optimalizovat ovladatelnost bez ohledu
na zkušenosti jezdce a množství převáženého
nákladu.
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Převodovka s plynule měnitelným
převodem (CVT)
Převodovka Ultramatic společnosti Yamaha
automaticky poskytuje optimální převodový
poměr, takže máte vždy k dispozici potřebný výkon.
Volnoběžka se aktivuje při zpomalení, takže při jízdě
ze svahu se brzdění motorem přenáší na hnaná kola,
čímž získáte kontrolu nad jízdou.

Volba režimu pohonu převodovky
Pohonné ústrojí s plynule měnitelným převodem
(CVT) nabízí manuální výběr pro jízdu vpřed a vzad.
Pro jízdu vpřed můžete vybrat nastavení vysokého a
nízkého převodového poměru. Dále můžete využít
parkovací polohu, která mechanicky zablokuje
převodovku, aby se zabránilo otáčení kol.

Elektronické vstřikování paliva
Systém elektronického vstřikování paliva
(EFI) u užitkových čtyřkolek Yamaha používá
mikropočítač, který vždy a za všech podmínek
zajišťuje přesné množství směsi paliva a vzduchu
vstupující do spalovacího prostoru motoru a tím
optimální výkon a spotřebu paliva.

Elektrický posilovač řízení
Systém elektrického posilovače řízení
Yamaha závislý na rychlosti významně snižuje
náročnost řízení a současně jezdci pomáhá s
vedením čtyřkolky na nerovných, kamenitých
cestách. Vyšší pohodlí je nejvíc patrné při
dlouhotrvajících pracovních úkolech.

Uzávěrka diferenciálu
Některé modely jsou vybavené uzávěrkou
předního diferenciálu, která v náročném terénu
zajišťuje vyšší trakci.
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ACHIEVE
Naprosté pracovní uspokojení
Spolehlivé modely Yamaha Utility vyvinuté
pro farmáře, lesníky a průmyslové uživatele,
kteří si cení kvalitu a vytrvalost, vám
poskytují dostatečný výkon, se kterým je
celá řada každodenních úkolů jednodušší a
zábavnější.
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Modely Kodiak 700 a Kodiak 450, které si
prokazatelně dokáží poradit s nejrůznějšími
úkoly v nejnáročnějším terénu, patří mezi
nejodolnější a nejpracovitější terénní vozidla,
jaká kdy sjela z výrobních linek. Tyto robustní,
spolehlivé, pohodlné a snadno ovladatelné
čtyřkolky vám pomohou usnadnit i tu nejtěžší
práci.

Buginy Viking s prostorným uspořádáním
se 3 sedadly a ložnou plochu, na kterou
se dá umístit paleta, nabízejí nejsnadnější,
nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak
zvládnout každý pracovní úkol – i na těch
nejméně přístupných místech.
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Radost z práce.
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KODIAK 700 / EPS
Uživatelsky přívětivá čtyřkolka Kodiak 700 nabízející špičkový výkon představuje
výjimečnou hodnotu. Je navržena pro zemědělce, lesníky a pracovníky
v průmyslu, kteří potřebují odolné užitkové vozidlo pro náročné úkoly
v extrémních podmínkách.

KODIAK 700 EPS - Yamaha Blue

KODIAK 700 EPS - Olive Green

KODIAK 700 - Ridge Red

Kodiak 700 - Yamaha Blue

Pohon zajišťuje nový motor MK II o objemu 686 ccm s vysokým točivým
momentem. Tento výjimečný tahoun vybavený kompaktním podvozkem
a pohodlným sedadlem pro celodenní komfort může převážet kromě jezdce
také náklad o hmotnosti 140 kg a táhnout až 600 kg.

KODIAK 700 / EPS (ATV)

Díky převodovce Ultramatic® CVT s plynulým řazením a mechanickému řazení
2WD/4WD je tato čtyřkolka ideální pro tažení a každodenní práci.

KODIAK 700 EPS - Olive Green

Motor MK II 686 ccm SOHC

Převodovka Ultramatic®

Nezávislé zavěšení kol, přední kotoučové
brzdy

Systém On-Command s volbou 2WD /
4WD / uzávěrka diferenciálu

Kodiak 700 EPS určený pro náročnou práci je
vybaven výkonným motorem s velkým objemem,
který zajišťuje nejlepší točivý moment a výkon
ve své třídě. Druhá generace motoru MK II 686
SOHC se čtyřventilovou hlavou, vstřikováním EFI,
novým mapováním jednotky ECU, přesnějšími
tolerancemi a dalšími inovacemi nabízí nižší
spotřebu paliva, vyšší točivý moment a plynulejší
výkon.

Automatická převodovka Ultramatic® společnosti
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
ve světě čtyřkolek. Převody volené s ohledem na
pracovní využití zajišťují skvělou tažnou sílu při
nízkých rychlostech a citlivé brzdění všemi čtyřmi
koly, což jezdci poskytuje větší jistotu a lepší
ovládání stroje při jízdě ze svahu.

Kompaktní nezávislá dvojitá trojúhelníková příčná
ramena a tlumiče KYB s velkým zdvihem zajišťují
modelu Kodiak 700 EPS vysokou úroveň pohodlí
společně s vynikající ovladatelností a zvládnou
i ten nejnáročnější terén. O spolehlivé brzdění
se u modelu Kodiak 700 starají přední kotoučové
brzdy a zapouzdřená mokrá zadní brzda.

Modely Kodiak 700 EPS jsou vybaveny systémem
On-Command® pro snadné, rychlé a účinné
přepínání režimů pohonu 2WD/4WD a 4WD
s uzávěrkou diferenciálu nebo pro úplné uzavření
diferenciálu. Můžete si tak vždy zvolit pohon
odpovídající terénu a aktuálním podmínkám.
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KODIAK 700 EPS Alu / SE
Uživatelsky přívětivá čtyřkolka Kodiak 700 EPS Alu nabízející špičkový
výkon představuje výjimečnou hodnotu. Je navržena pro zemědělce,
lesníky a pracovníky v průmyslu, kteří potřebují odolné užitkové vozidlo pro
náročné úkoly v extrémních podmínkách.

Kodiak 700 EPS SE - Silver Metallic

Kodiak 700 EPS Alu - Camo

Kodiak 700 EPS Alu - Olive Green

Díky převodovce Ultramatic® CVT s plynulým během a mechanickému
řazení pohonu 2WD/4WD s uzávěrkou diferenciálu je tato čtyřkolka ideální
pro tažení a díky elektrickému posilovači řízení bude každý pracovní den
opět o něco příjemnější.

Kodiak 700 EPS SE - Satin Black

Motor MK II 686 ccm SOHC

Převodovka Ultramatic®

Nezávislé zavěšení kol, přední kotoučové
brzdy

Systém On-Command s volbou 2WD /
4WD / uzávěrka diferenciálu

Kodiak 700 EPS Alu určený pro náročnou práci je
vybaven výkonným motorem s velkým objemem,
který zajišťuje nejlepší točivý moment a výkon
ve své třídě. Druhá generace motoru MK II 686
SOHC se čtyřventilovou hlavou, vstřikováním EFI,
novým mapováním jednotky ECU, přesnějšími
tolerancemi a dalšími inovacemi nabízí nižší
spotřebu paliva, vyšší točivý moment a plynulejší
výkon.

Automatická převodovka Ultramatic® společnosti
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
ve světě čtyřkolek. Převody volené s ohledem na
pracovní využití zajišťují skvělou tažnou sílu při
nízkých rychlostech a citlivé brzdění všemi čtyřmi
koly, což jezdci poskytuje větší jistotu a lepší
ovládání stroje při jízdě ze svahu.

Kompaktní nezávislá dvojitá trojúhelníková příčná
ramena a tlumiče KYB s velkým zdvihem zajišťují
modelu Kodiak 700 EPS Alu vysokou úroveň
pohodlí společně s vynikající ovladatelností
a zvládnou i ten nejnáročnější terén. O spolehlivé
brzdění se u modelu Kodiak 700 starají přední
kotoučové brzdy a zapouzdřená mokrá zadní
brzda.

Modely Kodiak 700 EPS Alu jsou vybaveny
systémem On-Command® pro snadné, rychlé
a účinné přepínání režimů pohonu 2WD/4WD
a 4WD s uzávěrkou diferenciálu nebo pro
úplné uzavření diferenciálu. Můžete si tak vždy
zvolit pohon odpovídající terénu a aktuálním
podmínkám.
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KODIAK 700 EPS Alu / EPS SE (ATV)

Pohon zajišťuje motor MK II o objemu 686 ccm s vysokým točivým
momentem. Tento výjimečný tahoun vybavený kompaktním podvozkem
a pohodlným sedadlem pro celodenní komfort může převážet kromě jezdce
náklad o hmotnosti 140 kg a táhnout až 600 kg.
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Radost z práce.
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KODIAK 450 / EPS
Kodiak je již zavedeným pojmem v segmentu užitkových čtyřkolek velké
kubatury. Nyní prostřednictvím modelu Kodiak 450 posouváme třídu
užitkových čtyřkolek střední kubatury na ještě vyšší úroveň.

Kodiak 450 EPS
- Yamaha Blue

Kodiak 450
- Camo

Kodiak 450
- Yamaha Blue

Kodiak 450
- Olive Green

Kodiak 450
- Ridge Red

Díky snadno použitelným technologiím, vysoké odolnosti a spolehlivosti
značky Yamaha má Kodiak 450 potenciál poradit si i s tou nejtěžší prací
v náročném terénu. Systém pohonu On Command, který představuje
špičku v dané oblasti, umožňuje tlačítkem plynule přepínat mezi
pohonem 2WD a 4WD. Díky automatické převodovce Ultramatic bude
splnění každého úkolu ještě pohodovější a zábavnější.

KODIAK 450 / EPS (ATV)

Komfort a praktičnost jsou rovněž bezkonkurenční! A po práci dodá
všestranná čtyřkolka vašemu zaslouženému odpočinku nový rozměr.

Kodiak 450 EPS - Olive Green

Motor Yamaha 421 ccm EFI

25” pneumatiky se širokým běhounem

Plynokapalinové přední a zadní tlumiče
KYB s dlouhým zdvihem

Systém pohonu 2WD/4WD On-Command®

Kodiak 450 má díky svému jednoválcovému
kapalinou chlazenému motoru o objemu 421 ccm
s plynulým přísunem vysokého točivého momentu
v nízkých otáčkách dost sil, aby si poradil i s tím
nejnáročnějším terénem. Elektronické vstřikování
paliva je zárukou snadného startování za
horkého i chladného počasí na horách i v nízko
položených oblastech a zajistí vám tak spolehlivý
a hospodárný provoz všude, kam pojedete.

Optimální trakci i v tom nejnáročnějším terénu
vám u modelu Kodiak 450 zajistí speciální přední
a zadní pneumatiky. Univerzální dezén vzorku na
rozšířených předních pneumatikách AT25x8-12
a zadních pneumatikách AT25x10-12 zaručí
dokonalý záběr v blátě, na sněhu i kamenech.

Vyvinuté nezávislé dvojité lichoběžníkové
zavěšení všech čtyř kol umožňuje předním
kolům zdvih 171 mm a zadním 189 mm, průjezd
náročným terénem tak nepředstavuje žádný
problém. Díky své schopnosti absorbovat nárazy,
umožnit průjezd vyjetými kolejemi a překonávat
různé další překážky přispívají nastavitelné
plynokapalinové tlumiče KYB k celodennímu
jízdnímu komfortu.

Špičkový systém pohonu On-Command® modelu
Kodiak 450 vám v kopcovitém či kluzkém terénu
umožní pouhým stisknutím tlačítka plynule
zapínat pohon všech čtyř kol (4WD). A když
budete v rovinatém či nenáročném terénu,
můžete se dalším stisknutím tlačítka vrátit zpět
k pohonu dvou kol (2WD), se kterým je jízda na
této užitkové čtyřkolce střední velikosti příjemná
a pohodlná.
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KODIAK 450 EPS DIFF LOCK / SE DIFF LOCK
Kodiak je již zavedeným pojmem v segmentu užitkových čtyřkolek velké
kubatury. Nyní prostřednictvím modelu Kodiak 450 EPS DL posouváme
třídu užitkových čtyřkolek střední kubatury na ještě vyšší úroveň.

Kodiak 450 EPS Diff Lock
- Yamaha Blue

Kodiak 450 EPS Diff Lock
- Camo

Kodiak 450 EPS Diff Lock
- Olive Green

Komfort a praktičnost jsou rovněž bezkonkurenční! A po práci dodá
všestranná čtyřkolka vašemu zaslouženému odpočinku nový rozměr.

Kodiak 450 EPS SE Diff Lock - Silver Metallic

Motor Yamaha 421 ccm EFI

25” pneumatiky se širokým běhounem

Plynokapalinové přední a zadní tlumiče
KYB s dlouhým zdvihem

Systém On-Command s volbou 2WD /
4WD / uzávěrka diferenciálu

Kodiak 450 EPS DL má díky svému
jednoválcovému kapalinou chlazenému motoru
o objemu 421 ccm s plynulým přísunem vysokého
točivého momentu v nízkých otáčkách dost sil,
aby si poradil i s tím nejnáročnějším terénem.
Elektronické vstřikování paliva je zárukou
snadného startování za horkého i chladného
počasí na horách i v nízko položených oblastech
a zajistí vám tak spolehlivý a hospodárný provoz
všude, kam pojedete.

Optimální trakci i v tom nejnáročnějším terénu
vám u modelu Kodiak 450 EPS DL zajistí speciální
přední a zadní pneumatiky. Univerzální dezén
vzorku na rozšířených předních pneumatikách
AT25x8-12 a zadních pneumatikách AT25x10-12
zaručí dokonalý záběr v blátě, na sněhu
i kamenech.

Nezávislé dvojité lichoběžníkové zavěšení všech
čtyř kol umožňuje předním kolům zdvih 171 mm
a zadním 189 mm, průjezd náročným terénem
tak nepředstavuje žádný problém. Díky své
schopnosti absorbovat nárazy, umožnit průjezd
vyjetými kolejemi a překonávat různé další
překážky přispívají nastavitelné plynokapalinové
tlumiče KYB k celodennímu jízdnímu komfortu.

Modely Kodiak 450 EPS DL jsou vybaveny
systémem On-Command® pro snadné, rychlé
a účinné přepínání režimů pohonu 2WD/4WD
a 4WD s uzávěrkou diferenciálu nebo pro
úplné uzavření diferenciálu. Můžete si tak vždy
zvolit pohon odpovídající terénu a aktuálním
podmínkám.
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KODIAK 450 EPS DIFF LOCK / SE DIFF LOCK (ATV)

Díky snadno použitelným technologiím, vysoké odolnosti a spolehlivosti
značky Yamaha má Kodiak 450 EPS DL potenciál poradit si i s tou
nejtěžší prací v náročném terénu. Systém pohonu On Command, který
představuje špičku v dané oblasti, umožňuje tlačítkem plynule přepínat
mezi pohonem 2WD a 4WD. Díky automatické převodovce Ultramatic
bude splnění každého úkolu ještě pohodovější a zábavnější.
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Funkčnost, odolnost
a schopnost poradit si
s jakýmkoli terénem.
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VIKING EPS
Houževnatý pomocník pro práci venku po celý rok. Máte-li svou práci
zvládnout, potřebujete to nejlepší vybavení a toho nejusilovněji pracujícího
společníka. Proto je čas podívat se, jak vám může model Viking usnadnit život!

Viking EPS - Yamaha Blue

Prostorné uspořádání se třemi sedadly a snadno přístupná kabina zaručují
pohodlnou a bezpečnou jízdu pro vás i vaše spolujezdce. Lichoběžníkové
zavěšení si dokáže poradit i s tím nejnáročnějším terénem a na výklopné
korbě, na kterou se vejde europaleta, můžete převážet náklad o hmotnosti až
272 kg.

VIKING EPS (SXS)

Třímístný model Viking, vybavený naším systémem pohonu On-Command®
s možností volby 2WD, 4WD a 4WD s uzávěrkou diferenciálu a poháněný
motorem o objemu 686 ccm s vysokým točivým momentem, se může stát vaší
nejlepší koupí!

Viking EPS - Olive Green

Motor o objemu 686 ccm s vysokým
točivým momentem

Elektronický posilovač řízení (EPS)

Elektronické vstřikování paliva (EFI)

Systém On-Command® se 3 režimy

Jednoválcový motor objemu 686 ccm produkuje
vysoký a dobře dávkovatelný výkon umožňující
efektivní přepravu v terénu. Pro vyšší jistotu
při sjíždění kluzkých svahů je převodovka
Ultramatic® vybavena funkcí motorové brzdy.
K dispozici je rychlá volba režimů 2WD, 4WD
a uzávěrky diferenciálu k přizpůsobení podle
aktuálních jízdních podmínek.

I při obsazení 3 cestujícími a nákladem na hranici
maximální nosnosti je elektronický posilovač
řízení zárukou, že se vozidlo bude řídit snadno
i plně naložené nebo při jízdě v těžkém terénu
(např. jíl). Při volbě režimu 4WD s uzávěrkou
diferenciálu se posilovač řízení automaticky
přepne na druhý program, který zajistí
optimalizaci charakteristiky řízení.

Spolehlivý čtyřtaktní jednoválcový motor
o objemu 686 ccm je vybaven vyspělým
systémem elektronického vstřikování paliva,
který zaručuje účinné spalování a dobrou
odezvu na plyn. Ve spojení s kovaným pístem
a střechovitým spalovacím prostorem
umožňuje systém EFI motoru modelu Viking
dodávat vysoký točivý moment v nízkých
otáčkách a současně dostatek výkonu ve
vysokých otáčkách.

Model Viking je určen k použití na různých typech
povrchů a systém On-Command® s možností
volby tří režimů 2WD, 4WD nebo 4WD s uzávěrkou
diferenciálu zajišťuje přizpůsobení libovolnému
terénu a povětrnostním podmínkám. Řidič může
pomocí jednoduchého otočného přepínače během
několika sekund zvolit požadovaný režim jízdy.
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ENJOY
Objevujte svůj svět
Není nic úžasnějšího než naprostý pocit
svobody, který vám zaručí všechny modely
vozidel Yamaha pro volný čas. Budete moci
objevovat mnoho odlehlých míst, na kterých
si většina ostatních vozidel vyláme zuby – a
naplno si vychutnávat svět kolem sebe.
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Výbava jako špičková automatická
převodovka Ultramatic s brzděním motorem
pomocí všech čtyř kol vám zaručí hladkou a
sebevědomou jízdu. Široce uznávaný systém
Yamaha On-Command, který umožňuje
snadné přepínání mezi pohonem dvou a čtyř
kol, vám zase nabízí dokonalou kontrolu.

Grizzly – nejlepší čtyřkolky ve své třídě – s
úctyhodným výkonem v libovolném terénu,
snadno ovladatelnou technikou a výjimečným
jízdním pohodlím vám pomohou objevovat
divy světa mimo vyjeté cesty. A čtyřmístné
a dvoumístné modely bugin Wolverine vám
umožní prožívat všechno společně s rodinou
a přáteli.

01-04-2020 11:59

Moc přírody.
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GRIZZLY 700 EPS
Ať se vydáte kamkoliv, budete rádi, že máte na své straně model Grizzly
700 EPS. Díky odvážnému motoru o objemu 686 ccm a odolnému podvozku
je tato volnočasová čtyřkolka do terénu jedním z nejodolnějších offroadů
na světě. Na trase, v kopcích nebo v lesích vám špičkový Grizzly dává více
svobody k průzkumu.

Grizzly 700 EPS - Stormcloud Grey

Grizzly 700 EPS - Yamaha Blue

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.

GRIZZLY 700 EPS (ATV)

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 připraven vydat se do
nejnáročnějšího terénu.

Grizzly 700 EPS - Olive Green

Motor MK II 686 ccm SOHC

Převodovka Ultramatic®

Nezávislé zavěšení kol, kotoučové brzdy

Systém pohonu On-Command®

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 čtyřmi 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.

Automatická převodovka Ultramatic® společnosti
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.
Disponuje volbou převodů s okamžitými reakcemi,
která si dokáže poradit i s tím nejnáročnějším
terénem bez ztráty citlivého brzdění všemi čtyřmi
koly, které jezdci poskytuje větší jistotu a lepší
ovládání stroje při jízdě ze svahu.

Systém nezávislého zavěšení kol modelu
Grizzly 700 EPS 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.

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.
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Moc přírody.
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GRIZZLY 700 EPS Alu / SE
Ať se vydáte kamkoliv, budete rádi, že máte na své straně model Grizzly 700
EPS Alu. Díky odvážnému motoru o objemu 686 ccm a odolnému podvozku
je tato volnočasová čtyřkolka do terénu jedním z nejodolnějších offroadů
na světě. Na trase, v kopcích nebo v lesích vám špičkový Grizzly dává více
svobody k průzkumu.

Grizzly 700 EPS Alu
- Olive Green

Grizzly 700 EPS Alu
- Camo

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.

GRIZZLY 700 EPS Alu / SE (ATV)

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.

Grizzly 700 EPS SE - Bronze

Motor MK II 686 ccm SOHC

Převodovka Ultramatic®

Nezávislé zavěšení kol, kotoučové brzdy

Systém pohonu On-Command®

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 čtyřmi 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.

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.

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.

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.
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Zábava čtyřsedadlové
verze, obratnost
dvousedadlové verze.
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WOLVERINE X4
Dvousedadlové modely Side By Side Yamaha otevírají nový svět
dobrodružství. A s novým čtyřsedadlovým modelem Wolverine X4 si nyní
můžete užít ještě dvakrát více zábavy.
Díky sedadlům s vysokými opěradly, která jsou navržená pro 4 dospělé
osoby, se jedná o jeden z nejpohodlnějších způsobů, jak se s přáteli
vydat na průzkum. Kompaktní podvozek přináší nebývalou míru hbitosti
a ovladatelnosti a současně výkonný dvouválcový řadový motor o objemu
850 ccm poskytuje velké množství točivého momentu, což umožňuje snadné
ovládání při nízké rychlosti v technicky náročném terénu.

Wolverine X4 - Yamaha Blue

Výkonný řadový dvouválcový motor
o objemu 850 ccm

Kompaktní a agilní podvozek

Tichý a pohodlný interiér

Samovyrovnávací zadní tlumiče

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. Delší zdvih
společně s 270stupňovým klikovým hřídelem
zajišťují více hnací síly u konstrukce motoru
s klikovým hřídelem crossplane při nízkých
i vysokých otáčkách.

Kompaktní podvozek modelu Wolverine X4
má krátký rozvor o délce jen 2100 mm, což je
o pouhých 35 mm více než u dvousedadlového
modelu Wolverine R. S celkovou délkou
3100 mm a šířkou 1580 mm se jedná o jeden
z nejuniverzálnějších, nejagilnějších a
nejlépe ovladatelných modelů Side By Side
v čtyřsedadlové kategorii.

Věnovali jsme spoustu úsilí tomu, abyste si
vy i vaši spolujezdci mohli vychutnat tichou
a pohodlnou jízdu. Hluk motoru znatelně snižuje
vysokoobjemové 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.

Ať už jedete sami nebo vezete spolujezdce
a zavazadla, samovyrovnávací zadní odpružení
se postará o vaše pohodlí při každé jízdě.
Bez ohledu na zatížení pomáhá tento
inteligentní sytém zadního odpružení zachovat
konzistentní výšku vozidla i v náročném terénu
a zlepšit tak celkový požitek z jízdy.
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WOLVERINE X4 (SXS)

Díky převodovce Ultramatic s hladkým chodem a systému pohonu OnCommand 2WD/4WD/4WD s uzávěrkou diferenciálu vám model Wolverine X4
dodá pocit jistoty a naprosté kontroly.
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Sdílejte
dobrodružství.
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WOLVERINE X2 R-Spec Alu
Dvousedadlové modely Side By Side Yamaha otevírají nový svět
dobrodružství.

Wolverine X2 R-Spec Alu
- Yamaha Blue

Díky sedadlům s vysokými opěradly, která jsou navržena pro dvě dospělé
osoby, můžete zažít jeden z nejpohodlnějších způsobů výpravy do terénu.
Kompaktní podvozek přináší nebývalou míru hbitosti a ovladatelnosti a
současně výkonný dvouválcový řadový motor o objemu 850 ccm poskytuje
velké množství točivého momentu, což umožňuje snadné ovládání při nízké
rychlosti v technicky náročném terénu.

Wolverine X2 - Camo

Výkonný řadový dvouválcový motor
o objemu 850 ccm

Kompaktní a agilní podvozek

Tichý a pohodlný interiér

Přední a zadní tlumiče KYB typu
piggyback

Řadový dvouválec o objemu 2 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. Delší zdvih
společně s 270stupňovým klikovým hřídelem
zajišťují více hnací síly u konstrukce motoru
s klikovým hřídelem crossplane při nízkých
i vysokých otáčkách.

Kompaktní podvozek modelu Wolverine X2 Alu
má krátký rozvor o délce jen 2100 mm, což je
o pouhých 35 mm více než u dvousedadlového
modelu Wolverine R. S celkovou délkou
3 100 mm a šířkou 1 580 mm se jedná o jeden
z nejuniverzálnějších, nejagilnějších a nejlépe
ovladatelných modelů side-by-side.

Věnovali jsme spoustu úsilí tomu, abyste si
vy i váš spolujezdec mohli vychutnat tichou
a pohodlnou jízdu. Hluk motoru znatelně snižuje
vysokoobjemové 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.

Zadní plynokapalinové tlumiče KYB typu
piggyback umožňují úpravu podle osobních
preferencí a aktuálních terénních podmínek
díky nastavitelné rychlé a pomalé kompresi
a nastavitelnému odskoku.

19-117_YAM_ATV Utility-Leisure_2020_CZ_CZ.indd 27

WOLVERINE X2 R-Spec Alu (SxS)

Díky převodovce Ultramatic s hladkým chodem a systému pohonu
On-Command 2WD/4WD/4WD s uzávěrkou diferenciálu vám model
Wolverine X2 Alu dodá pocit jistoty a naprosté kontroly.
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Objevte více.
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WOLVERINE X2
Nové dvousedadlové modely side-by-side společnosti Yamaha otevírají nový
svět dobrodružství.
Díky sedadlům s vysokými opěradly, která jsou navržena pro dvě dospělé
osoby, můžete zažít jeden z nejpohodlnějších způsobů výpravy do terénu.
Kompaktní podvozek přináší nebývalou míru agility a ovladatelnosti,
přičemž výkonný dvouválcový řadový motor o objemu 850 ccm poskytuje
velké množství točivého momentu, který umožňuje snadné ovládání při
nízké rychlosti v technicky náročném terénu.

WOLVERINE X2 (SXS)

Díky převodovce Ultramatic s plynulým chodem a systému pohonu OnCommand 2WD/4WD s uzávěrkou diferenciálu vám model Wolverine X2
dodá pocit jistoty a naprosté kontroly nad vozidlem.

Wolverine X2 - Stormcloud Grey

Výkonný řadový dvouválcový motor
o objemu 850 ccm

Kompaktní a agilní podvozek

Tichý a pohodlný interiér

Omezovač rychlosti Speed Key

Řadový dvouválec o objemu 850 ccm dosahuje
vysokých hodnot točivého momentu, a proto
si model X2 hravě poradí s jízdou v technickém
a kopcovitém terénu při obsazení dvěma
dospělými osobami a jejich zavazadly. Vyšší
množství hnací síly při nízkých i vysokých
rychlostech zajišťuje klikový hřídel s přesazenými
rameny o 270 stupňů a vyšším zdvihem.

Kompaktní podvozek modelu Wolverine X2 má
krátký rozvor o délce pouhých 2 100 mm, což je
jen o 35 mm více než u dvousedadlového modelu
Wolverine R. S celkovou délkou 3 100 mm a šířkou
1 580 mm se jedná o jeden z nejuniverzálnějších,
nejagilnějších a nejlépe ovladatelných modelů
side-by-side.

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

Motor s plynulým a citlivým chodem, plynulá
převodovka Ultramatic a systém pohonu OnCommand dělá z modelu Wolverine X2 jeden
z nejvíce uživatelsky přívětivých modelů kategorie
side-by-side. Větší bezpečnost pro mladé nebo
méně zkušené řidiče poskytuje omezovač
rychlosti Speed Key, který se nachází pod kapotou
a lze pomocí něj omezit maximální rychlost na
40 km/h.
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Úprava dle vlastních
preferencí
Pokud jste si právě vybrali vozidlo Yamaha
Side-by-Side, které nejvíce vyhovuje vašim
potřebám, proč byste na něj měli instalovat
něco jiného než originální díly a příslušenství
značky Yamaha?
Sestavili jsme široký sortiment kvalitního
příslušenství zkonstruovaného speciálně
pro vaši čtyřkolku. Můžete od něj očekávat
stejnou kvalitu a výkonnost, jakou se vyznačují
všechny produkty Yamaha, které vyrábíme.
Ať už tedy využíváte svou čtyřkolku Yamaha
k práci, zábavě nebo závodění a máte jednu
nebo několik čtyřkolek, nabízíme originální
příslušenství právě pro vás.
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Originální doplňky

Hour / Tacho Meter

Oil Funnel

Metric Tool Kit

Thumb Warmer

Spot Light Kit
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Příslušenství

Navijáky

Viking

Wolverine

Trailer Hitch

Cargo Box Rear

Gun Boot Holder

Winch Cover

Neoprene Seatcover - Camouﬂage

Rock Sliders

Front Bash Plate

Plastic Glide Plate

Gun Boot

Winch Kit

Rubber Floor Mats

Hard Cab Enclosure System Doors

ATV-TEK V-Grip™ Single

Camo Seat Cover

Molle Style Bag

Wireless Remote Control

Folding Windscreen

Heater

Over Fender Kit

Grip Heater Kit

Extension Rack

Synthetic Rope Kit

Center Seat Console

Skidplates Wolverine x2 x4

Basket

Seat Heater

Front Cargo Box

Multi Mount for Winch

Cargo Bed Box

Soft Close Cabin Kit

Kompletní přehled příslušenství pro ATV a Side-by-Side najdete na webových stránkách Yamahy.
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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 www.destination-yamahamotor.eu a vneste s námi vzrušení do své
budoucnosti.
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Specifikace
KODIAK 700

KODIAK 700 EPS

KODIAK 700 EPS Alu

KODIAK 700 EPS SE

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC,
4ventilový

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC,
4ventilový

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC,
4ventilový

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC,
4ventilový

Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr

686cc

686cc

686cc

686cc

102.0 mm x 84.0 mm

102.0 mm x 84.0 mm

102,0 mm x 84,0 mm

102.0 mm x 84.0 mm

10.1 : 1

10.1 : 1

10.0 : 1

10.1 : 1

Systém mazání

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Systém zapalování

TCI

TCI

TCI

TCI

Systém startování

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

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

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

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

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

Lever operated 2WD/4WD

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

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

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

Kardan

Kardan

Kardan

Kardan

Převodovka
Pohon
Koncový převod

Podvozek
Systém předního odpružení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 180 mm

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 180 mm, Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 180 mm, Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 180 mm,
5polohové nastavení předběžného zatížení
5polohové nastavení předběžného zatížení
5polohové nastavení předběžného zatížení

Systém zadního odpružení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 230 mm

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 230 mm, Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 230 mm, Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih 230 mm,
5polohové nastavení předběžného zatížení
5polohové nastavení předběžného zatížení
5polohové nastavení předběžného zatížení

Přední brzda

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Zadní brzda

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče
Dvojité hydraulické kotouče

Přední pneumatiky

Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked, ocelová kola

Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked / ocelová kola

Maxxis MU19 AT25x8-12, značení E, hliníková kola

Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked, hliníková kola

Zadní pneumatiky

Maxxis MU19, AT25x10-12, E marked, ocelová kola

Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked / ocelová kola

Maxxis MU19, AT25x10-12, značení E, hliníková kola

Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked, hliníková kola

Celková délka

2,070 mm

2,070 mm

2 070 mm

2,070 mm

Celková šířka

1,180 mm

1,180 mm

1 180 mm

1,180 mm

Celková výška

1,240 mm

1,240 mm

1 240 mm

1,240 mm

Rozměry

Výška sedla

860 mm

860 mm

860 mm

860 mm

Rozvor kol

1,250 mm

1,250 mm

1 250 mm

1,250 mm

275 mm

275 mm

275 mm

275 mm

n/a

n/a

n/a

n/a

3.2m

3.2m

3,2 m

3.2m

Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Min. poloměr otáčení
Kapacita palivové nádrže

18 litru

18 litru

18 litru

18 litru

Kapacita olejové nádrže

2.6 litru

2.6 litru

2,6 litru

2.6 litru

Nosnost
Přední nosič

50 kg

50 kg

50 kg

50 kg

Zadní nosič

90 kg

90 kg

90 kg

90 kg

Cargo bed

n/a

n/a

n/a

n/a

typ Ackermann

Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS)

Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS)

Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS)

Technické vychytávky
Systém řízení

* Specifications are subject to change without notice, in accordance with national regulations and legislations.
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KODIAK 450

KODIAK 450 EPS

KODIAK 450 EPS DL

KODIAK 450 EPS SE DL

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC

421cc

421cc

421cc

421cc

84.5 x 75.0

84.5 x 75.0

84.5 x 75.0

84.5 x 75.0

Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih

10.0 : 1

10.0 : 1

10.0 : 1

10.0 : 1

Systém mazání

Kompresní poměr

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni
EFI - 34mm Mikuni

Palivový systém

n/a

EFI - 34mm Mikuni

EFI - 34mm Mikuni

Systém zapalování

TCI

TCI

TCI

TCI

Systém startování

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Klínový řemen Ultramatic® s brzděním předních a
zadních kol motorem

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

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

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

On-Command® 2WD/4WD

On-Command® 2WD/4WD

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

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

Kardan

Kardan

Kardan

Kardan

Systém předního odpružení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, 171 mm wheel
travel, 5polohové nastavení předběžného zatížení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, 171 mm wheel
travel, 5polohové nastavení předběžného zatížení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, 171 mm wheel
travel, 5polohové nastavení předběžného zatížení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, 171 mm wheel
travel, 5polohové nastavení předběžného zatížení

Systém zadního odpružení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, 189 mm wheel
travel, 5polohové nastavení předběžného zatížení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, 189 mm wheel
travel, 5polohové nastavení předběžného zatížení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, 189 mm wheel
travel, 5polohové nastavení předběžného zatížení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, 189 mm wheel
travel, 5polohové nastavení předběžného zatížení

Přední brzda

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Zadní brzda

lamelová v olejové lázni

lamelová v olejové lázni

lamelová v olejové lázni

lamelová v olejové lázni

Přední pneumatiky

AT25x8-12 / Hliníková kola

AT25x8-12 6ply, E marked / ocelová kola

AT25x8-12 6ply, E marked / ocelová kola

AT25x8-12 6ply, E marked, Hliníková kola

Zadní pneumatiky

AT25x10-12 / Hliníková kola

AT25x10-12 6ply, E marked / ocelová kola

AT25x10-12 6ply, E marked / ocelová kola

AT25x10-12 6ply, E marked, Hliníková kola

Celková délka

2,035 mm

2,035 mm

2,035 mm

2,035 mm

Celková šířka

1,180 mm

1,180 mm

1,180 mm

1,180 mm

Celková výška

1,160 mm

1,160 mm

1,160 mm

1,160 mm

Výška sedla

855 mm

855 mm

855 mm

855 mm

Rozvor kol

1,240 mm

1,240 mm

1,240 mm

1,240 mm

245 mm

245 mm

245 mm

245 mm

n/a

n/a

n/a

n/a

3.2m

3.2m

3.2m

3.2m

Převodovka
Pohon
Koncový převod

Podvozek

Rozměry

Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Min. poloměr otáčení
Kapacita palivové nádrže

14 litru

14 litru

14 litru

14 litru

Kapacita olejové nádrže

2.6 litru

2.6 litru

2.6 litru

2.6 litru

Nosnost
Přední nosič

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

Zadní nosič

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

Cargo bed

n/a

n/a

n/a

n/a

typ Ackermann

Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS)

Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS)

Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS)

Technické vychytávky
Systém řízení
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Specifikace
GRIZZLY 700 EPS

GRIZZLY 700 EPS Alu

GRIZZLY 700 EPS SE

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC, 4ventilový

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC, 4ventilový

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC, 4ventilový

686cc

686cc

686cc

102.0 mm x 84.0 mm

102.0 mm x 84.0 mm

102,0 mm x 84,0 mm

Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr

10.1 : 1

10.1 : 1

10.0 : 1

Systém mazání

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Systém zapalování

TCI

TCI

TCI

Systém startování

Elektrický

Elektrický

Elektrický

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

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

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

On-Command® 2WD/4WD/uzávěrka diferenciálu

On-Command® 2WD/4WD/uzávěrka diferenciálu

On-Command® 2WD/4WD/uzávěrka diferenciálu

Kardan

Kardan

Kardan

Systém předního odpružení

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

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

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

Systém zadního odpružení

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

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

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

Převodovka
Pohon
Koncový převod

Podvozek

Přední brzda

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Zadní brzda

left hand/right foot operation, Ventilované hydraulické kotoučové

Ventilated Disc, left hand/right foot operation

left hand/right foot operation, Ventilované hydraulické kotoučové

Přední pneumatiky

Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, ocelová kola

Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, hliníková kola

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

Zadní pneumatiky

Maxxix MU19, AT26x10-12, ocelová kola, (SE has alloy wheels)

Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, hliníková kola

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

Rozměry
Celková délka

2,070 mm

2,070 mm

2 070 mm

Celková šířka

1,230 mm

1,230 mm

1 230 mm

Celková výška

1 253 mm

1,253 mm

1,253 mm

Výška sedla

860 mm

860 mm

860 mm

Rozvor kol

1,253 mm

1,253 mm

1 253 mm

288 mm

288 mm

300 mm

n/a

n/a

n/a

3.5m

3.5m

3,5 m

Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Min. poloměr otáčení
Kapacita palivové nádrže

18 litru

18 litru

18 litru

Kapacita olejové nádrže

2.6 litru

2.6 litru

2,6 litru

Nosnost
Přední nosič

50 kg

50 kg

50 kg

Zadní nosič

90 kg

90 kg

90 kg

Cargo bed

n/a

n/a

n/a

Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS)

Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS)

Typ Ackermann s elektrickým posilovačem (není u standardní verze)

Technické vychytávky
Systém řízení

* Specifications are subject to change without notice, in accordance with national regulations and legislations.
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Viking EPS

WOLVERINE X4

WOLVERINE X2 R-Spec Alu

WOLVERINE X2

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní,
SOHC, 4ventilový

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní,
SOHC, 4ventilový

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní,
SOHC, 4ventilový

jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní,
SOHC, 4ventilový

Motor
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr

686cc

686cc

686cc

686cc

102.0 x 84.0

102.0 x 84.0

102.0 x 84.0

102.0 x 84.0

10.0 : 1

10.0 : 1

10.0 : 1

10.0 : 1

Systém mazání

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

zásoba oleje v klikové skříni

Palivový systém

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Elektronické vstřikování paliva

Systém zapalování

TCI

TCI

TCI

TCI

Systém startování

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Převodovka

Yamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutch

Yamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutch

Yamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutch

Yamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutch

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

Kardan

Kardan

Kardan

Kardan

Systém předního odpružení

Nezávislá lichoběžníková náprava,
délka zdvihu 205 mm

Nezávislá lichoběžníková náprava,
délka zdvihu 205 mm

Nezávislá lichoběžníková náprava,
délka zdvihu 205 mm

Nezávislá lichoběžníková náprava,
délka zdvihu 205 mm

Systém zadního odpružení

Nezávislá lichoběžníková náprava,
délka zdvihu 205 mm

Nezávislá lichoběžníková náprava,
délka zdvihu 205 mm

Nezávislá lichoběžníková náprava,
délka zdvihu 205 mm

Nezávislá lichoběžníková náprava,
délka zdvihu 205 mm

Přední brzda

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Zadní brzda

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Dvojité hydraulické kotouče

Přední pneumatiky

AT25x8-12NHS

AT25x8-12NHS

AT25x8-12NHS

AT25x8-12NHS

Zadní pneumatiky

AT25x10-12NHS

AT25x10-12NHS

AT25x10-12NHS

AT25x10-12NHS

Celková délka

3,100 mm

3,100 mm

3,100 mm

3,100 mm

Celková šířka

1,570 mm

1,570 mm

1,570 mm

1,570 mm

Celková výška

1,925 mm

1,925 mm

1,925 mm

1,925 mm

Pohon
Koncový převod

Podvozek

Rozměry

Výška sedla

792 mm

792 mm

792 mm

792 mm

Rozvor kol

2,135 mm

2,135 mm

2,135 mm

2,135 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

613

613

613

613

4.5 m

4.5 m

4.5 m

4.5 m

Přední nosič

n/a

n/a

n/a

n/a

Zadní nosič

n/a

n/a

n/a

n/a

Cargo bed

272 kg

272 kg

272 kg

272 kg

Typ Ackermann s duálním elektrickým posilovačem
řízení (EPS)

Typ Ackermann s duálním elektrickým posilovačem
řízení (EPS)

Typ Ackermann s duálním elektrickým posilovačem
řízení (EPS)

Typ Ackermann s duálním elektrickým posilovačem
řízení (EPS)

Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Min. poloměr otáčení
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

Nosnost

Technické vychytávky
Systém řízení
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www.yamaha-motor.eu/cz

Sledujte nás:

Yamaha Motor Europe N.V.

odštěpný závod Česká republika

Autorizovaný dealer Yamaha

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.

2020_DL1_UTI_CZ-CZ_PRINT

19-117_YAM_ATV Utility-Leisure_2020_CZ_CZ.indd 40

01-04-2020 12:00

