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ZÁVOĎTE
Závoďte. Vyhrávejte. Užívejte si adrenalin.

Soupeření vždy bylo a je nedílnou součástí 
filozofie společnosti Yamaha. Všechny 
terénní stroje mají v krvi sportovní 
proporce. Jejich DNA totiž ovlivňuje 
věhlasný závodní odkaz společnosti. 
Yamaha přináší nejširší nabídku modelů 
od čtyřkolek pro dospívající po vysoce 
výkonné buginy a zve všechny, kdo touží 
po úžasných zážitcích, adrenalinu a zábavě.

Dětské čtyřkolky Yamaha se snadným 
ovládáním slouží jako ideální společník 
ve světě neobyčejných zážitků. Sportovní 
čtyřkolky se spolehlivými motory, lehkou 
konstrukcí podvozku a agresivní kapotáží 
nabízejí všem příležitost k přechodu na 
vyšší úroveň. S nimi si můžete užívat 
svobodu a současně se zapojit do soudržné 
rodiny milovníků závodních strojů Yamaha.

Na vrcholu naší nabídky se vyjímá 
pozoruhodná řada modelů bugin YXZ, 
které zaručují ty nejúchvatnější zážitky, 
špičkové ovládání a spolehlivost jak 
profesionálům, tak amatérům. Tato řada 
oplývající adrenalinem s ryzí závodní DNA 
Yamaha nabízí výkon, jaký potřebuje každý 
vítěz.
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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.

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.

Uzávěrka diferenciálu

Některé modely jsou vybavené uzávěrkou předního diferenciálu, která v náročném terénu zajišťuje 
vyšší trakci.

 2WD 

Díky trvalému pohonu zadních kol systému 2WD se sportovní modely značky Yamaha snadno řídí 
a jsou mimořádně hospodárné. Lehký systém 2WD u těchto modelů zajišťuje svižnou jízdu plnou 
adrenalinu.

Přímé propojení

Čistě sportovní čtyřkolky a buginy nabízejí sekvenční převodovku, která zajišťuje přímější 
vazbu mezi motorem, pohonným ústrojím a řidičem. Některé modely mají dokonce sportovní 
bezspojkový systém s řazením pádly, díky němuž dosahují špičkových výkonů.

 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.

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.

 The Yamaha
Diff erence.
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Povznesení závodění 
na čtyřkolkách na  

novou, vyšší úroveň.
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YFZ450R / SE

Motor závodního typu s vysokým 
výkonem
Čtyřtaktní pětiventilový motor čtyřkolky YFZ450R 
o objemu 450 ccm inspirovaný závodními 
technologiemi pracuje s kompresním poměrem 
11,8:1 a je vybaven závodními vačkovými 
hřídelemi, které zaručují okamžitou reakci na plyn 
a výkon při vysokých otáčkách, který je potřeba 
k získávání vítězství. Systém sání zaručuje nízkou 
spotřebu paliva, nižší emise výfukových plynů 
i lepší odolnost.

Opravdoví závodníci vám potvrdí, že Yamaha YFZ450R je jasným 
favoritem všech vítězů. Její podvozek s přesným ovládáním a mimořádně 
citlivě reagující motor o objemu 450 ccm z ní dělají nejlepší závodní 
čtyřkolku současnosti. Nic se jí nevyrovná.

Antihoppingová asistenční spojka, vyvinutá pro závody, zajišťuje 
přesnější ovladatelnost při nájezdu do zatáček, čímž umožňuje 
dosahovat rychlejších časů na kolo. Závodní motor se vyznačuje 
mimořádně rychlou reakcí na plyn a nekompromisním výkonem ve 
vysokých otáčkách – rozhodujícími faktory pro vítězství.

Kapotáž s ostře řezanými liniemi poskytuje jezdci dostatek prostoru pro 
přesun těžiště těla během zatáčení nebo prudkého zrychlování. A lehké 
tlumiče typu piggyback jsou zárukou naprosto dokonalé ovladatelnosti!

Asistenční antihoppingová spojka

Model YFZ450R je první čtyřkolkou své třídy 
vybavenou asistenční antihoppingovou spojkou, 
která se při rychlém podřazování před zatáčkou 
částečně vypíná. Tato spojka prakticky eliminuje 
brzdný účinek motoru a umožňuje tak jezdci 
určovat nájezdovou rychlost do zatáček pomocí 
brzd. Výsledkem je lepší ovladatelnost a kratší 
časy na kolo.

Podvozek v hybridním provedení

Čtyřkolka YFZ450R využívá v konstrukci rámu 
a kyvné vidlice speciální kombinaci hliníku a oceli. 
Tato inovativní konstrukce označovaná jako 
„hybridní podvozek“ tvoří dokonalou kombinaci 
nízké hmotnosti s mimořádnou pevností 
a vynikajícím způsobem vyváženou tuhostí.

Elektronické vstřikování paliva

K dosažení ostřejší odezvy na polohu škrticí klapky 
je model YFZ450R osazen 42mm škrticí klapkou 
Mikuni vybavenou systémem regulace volnoběhu 
(ISC, Idle Speed Control), který umožňuje snadný 
a spolehlivý start a zahřátí. Tento vyspělý systém 
zajišťuje okamžitý rozjezd a přispívá ke snížení 
emisí.

YFZ450R SE - Midnight Blue

YFZ450R SE - Ridge Red YFZ450R - Racing Blue
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Vyšší výkon. 
Více zábavy. 

Více vítězství.
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YFM700R / SE

 * shown with optional Grab Bar and Footwells

Vysoký výkon, velký točivý moment

Čtyřtaktní čtyřkolky Yamaha vynikají velkým 
točivým momentem i při nízkých otáčkách, 
což zaručuje vynikající průchodnost terénem 
i v obtížných podmínkách. Motor čtyřkolky 
YFM700R poskytuje vysoký výkon i točivý 
moment, zatímco systém vstřikování paliva 
umožnil snížit spotřebu paliva a emise.

Jakmile se jednou svezete na čtyřkolce YFM700R, není již cesty zpět. Její 
agresivní výkon a precizní ovladatelnost jsou zárukou adrenalinem nabité 
akce v libovolném terénu. Jakmile se vám dostane pod kůži, změní tato 
silná čtyřkolka natrvalo váš volný čas.

Silný čtyřtaktní motor o objemu 686 ccm disponuje řadou vlastností 
zvyšujících výkon pro zajištění rychlé akcelerace. A díky nízké spotřebě 
tohoto modelu budou vaše zastávky u čerpacích stanic méně časté.

Stroj YFM700R je vybaven sadou tlumičů zlepšujících sebejistotu, které 
jezdci poskytují vynikající zpětnou vazbu v každém terénu. Vyvážené 
uspořádání podvozku v kombinaci se silným motorem o velkém objemu 
zaručuje příjemnou jízdu v terénu.

Nastavitelné odpružení

Přední odpružení s dlouhým zdvihem, nastavené 
z výroby, poskytuje plynulou a sebevědomí 
povzbuzující jízdu na jakémkoli povrchu. Systém 
zadního odpružení s optimalizovaným nastavením 
tlumení zaručuje uvolněnou jízdu a vysokou 
úroveň trakce. Přední kola s pneumatikami 
o velkém průměru 22” pak pohlcují nárazy 
a poskytují zvýšenou úroveň komfortu.

Pětistupňová převodovka se zpětným 
chodem
Pro optimalizaci pozoruhodného výkonového 
potenciálu motoru je čtyřkolka YFM700R 
opatřena pětistupňovou převodovkou s plynulým 
řazením. Tato odolná převodovka je spolu 
s vícelamelovou spojkou s hladkým chodem 
zárukou skvělé ovladatelnosti bez ohledu 
na terén, přičemž zpětný chod usnadňuje 
manévrování.

Mimořádně pevný hybridní podvozek

Nejmodernější hybridní podvozek, který je 
kombinací ocelové přední části s hliníkovou zadní 
sekcí a odnímatelným pomocným rámem, vyniká 
tuhostí odolávající všem nárazům a nerovnostem. 
Komfort i pohodlné ovládání zajišťuje lehká kyvná 
vidlice, odlitá z hliníku, opatřená nastavitelnými 
tlumiči s optimalizovanou charakteristikou 
tlumení.

YFM700R SE - Midnight Blue *

YFM700R - WhiteYFM700R SE - Racing Blue YFM700R SE - Ridge Red
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Dětská čtyřkolka,  
kterou si zamilují 

i dospělí.
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YFM90R

Přesná převodovka

Dokonalá pro mladé či nezkušené řidiče. Plně 
automatická převodovka ještě více usnadňuje 
ovládání modelu YFM90R. Je zvláště praktická při 
jízdách na dlouhé vzdálenosti, kdy může být řazení 
únavné.

Model YFM90R může být malý velikostí, ale je vybaven několika prvky, které 
lze najít i na větších modelech Yamaha – včetně dvojitého trojúhelníkového 
příčného ramene nezávislého předního odpružení, zadní kotoučové brzdy, 
převodovky CVT a elektrického startéru.

V modelu YFM90R se snoubí výkon s řadou prvků, které vám zajistí 
naprostou pohodu. Jednoduchá řídicí jednotka upraví výkon motoru tak, 
aby odpovídal různým jezdeckým schopnostem, zatímco parkovací brzda na 
řídítkách zajistí, že stroj YFM90R zůstane přesně tam, kde jste jej naposledy 
nechali.

Pomocí plně automatické převodovky je jízda ještě snazší a díky tomu milují 
dětskou čtyřkolku YFM90R i dospělí.

Nastavitelné odpružení s dlouhým 
zdvihem
Odpružení s dlouhým zdvihem pomáhá udržet 
pneumatiky v kontaktu se zemí, a to i na 
nerovném povrchu. Nezávislé přední odpružení 
znamená, že pohyb jednoho předního kola 
není ovlivněn pohybem druhého. To zlepšuje 
ovladatelnost a umožňuje tak čtyřkolce 
YFM90R přesněji a plynuleji sledovat hrbolatý 
terén, což přináší větší pohodlí a preciznost 
řízení.

Polohy řazení vpřed, neutrál a zpátečka

Model YFM90R je vybaven voličem převodů F/N/R, 
což jezdcům přináší výjimečné pohodlí.

Elektrický startér

Nastartování je stejně snadné jako ovládání 
a údržba. Není třeba se obávat nožního 
startování: jednoduše zmáčknete elektrický 
startér a YFM90R ihned ožije. Je ideální pro 
řidiče začátečníky od 10 let.

YFM90R - Racing Blue

YFM90R - White
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Kompaktní rozměry, 
velká zábava.
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YFZ50

Kompaktní kapotáž ve stylu závodního 
modelu YFZ450R
Čtyřkolka YFZ50 je opatřena kompaktní kapotáží 
určenou pro jezdce ve věku od 6 do 9 let. Pro 
větší bezpečnost mají flexibilní plastové panely 
zaoblené hrany a jízdní poloha s dostatkem 
prostoru je vhodná pro děti různého vzrůstu. Ve 
stejném stylu jako soutěžní Yamaha YFZ450R – 
sen všech malých závodníků!

Díky své kompaktní kapotáži, jednoduchému ovládání a motoru o objemu 
49 ccm s automatickou převodovkou je model YFZ50 dokonalým strojem 
pro jezdecké začátky. Tato miničtyřkolka, určená pro děti od 6 do 9 let, je 
připravena bavit celou rodinu dlouhé hodiny.

Nejdůležitější je bezpečnost a model YFZ50 je vybaven celou řadou prvků, 
které dávají rodičům možnost rozsáhlé kontroly. Rychlost lze omezit 
šroubem na plynu a spínačem omezovače otáček – a lankem spojeným se 
spínačem můžete kdykoli okamžitě vypnout motor.

Yamaha YFZ50 se snadno ovládá, jízda na ní je zábavná a má jednoduchou 
údržbu. Představuje tak jasnou volbu pro zodpovědné dospělé – 
a díky svému vzhledu ve stylu závodního modelu YFZ450R nesmí tato 
miničtyřkolka chybět na seznamu přání žádného dítěte.

Nízkoúdržbová konstrukce

Model YFZ50 je předurčen bavit celou rodinu 
dlouhé hodiny. Proto jsme dbali na to, aby s jeho 
vlastnictvím nebyly spojeny žádné starosti a aby 
nabízel snadnou údržbu i pro rodiče, kteří nemají 
se čtyřkolkami žádné zkušenosti. Automatická 
převodovka nemá žádnou spojku, kterou by bylo 
třeba seřizovat, vzduchový filtr lze prohlédnout 
a vyčistit bez jakéhokoli nářadí. Jednoduše 
jezděte a jízdu si užívejte!

Bezpečnostní prvky rodičovské kontroly

Model YFZ50 byl navržen tak, aby měli rodiče 
možnost úplné kontroly nad jízdou dítěte. Pomocí 
šroubu omezovače plynu lze nastavit zrychlení 
a maximální rychlost podle schopností každého 
dítěte, vypínatelný elektronický omezovač 
umožňuje omezit otáčky motoru – a lankem 
ovládaný vypínač umožňuje rodičům v případě 
potřeby okamžitě vypnout motor.

Snadné ovládání a zábavná jízda

Všechny prvky modelu YFZ50 byly konstruovány 
tak, aby přispívaly ke snadnému používání 
a zábavné jízdě. Brzdové páčky na řídítkách se 
ovládají stejně jako na kole, takže se jezdci budou 
cítit jako doma – a pro rychlé a snadné startování 
je zde elektrický startér. A díky plně automatické 
řemenové převodovce CVT je jízda s YFZ50 
skutečně hračkou!

YFZ50 - Racing Blue

YFZ50 - White
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Dokonalá  
kontrola.
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YXZ1000R SS SE

Vysoce výkonný tříválcový motor

Motor modelu YXZ1000R SS SE, mimořádně 
kompaktní tříválec DOHC se zdvihovým 
objemem 998 ccm, poskytuje úchvatné 
zrychlení až do maximálních 10 500 otáček 
a představuje tak zcela novou třídu ve světě 
vozidel side-by-side. Odolnost motoru zvyšují 
přepracované ojnice a konstrukce připravená 
na závodní úpravy.

Model YXZ1000R Sport Shift Special Edition pokračuje v roce 2020 značným 
počtem vylepšení, od nového designu až po přepracované a vyladěné 
mechanické a elektronické komponenty se zdokonalenou funkčností 
zajišťující fantastický celkový výkon, který obdržel minulý rok.

Prostřednictvím modelu YXZ1000R SS SE – nejdokonaleji vybavené 
čtyřkolky side-by-side, jaká kdy byla na trhu – posouváme výkon v terénu 
na ještě vyšší úroveň! Díky řazení pádly pod volantem ve stylu rallye máte 
možnost okamžitého řazení bez spojky SE pod plným plynem na dosah ruky. 
A se systémem řízení rozjezdu aktivovaným prostřednictvím procesorem 
řízeného systému řazení rychlostních stupňů bez spojky YCC-S se modelu 
YXZ1000R SS SE při rozjezdu z místa nic nevyrovná.

Model YXZ1000R SS SE, vybavený 14” litými hliníkovými koly s 29” 
pneumatikami Big Horn a přeladěným dlouhozdvihovým odpružením 
exceluje rovněž v extrémním terénu.

Procesorem řízené řazení Yamaha 
(YCC-S)
Základem systému řazení Sport Shift je 
inteligentní systém procesorem řízeného 
řazení Yamaha (YCC-S). Propracovaný systém 
YCC-S sleduje celou řadu snímačů a v případě 
potřeby okamžitě rozpojí nebo spojí spojku 
za účelem zajištění plynulého zrychlení nebo 
zpomalení. Pozměněný – nižší – převodový 
poměr převodovky si vyžádal novou kalibraci 
a výsledkem je rychlejší záběr spojky při nižších 
otáčkách, který zlepšuje jízdu velmi nízkou 
rychlostí.

Systém sportovního řazení bez spojky – 
Sport Shift
Systém Sport Shift se řídí podobnou filozofií, 
jakou využívají rallyové a okruhové závodní 
vozy. Ovládá se pomocí pádel umístěných 
po stranách sloupku řízení. Přepracovaná 
a přeprogramovaná elektronika nyní umožňuje 
ještě rychlejší řazení všech 5 převodových 
stupňů pouze konečky prstů!

Vzadu umístěný chladič

Chladič se z přední části přesunul do zadní části 
vozidla, aby nedocházelo k zanášení lamel blátem. 
Dva ventilátory s vysokým průtokem vzduchu 
zajišťují více než dostatečnou chladicí kapacitu pro 
regulaci teploty motoru za jakýchkoli podmínek.

YXZ1000R SS SE - Racing Blue
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Poloautomatická 
palebná síla.
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YXZ1000R SS

Vysoce výkonný tříválcový motor

Motor modelu YXZ1000R SS, mimořádně 
kompaktní tříválec DOHC se zdvihovým 
objemem 998 ccm, poskytuje úchvatné 
zrychlení až do maximálních 10 500 otáček 
a představuje tak zcela novou třídu ve světě 
vozidel side-by-side. Odolnost motoru zvyšují 
přepracované ojnice a konstrukce připravená 
na závodní úpravy.

Model YXZ1000R Sport Shift pokračuje v roce 2020 značným počtem 
vylepšení, od nového designu až po přepracované a vyladěné mechanické 
a elektronické komponenty se zdokonalenou funkčností zajišťující 
fantastický celkový výkon, který obdržel minulý rok.

Prostřednictvím modelu YXZ1000R SS – nejdokonaleji vybavené čtyřkolky 
side-by-side, jaká kdy byla na trhu – posouváme výkon v terénu na 
ještě vyšší úroveň! Díky řazení pádly pod volantem ve stylu rallye máte 
možnost okamžitého řazení bez spojky pod plným plynem na dosah ruky. 
A se systémem řízení rozjezdu aktivovaným prostřednictvím procesorem 
řízeného systému řazení rychlostních stupňů bez spojky YCC-S se modelu 
YXZ1000R SS při rozjezdu z místa nic nevyrovná.

Model YXZ1000R SS, vybavený 14” litými hliníkovými koly s 29” 
pneumatikami Big Horn a přeladěným dlouhozdvihovým odpružením, 
exceluje rovněž v náročném terénu.

Procesorem řízené řazení Yamaha (YCC-S)

Základem systému řazení Sport Shift je 
inteligentní systém procesorem řízeného řazení 
Yamaha (YCC-S). Propracovaný systém YCC-S 
sleduje celou řadu snímačů a v případě potřeby 
okamžitě rozpojí nebo spojí spojku za účelem 
zajištění plynulého zrychlení nebo zpomalení. 
Pozměněný – nižší – převodový poměr převodovky 
si vyžádal novou kalibraci a výsledkem je rychlejší 
záběr spojky při nižších otáčkách, který zlepšuje 
jízdu velmi nízkou rychlostí.

Systém sportovního řazení bez spojky – 
Sport Shift
Systém Sport Shift se řídí podobnou filozofií, 
jakou využívají rallyové a okruhové závodní 
vozy. Ovládá se pomocí pádel umístěných 
po stranách sloupku řízení. Přepracovaná 
a přeprogramovaná elektronika nyní umožňuje 
ještě rychlejší řazení všech 5 převodových 
stupňů pouze konečky prstů!

Vzadu umístěný chladič

Chladič se z přední části přesunul do zadní části 
vozidla, aby nedocházelo k zanášení lamel blátem. 
Dva ventilátory s vysokým průtokem vzduchu 
zajišťují více než dostatečnou chladicí kapacitu pro 
regulaci teploty motoru za jakýchkoli podmínek.

YXZ1000R SS - White
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Vítězství díky 
řazení.
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YXZ1000R 

Vysoce výkonný tříválcový motor

Motor modelu YXZ1000R, mimořádně kompaktní 
tříválec DOHC se zdvihovým objemem 998 ccm, 
poskytuje úchvatné zrychlení až do maximálních 
10 500 otáček a představuje tak zcela novou 
třídu ve světě vozidel side-by-side. Odolnost 
motoru zvyšují přepracované ojnice a konstrukce 
připravená na závodní úpravy.

Systém hydraulické spojky

Odolný hydraulicky ovládaný systém 
vícekotoučové spojky s omezovačem momentu je 
ovládán nohou pro stálý a lehký odpor.

5stupňová sekvenční manuální 
převodovka
5stupňová sekvenční manuální převodovka je 
určena pro řidiče, jejichž styl řízení vyžaduje 
naprostou kontrolu nad spojkou a řazením. Ruční 
řazení v kombinaci s ovládáním spojky aplikuje 
výkon a točivý moment přesně tam, kde je chcete 
mít a v požadovaný okamžik. 5stupňová sekvenční 
převodovka je až o 20 % účinnější než většina 
automatických CVT.

Vzadu umístěný chladič

Chladič se z přední části přesunul do zadní části 
vozidla, aby nedocházelo k zanášení lamel blátem. 
Dva ventilátory s vysokým průtokem vzduchu 
zajišťují více než dostatečnou chladicí kapacitu pro 
regulaci teploty motoru za jakýchkoli podmínek.

YXZ1000R - Romantic Rouge

Model YXZ1000R pokračuje v roce 2020 značným počtem vylepšení, od 
nového designu až po přepracované a vyladěné mechanické a elektronické 
komponenty se zdokonalenou funkčností zajišťující fantastický celkový 
výkon, který obdržel minulý rok.

Prostřednictvím modelu YXZ1000R – nejdokonaleji vybavené čtyřkolky 
side-by-side, jaká kdy byla na trhu – posouváme výkon v terénu na ještě 
vyšší úroveň! Její jedinečná 5stupňová manuální převodovka s hydraulickým 
nožním spojkovým systémem umožňuje řidiči plnou kontrolu nad výkonem 
motoru na trati.

Model YXZ1000R, vybavený 14” litými hliníkovými koly s 29” pneumatikami 
Big Horn a přeladěným dlouhozdvihovým odpružením exceluje rovněž 
v náročném terénu.
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Turbo kit 

Navrženo pro vyznavače zábavy “no-limits”.

Pro každého, kdo chce vytáhnout z YXZ ještě

více energie! Jedině tady najdete naprosto

high-tech komponenty nejvyšší dostupné

kvality. Nešli jsme po ceně, ale po výkonu a

detailu. Ale stejně nám asi nebudete věřit,

dokud pořádně nezatáhnete za plyn! Tady

máte přesný výčet techniky, kterou náš

turbo kit obsahuje:

Top-of-the-line Garrett GT2860RS Turbo

• Nový mezichladič vody-vzduch

•  Zahrnuje upgradované spojení GYTRSet
Rod

• Plug and play

• Vysoce odolné silikonové těsnění

•  Ručně TIGem svařované, stejnoměrně
dlouhé výfukové potrubí

• Lze použít se standardním tlumičem výfuku

•  Nová ECU jednotka Yamaha, která
poskytuje konzistentní odezvu na plyn a
jeho škrticí klapky

•  Vlastní airbox, který přesně sedí na místo
původního sání

•  Obsahuje kvalitní vzduchový fi ltr
Donaldson®

• Opletené nerezové hadice

•  Celkový nárůst výkonu až o 60%

• Pro modelový rok 18 a mladší  
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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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Rear Cargo Box

Rear A-arm Guards

GYTR® Billet Clutch Inner Hub

GYTR® Billet Clutch Basket

GYTR® Billet Clutch Pressure Plate

YFM90R Sticker Kit

Sports Front Bumper, alloy

Sport YXZ1000R

Full Titanium Racing Exhaust System Flood Light KitsRadiant LED Light Bar 27’’ GYTR Foam Filter Assy for 
Turbo Kit

Rear Window

Rear Grab Bar - White

GYTR 4-point Racing Harness Storage Cover

Turbo

Interior Padding Kit

GYTR Velocity Stacks

Clutch Kit

GYTR Race Camshaft

Spare Tyre Mount - White Alternator Kit

Switch Panel

Side Mount Mirror

Rekluse® Clutch

Above is a selection of accessories for the ATV & SxS models. More accessories can be found on the Yamaha Motor website.
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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-yamaha-
motor.eu a vneste s námi vzrušení do své 
budoucnosti.
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Specifikace

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

YFZ450R YFZ450R SE YFM700R YFM700R SE

Motor

Typ motoru
jednoválec, kapalinou chlazený,  

4taktní, DOHC, 5ventilový
jednoválec, kapalinou chlazený,  

4taktní, DOHC, 5ventilový
jednoválec, kapalinou chlazený,  

4taktní, 4ventilový
jednoválec, kapalinou chlazený,  

4taktní, 4ventilový

Zdvihový objem 449cc 449cc 686cc 686cc

Vrtání x zdvih 95.0 x 63.4 95.0 x 63.4 102.0 x 84.0 102.0 x 84.0

Kompresní poměr 11.8 : 1 11.8 : 1 9.2 : 1 9.2 : 1

Systém mazání se suchou skříní se suchou skříní se suchou skříní se suchou skříní

Palivový systém vstřikování paliva 42 mm EHS s ISC vstřikování paliva 42 mm EHS s ISC vstřikování paliva, 44 mm vstřikování paliva, 44 mm

Systém zapalování TCI TCI elektronická řídící jednotka (ECU) elektronická řídící jednotka (ECU)

Systém startování elektrický elektrický elektrický elektrický

Převodovka 5rychlostní, manual slipper clutch 5rychlostní, manual slipper clutch 5 rychlostí a zpátečka, Mokrá vícenásobná spojka 5 rychlostí a zpátečka, Mokrá vícenásobná spojka

Pohon 2WD 2WD 2WD 2WD

Koncový převod řetěz řetěz řetěz řetěz

Podvozek

Systém předního odpružení

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno,  
Progresivní pružiny s možností nastavení  

předpětí, Zdvih 250 mm,  
Piggy Back 3-way adjustable damper

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno,  
Progresivní pružiny s možností nastavení  

předpětí, Zdvih 250 mm,  
Piggy Back 3-way adjustable damper

KYB Twin Tube shocks, Nezávislé dvojité  
trojúhelníkové rameno, Progresivní pružiny s 
možností nastavení předpětí, Zdvih 230 mm

KYB Piggy Back with Hi and Low speed compres-
sion &, single rebound adjustment, Nezávislé 

dvojité trojúhelníkové rameno, Progresivní pružiny 
s možností nastavení předpětí, Zdvih 230 mm

Systém zadního odpružení

Kyvné rameno ze slitiny lehkých kovů,  
Zdvih 280 mm, Progresivní pružiny s  

možností nastavení předpětí,  
Piggy Back 3-way adjustable damper

Kyvné rameno ze slitiny lehkých kovů,  
Zdvih 280 mm, Progresivní pružiny s  

možností nastavení předpětí,  
Piggy Back 3-way adjustable damper

KYB Piggy Back, Progresivní pružiny s možností 
nastavení předpětí, Kyvné rameno ze slitiny 

lehkých kovů, Zdvih 256 mm

KYB Piggy Back with Hi and Low speed compres-
sion &, single rebound adjustment, Progresivní 
pružiny s možností nastavení předpětí, Kyvné 
rameno ze slitiny lehkých kovů, Zdvih 256 mm

Přední brzda
Dvojité kotouče s hydraulickými  

dvoupístkovými třmeny
Dvojité kotouče s hydraulickými  

dvoupístkovými třmeny
Dvojité kotouče s hydraulickými  

dvoupístkovými třmeny
Dvojité kotouče s hydraulickými  

dvoupístkovými třmeny

Zadní brzda
Kotouče s vlnovitým profilem,  

dvoupístkové třmeny
Kotouče s vlnovitým profilem,  

dvoupístkové třmeny
Kotouče s vlnovitým profilem,  

dvoupístkové třmeny
Kotouče s vlnovitým profilem, 

dvoupístkové třmeny

Přední pneumatiky AT21x7R10 AT21x7R10 AT21x7R10 AT21x7R10

Zadní pneumatiky AT20x10R9 AT20x10R9 AT20x10R9 AT20x10R9

Rozměry
Celková délka 1,795 mm 1,795 mm 1,845 mm 1,845 mm

Celková šířka 1,240 mm 1,240 mm 1,170 mm 1,170 mm

Celková výška 1,065 mm 1,065 mm 1,130 mm 1,130 mm

Výška sedla 810 mm 810 mm 815 mm 815 mm

Rozvor kol 1,270 mm 1,270 mm 1,280 mm 1,280 mm

Minimální světlá výška 115 mm 115 mm 113 mm 113 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 184kg 184kg 192kg 192kg

Min. poloměr otáčení n/a n/a n/a n/a

Kapacita palivové nádrže 10 litrů 10 litrů 11 litrů 11 litrů

Kapacita olejové nádrže n/a n/a n/a n/a

Nosnost
Přední nosič n/a n/a n/a n/a

Zadní nosič n/a n/a n/a n/a

Cargo bed n/a n/a n/a n/a
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YFM90R YFZ50 YXZ1000R SS SE YXZ1000R SS YXZ1000R

Motor

Typ motoru
jednoválec, 4taktní, SOHC,  

vzduchem chlazený, 2 ventilový
jednoválec, 4taktní, SOHC,  

vzduchem chlazený, 2 ventilový
kapalinou chlazený, 4taktní,  

4ventilový, DOHC, řadový tříválec
kapalinou chlazený, 4taktní,  

4ventilový, DOHC, řadový tříválec
kapalinou chlazený, 4taktní,  

4ventilový, DOHC, řadový tříválec

Zdvihový objem 88cc 49.4cc 998cc 998cc 998cc

Vrtání x zdvih 47.0 x 51.0 39.0 x 41.4 80.0 x 66.2 80,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm

Kompresní poměr 10.2 : 1 8.5 : 1 11.3 : 1 11.3:1 11.3 : 1

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

Palivový systém Karburátor TK SVR 22 mm V12 x 1 Triple Mikuni 41 mm Triple Mikuni 41 mm Triple Mikuni 41 mm

Systém zapalování DC-CDI CDI TCI TCI TCI

Systém startování elektrický elektrický a nožní elektrický elektrický elektrický

Převodovka automatická automatická s variátorem stálý záběr, 5rychlostní, 1-speed.reverse stálý záběr, 5rychlostní 5rychlostní, stálý záběr, manuální

Pohon 2WD 2WD
On-Command® 2WD, 4WD,  

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

4WD with Diff-lock
On-Command® 2WD/4WD a On-Com-
mand® přední uzávěrka diferenciálu

Koncový převod řetěz řetěz kardan kardan kardan

Podvozek

Systém předního odpružení
Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, 

Zdvih
Single A-arm, 60 mm wheel travel

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno se 
systémem Anti-Sway, 412 mm wheel travel

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno se 
systémem Anti-Sway, 412 mm wheel travel

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno se 
systémem Anti-Sway, 412 mm wheel travel, 

Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring

Systém zadního odpružení kyvná vidlice, Zdvih 83 mm kyvná vidlice, 51 mm wheel travel
Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno se 
systémem Anti-Sway, 432 mm wheel travel

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno se 
systémem Anti-Sway, 432 mm wheel travel

Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno se 
systémem Anti-Sway, 432 mm wheel travel, 

Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring

Přední brzda dvojitá bubnová bubnová Dvojité hydraulické kotouče Dvojité hydraulické kotouče Dvojité hydraulické kotouče

Zadní brzda Uzavřený buben Uzavřený buben
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 AT18x7-8 AT16x6,5-7
Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, litá  

hliníková kola (SE: bead lock wheels)
Maxxis Bighorn M917, AT29x9,00R-14,  

litá hliníková kola se zámkem
Maxxis Bighorn M917, AT29x9,00R-14,  

litá hliníková kola

Zadní pneumatiky AT18x9-8 AT16 x 7-7
Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, litá 
hliníková kola (SE: bead lock wheels)

Maxxis Bighorn M918, AT29x11,00R-14,  
litá hliníková kola se zámkem

Maxxis Bighorn M918, AT29x11,00R-14,  
litá hliníková kola

Rozměry
Celková délka 1,490 mm 1,250 mm 3,121 mm 3 121 mm 3 121 mm

Celková šířka 885 mm 820 mm 1,626 mm 1 626 mm 1 626 mm

Celková výška 910 mm 770 mm 1,834 mm 1 834 mm 1 834 mm

Výška sedla 654 mm 585 mm n/a n/a 2 300 mm

Rozvor kol 1,010 mm 830 mm 2,300 mm 2 300 mm 6,0 m

Minimální světlá výška 100 mm 88 mm 330 mm 330 mm 330 mm

Mokrá hmotnost včetně náplní 120kg 100kg 685kg / 699kg 685kg / 699kg 685kg / 699kg

Min. poloměr otáčení n/a n/a 6.0m 6,0 m 6,0 m

Kapacita palivové nádrže 4.8 litrů 5.8 litrů 34 litrů

Kapacita olejové nádrže n/a 0.9 litrů 3,4 litrů

Nosnost
Přední nosič n/a n/a n/a n/a 136 kg

Zadní nosič n/a n/a n/a n/a n/a

Cargo bed n/a n/a 136kg 136kg n/a
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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.

www.yamaha-motor.eu/cz Sledujte nás:

Autorizovaný dealer Yamaha

Yamaha Motor Europe N.V.
odštěpný závod Česká republika

Petrská 1168/29
110 00 Praha 1

Česká republika
info@yamaha-motor.cz
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