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ENJOY
Ανακαλύψτε τον δικό σας κόσμο.

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την απόλυτη αίσθηση 
ελευθερίας που προσφέρουν τα οχήματα Leisure 
της Yamaha. Θα μπορέσετε να ανακαλύψετε 
πολλά απομακρυσμένα μέρη, που άλλα οχήματα 
δεν μπορούν να πλησιάσουν. Επιπλέον,
θα εκτιμήσετε απόλυτα τον κόσμο γύρω σας.

Με εντυπωσιακές επιδόσεις σε κάθε είδους 
έδαφος, φιλική προς το χρήστη τεχνολογία 
και εξαιρετική άνεση για τους επιβαίνοντες, τα 

κορυφαία στην κατηγορία τους ATV Grizzly θα 
σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε τη μαγεία της 
εκτός δρόμου οδήγησης, ενώ τα τετραθέσια 
και διθέσια Side-by-Side Wolverine, θα σας 
επιτρέψουν να μοιραστείτε εμπειρίες με την 
οικογένεια και τους φίλους σας.

Στα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων, το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων Ultramatic με πέδηση κινητήρα 

σε όλους τους τροχούς για ομαλή και σίγουρη 
οδήγηση, καθώς και το καταξιωμένο σύστημα 
On-Command® της Yamaha, το οποίο παρέχει 
απόλυτο έλεγχο και διευκολύνει την εναλλαγή 
μεταξύ των λειτουργιών 2WD και 4WD.



  

Η Yamaha
κάνει τη Διαφορά

Σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου CVT
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης Ultramatic της Yamaha 
παρέχει αυτόματα τη βέλτιστη σχέση μετάδοσης, 

ώστε η ισχύς να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη. Ο συμπλέκτης 
ελεύθερης περιστροφής μίας κατεύθυνσης (τύπου sprag) εμπλέκεται 
κατά την επιβράδυνση και παρέχει πέδηση στους κινούμενους 
τροχούς από τον κινητήρα, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο 
όταν κινείστε σε κατηφόρες.

Ανεξάρτητη ανάρτηση
Όλα τα Utility και Leisure ATVs, καθώς και όλα τα μοντέλα 
Side by Side διαθέτουν ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση 

με διπλά ψαλίδια καθώς και ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση. Όλα τα 
αμορτισέρ μας διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης της προφόρτισης 
των ελατηρίων, ενώ επιλεγμένα μοντέλα με κίνηση σε όλους 
τους τροχούς διαθέτουν επίσης ρυθμιζόμενη απόσβεση. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην εύκολη προσαρμογή του οχήματος 
στο προσωπικό σας στυλ οδήγησης, αλλά και στο φορτίο που 
μεταφέρετε. Επίσης, επιτρέπουν την ιδανική ρύθμιση της ανάρτησης 
για βέλτιστες επιδόσεις.

Ηλεκτρονικός Ψεκασμός Καυσίμου
Χρησιμοποιώντας μικροϋπολογιστή, το σύστημα EFI 
της Yamaha παρέχει ακρίβεια στην εισαγωγή του μίγματος 

καυσίμου/αέρα στο θάλαμο καύσης του κινητήρα, εξασφαλίζοντας 
βέλτιστη ισχύ και οικονομία σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Επιλογή τρόπου μετάδοσης κίνησης
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης CVT διαθέτει 
χειροκίνητη επιλογή της κίνησης εμπρός ή όπισθεν. 

Περιλαμβάνει επιλογές γρήγορης και αργής μετάδοσης για 
τις εμπρός ταχύτητες, καθώς και θέση στάθμευσης, στην οποία 
το κιβώτιο ταχυτήτων μπλοκάρει μηχανικά ώστε να μην μπορούν 
να περιστραφούν οι τροχοί.

4WD
Με το σύστημα On-Command® της Yamaha, είναι δυνατή
η εναλλαγή μεταξύ 2WD και 4WD εν κινήσει. Αυτό είναι ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα που επιτρέπει να απολαμβάνετε απρόσκοπτα 
– και σχεδόν στιγμιαία - τη μετάβαση από ταξίδι σε αναρρίχηση.
Αυτό το αποκλειστικό σύστημα της Yamaha ενεργοποιείται με ένα
κουμπί που έχει τοποθετηθεί στο τιμόνι των οχημάτων Utility και 
Leisure ATV ή με τον εργονομικό ρυθμιστικό διακόπτη που υπάρχει 
στα μοντέλα SxS.

Ηλεκτρικό Σύστημα Διεύθυνσης (Τιμόνι) 
Το σύστημα EPS της Yamaha είναι ευαίσθητο στην ταχύτητα 
και μειώνει σημαντικά την καταπόνηση από τη χρήση του 

τιμονιού, ενισχύοντας παράλληλα τον έλεγχο του ATV ή του Side-by-
Side από τον αναβάτη, όταν δέχεται κραδασμούς από λακκούβες και 
πέτρες που υπάρχουν στη διαδρομή. Αυτή η αυξημένη άνεση γίνεται 
ιδιαίτερα αντιληπτή κατά τη διάρκεια της πολύωρης εργασίας.

Μπλοκέ διαφορικό
Σε επιλεγμένα μοντέλα Utility ATV και σε όλα τα μοντέλα 
Leisure ATV και SxS, το σύστημα Yamaha On-Command® 

διαθέτει μπλοκέ διαφορικό που ενεργεί στους εμπρός τροχούς και 
παρέχει αυξημένη πρόσφυση σε ακραίες συνθήκες.





 

Αναθεωρήστε
τα πάντα



 

Ανακαλύψτε το μοναδικό Wolverine® RMAX™ 4 1000 SE (Special Edition) 
και ετοιμαστείτε όχι απλά για μια νέα εμπειρία, αλλά για κάτι εξαιρετικά 
συναρπαστικό! Αυτό το εκπληκτικό νέο τετραθέσιο όχημα θα οδηγήσει εσάς 
και τους φίλους σας σε εξερευνήσεις που δεν θα πιστεύατε ποτέ ότι είναι 
δυνατές, με άνεση αυτοκινήτου και έλεγχο που εμπνέει αυτοπεποίθηση.

Ο εντυπωσιακός χειρισμός σε κάθε έδαφος συνοδεύεται από ομαλή απόδοση 
ισχύος χάρη στον νέο κινητήρα 999 κ.εκ., ενώ το κουμπί του D-Mode προσφέρει 
την επιλογή ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης: Sport, Trail και Crawl. 
Προσθέστε σε όλα αυτά το χρώμα Special Edition, το εργοστασιακό βαρούλκο 
WARN, τους ταιριαστούς χρωματικά τροχούς και τα ελαστικά Maxxis Carnage 
και θα καταλάβετε ότι δεν πρόκειται για κάτι συνηθισμένο.

Η ανάπτυξη της οικογένειας των off-road οχημάτων Wolverine®RMAX™1000 
βασίστηκε στη φιλοσοφία του Jin-Ki Kanno, που μεταφράζεται από τα Ιαπωνικά 
ως “η γνήσια απόλαυση που νιώθει ο οδηγός όταν γίνεται ένα με το όχημα”. 
Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά οχήματα που κυριαρχούν ακόμη και 
στα πιο δύσκολα εδάφη, εμπνέοντας σιγουριά και χαρίζοντας απόλαυση τόσο 
στον οδηγό όσο και στους επιβάτες.

Τέσσερα καθίσματα συν φορτίο
Αυτό είναι το πιο ευέλικτο τετράτροχο στην 
κατηγορία του. Προσφέρει καθίσματα για 1 – 4 
ενήλικες συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
τους και διαθέτει έξυπνες δυνατότητες επιπλέον 
αποθήκευσης. Εάν διπλώσετε και σύρετε τα 
πίσω καθίσματα προς τα εμπρός, στο πίσω 
μέρος μπορούν να μεταφερθούν έως και 272 
κιλά, τα οποία τοποθετούνται με ασφάλεια χάρη 
στις πολλαπλές χαλύβδινες δέστρες που είναι 
διαθέσιμες. Το όχημα διαθέτει ενσωματωμένη 
υποδοχή για κοτσαδόρο 2 ιντσών, ο οποίος 
παρέχει τη δυνατότητα ρυμούλκησης φορτίου 
έως και 907 κιλά.

Εξελιγμένη ανάρτηση, 
σχεδιασμένη με γνώμονα την άνεση
Η νέα ανάρτηση βαρέως τύπου έχει σχεδιαστεί 
για να προσφέρει το καλύτερο μείγμα για τέλειο 
χειρισμό: Μέγιστη ανεξαρτησία σε χαμηλές 
ταχύτητες, για ισορροπημένη αίσθηση κατά 
την οδήγηση σε μονοπάτια, και μέγιστη αντίσταση 
τερματισμού με βελτιωμένη απόσβεση 
σε υψηλότερες ταχύτητες για τους επιθετικούς 
ελιγμούς. Οι βραχίονες A μεγάλου ανοίγματος 
σε συνδυασμό με τα εύκολα ρυθμιζόμενα 
αμορτισέρ FOX παρέχουν τον τέλειο συνδυασμό 
στον εμπρός και τον πίσω άξονα.

Επιβλητικό και επιθετικό στυλ SE
Το Wolverine® RMAX™4 1000 διαθέτει αυξημένες 
δυνατότητες, αλλά και επιβλητική εμφάνιση χάρη 
στον ιδιαίτερο χρωματικό συνδυασμό SE, 
την επιθετική σχεδίαση του μπροστινού τμήματος 
και τα στιβαρά ελαστικά Dirt Commander. 
Οι νέοι, χαρακτηριστικοί μπροστινοί προβολείς 
LED και τα επιβλητικά φώτα θέσης αναδεικνύουν 
τη δυναμική εμφάνιση του οχήματος, ενώ τα πίσω 
φώτα, τα φώτα πέδησης και τα φώτα όπισθεν 
LED προσφέρουν επιπλέον ορατότητα.

Νέος, πανίσχυρος 
δικύλινδρος κινητήρας 999 κ.εκ.
Η εκπληκτική ισχύς του νέου 8-βάλβιδου 
κινητήρα 999 κ.εκ. με δύο παράλληλους 
κυλίνδρους και 2ΕΕΚ παρέχει κορυφαία, 
εξαιρετικά ομαλή απόδοση σε όλο το φάσμα 
των στροφών, ενώ με το όριο στροφών στις 
8.500 σ.α.λ., η επιθετική και δυναμική οδήγηση 
αποκτά νέο νόημα. Για απόλυτη σιγουριά, η 
θρυλική ανθεκτικότητα και αξιοπιστία είναι το 
σήμα κατατεθέν για κάθε κινητήρα της Yamaha.
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Wolverine® RMAX™4 1000 SE



 

Διευρύνει
τα όρια



 

Μοιραστείτε τις περιπέτειές σας με τους φίλους σας σε αυτή την εξαιρετικά 
άνετη, κορυφαία στην κατηγορία της τετραθέσια καμπίνα, που είναι εμπνευσμένη 
από την αυτοκινητοβιομηχανία. Η απαράμιλλη ισχύς του νέου κινητήρα Yamaha 
999 κ.εκ. με δύο παράλληλους κυλίνδρους συνδυάζεται με εξαιρετικό κράτημα 
και ρυθμιζόμενη ανάρτηση, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τις εκτός δρόμου 
εξερευνήσεις σας με μοναδικό στυλ.

Το Wolverine® RMAX™4 1000 προσφέρει μοναδικό στυλ και άνεση, 
διευρύνοντας παράλληλα τους ορίζοντές σας, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να 
προσκαλέσετε φίλους και συγγενείς σε μια συναρπαστική ημέρα  περιπέτειας. 
Ταυτόχρονα προσφέρει νέες εμπειρίες, χάρη στα καταπληκτικά 
νέα χαρακτηριστικά και τα εξελιγμένα συστήματα ελέγχου που διαθέτει.

Η ανάπτυξη της οικογένειας των off-road οχημάτων Wolverine® RMAX™1000 
έχει βασιστεί στη φιλοσοφία του Jin-Ki Kanno, που μεταφράζεται από τα Ιαπωνικά 
ως «η γνήσια απόλαυση που νιώθει ο οδηγός όταν γίνεται ένα με το όχημα». 
Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά οχήματα που κυριαρχούν ακόμη και στα πιο 
δύσκολα εδάφη, εμπνέοντας σιγουριά και χαρίζοντας απόλαυση τόσο στον οδηγό 
όσο και στους επιβάτες

Τέσσερα καθίσματα συν φορτίο
Πρόκειται για ένα από τα πιο ευέλικτα οχήματα 
στην κατηγορία του. Προσφέρει καθίσματα 
για 1 – 4 ενήλικες συμπεριλαμβανομένου 
του εξοπλισμού τους και διαθέτει έξυπνες 
δυνατότητες επιπλέον αποθήκευσης. 
Εάν διπλώσετε και σύρετε τα πίσω καθίσματα 
προς τα εμπρός, στο πίσω μέρος μπορούν 
να μεταφερθούν έως και 272 κιλά, τα οποία 
τοποθετούνται με ασφάλεια χάρη στις πολλαπλές 
χαλύβδινες δέστρες που είναι διαθέσιμες. 
Το όχημα διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή 
για κοτσαδόρο 2 ιντσών, ο οποίος παρέχει 
τη δυνατότητα ρυμούλκησης φορτίου
έως και 907 κιλά.

Εξελιγμένη ανάρτηση, 
σχεδιασμένη με γνώμονα την άνεση
Η νέα ανάρτηση βαρέως τύπου έχει σχεδιαστεί 
για να προσφέρει το καλύτερο μείγμα για τέλειο 
χειρισμό: Μέγιστη ανεξαρτησία σε χαμηλές 
ταχύτητες, για ισορροπημένη αίσθηση κατά την 
οδήγηση σε μονοπάτια, και μέγιστη αντίσταση 
τερματισμού με βελτιωμένη απόσβεση 
σε υψηλότερες ταχύτητες για τους επιθετικούς 
ελιγμούς. Οι βραχίονες A μεγάλου ανοίγματος 
σε συνδυασμό με τα εύκολα ρυθμιζόμενα 
αμορτισέρ FOX παρέχουν τον τέλειο συνδυασμό 
στον εμπρός και τον πίσω άξονα.

Επιβλητικό και επιθετικό στυλ
Το Wolverine® RMAX™4 1000 διαθέτει αυξημένες 
δυνατότητες, αλλά και επιβλητική εμφάνιση χάρη 
στον ιδιαίτερο χρωματικό συνδυασμό SE, την 
επιθετική σχεδίαση του μπροστινού τμήματος 
και τα στιβαρά ελαστικά Dirt Commander. 
Οι νέοι, χαρακτηριστικοί μπροστινοί προβολείς 
LED και τα επιβλητικά φώτα θέσης αναδεικνύουν 
τη δυναμική εμφάνιση του οχήματος, ενώ τα πίσω 
φώτα, τα φώτα πέδησης και τα φώτα όπισθεν 
LED προσφέρουν επιπλέον ορατότητα.

Νέος, πανίσχυρος 
δικύλινδρος κινητήρας 999 κ.εκ.
Η εκπληκτική ισχύς του νέου 8-βάλβιδου 
κινητήρα 999 κ.εκ. με δύο παράλληλους 
κυλίνδρους και 2ΕΕΚ παρέχει κορυφαία, 
εξαιρετικά ομαλή απόδοση σε όλο το φάσμα 
των στροφών, ενώ με το όριο στροφών στις 
8.500 σ.α.λ., η επιθετική και δυναμική οδήγηση 
αποκτά νέο νόημα. Για απόλυτη σιγουριά, η 
θρυλική ανθεκτικότητα και αξιοπιστία είναι το 
σήμα κατατεθέν για κάθε κινητήρα της Yamaha.

Armor Grey
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Wolverine® RMAX™4 1000



 

Πέρα
από τα συνηθισμένα



 

Αυτή η Special Edition έκδοση του νέου Wolverine® RMAX™2 1000 ξεπερνά 
κάθε προσδοκία με τον πανίσχυρο κινητήρα 999 κ.εκ., το μοναδικό χειριστήριο 
D-Mode για επιλογή μεταξύ των προγραμμάτων Sport, Trail και Crawl, 
το αποκλειστικό κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® της Yamaha, το εργοστασιακό 
βαρούλκο WARN και τα επιθετικά ελαστικά Maxxis Carnivore.

Η μακρόχρονη εμπειρία και η βαθιά γνώση της Yamaha στα οχήματα πολλαπλών 
δυνατοτήτων ενέπνευσαν τις ομάδες ανάπτυξης να δημιουργήσουν αυτό 
το εντυπωσιακό Special Edition μοντέλο των off-road οχημάτων περιπέτειας
νέας γενιάς. #DRIVENBYFREEDOM – το νέο SxS ξέρει πώς να εκπλήσσει 
και να συναρπάζει!

Η ανάπτυξη του Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition βασίστηκε 
στη φιλοσοφία του Jin-Ki Kanno, που μεταφράζεται από τα Ιαπωνικά ως 
«η γνήσια απόλαυση που νιώθει ο οδηγός όταν γίνεται ένα με το τετράτροχό του». 
Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά ικανό όχημα που κυριαρχεί ακόμα και 
στα πιο απαιτητικά εδάφη, εμπνέοντας σιγουριά τόσο στον οδηγό όσο 
και στον συνεπιβάτη.

Πανίσχυρος νέος κινητήρας 999 κ.εκ. 
με δύο παράλληλους κυλίνδρους
Η εκπληκτική ισχύς του νέου 8-βάλβιδου κινητήρα 
999 κ.εκ. με δύο παράλληλους κυλίνδρους και 
2ΕΕΚ παρέχει κορυφαία, εξαιρετικά ομαλή 
απόδοση σε όλο το φάσμα των στροφών, ενώ 
με το όριο στροφών στις 8.500 σ.α.λ., η επιθετική 
και δυναμική οδήγηση αποκτά νέο νόημα. 
Για απόλυτη σιγουριά, η θρυλική ανθεκτικότητα 
και αξιοπιστία είναι το σήμα κατατεθέν για κάθε 
κινητήρα της Yamaha.

Τρία προγράμματα οδήγησης, 
μία υπέρ-ευέλικτη μηχανή
Το ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T (Yamaha Chip 
Controlled Throttle) της Yamaha συνεργάζεται με 
το κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® και το σύστημα 
On-Command, παρέχοντας τέλεια απόδοση 
ισχύος σε οποιεσδήποτε συνθήκες, μέσω του 
νέου χειριστηρίου D-Mode (Drive Mode) τριών 
θέσεων. Επιλέξτε το πρόγραμμα Sports για βατά 
εδάφη και δυναμική οδήγηση, το πρόγραμμα Trail 
για απολαυστικές, ξεκούραστες διαδρομές ή το 
πρόγραμμα Crawl για τεχνικούς ελιγμούς με μικρή 
ταχύτητα, όπως είναι το σκαρφάλωμα σε βράχους.

Εξελιγμένη ανάρτηση, 
σχεδιασμένη με γνώμονα την άνεση
Η νέα ανάρτηση βαρέως τύπου έχει σχεδιαστεί 
για να προσφέρει το καλύτερο μείγμα για τέλειο 
χειρισμό: Μέγιστη ανεξαρτησία σε χαμηλές 
ταχύτητες, για ισορροπημένη αίσθηση κατά 
την οδήγηση σε μονοπάτια, και μέγιστη αντίσταση 
τερματισμού με βελτιωμένη απόσβεση 
σε υψηλότερες ταχύτητες για τους επιθετικούς 
ελιγμούς. Οι βραχίονες A μεγάλου ανοίγματος 
σε συνδυασμό με τα εύκολα ρυθμιζόμενα 
αμορτισέρ FOX παρέχουν τον τέλειο συνδυασμό 
στον εμπρός και τον πίσω άξονα.

Επιβλητικό και επιθετικό στυλ SE
Ο μοναδικός χαρακτήρας αυτού του μοντέλου 
SE κερδίζει τις εντυπώσεις με αυξημένες 
δυνατότητες, αλλά και επιβλητική εμφάνιση 
που οφείλεται στον ιδιαίτερο χρωματικό 
συνδυασμό SE, την επιθετική σχεδίαση του 
μπροστινού τμήματος και τα στιβαρά ελαστικά. 
Οι χαρακτηριστικοί μπροστινοί προβολείς LED 
και τα επιβλητικά φώτα θέσης αναδεικνύουν τη 
δυναμική εμφάνιση του οχήματος, ενώ τα πίσω 
φώτα, τα φώτα πέδησης και τα φώτα όπισθεν 
LED προσφέρουν επιπλέον ορατότητα.

Covert Green

W
o

lv
er

in
e®

 R
M

A
X

™
2 

10
0

0 
S

E
 -

 S
x

S

Wolverine® RMAX™2 1000 SE



 

Οδήγηση
χωρίς

συμβιβασμούς



 

Δοκιμάστε νέες, παράτολμες περιπέτειες με αυτό το ευέλικτο, διθέσιο όχημα
“μάχης” παντός εδάφους. Ο ισχυρός, νέος κινητήρας 999 κ.εκ., ο εξαιρετικός
χειρισμός, η ρυθμιζόμενη ανάρτηση και ο πίνακας οργάνων τύπου αυτοκινήτου 
ανοίγουν έναν εκπληκτικό νέο κόσμο για τις εξερευνήσεις σας με μοναδικό
στυλ και μεγάλη άνεση.

Η μακρόχρονη εμπειρία και η βαθιά γνώση της Yamaha στα οχήματα πολλαπλών 
δυνατοτήτων ενέπνευσαν τις ομάδες ανάπτυξης να δημιουργήσουν αυτό 
το εντυπωσιακό off-road όχημα περιπέτειας νέας γενιάς. #DRIVENBYFREEDOM – 
το νέο SxS ξέρει πώς να εκπλήσσει και να συναρπάζει!

Η ανάπτυξη του Wolverine® RMAX™ 2 1000 βασίστηκε στη φιλοσοφία του
Jin-Ki Kanno, που μεταφράζεται από τα Ιαπωνικά ως “η γνήσια απόλαυση που
νιώθει ο οδηγός όταν γίνεται ένα με το τετράτροχό του”. Το αποτέλεσμα είναι
ένα εξαιρετικά ικανό όχημα που κυριαρχεί ακόμα και στα πιο απαιτητικά εδάφη, 
εμπνέοντας σιγουριά τόσο στον οδηγό όσο και στον συνεπιβάτη.

Πανίσχυρος νέος κινητήρας 999 κ.εκ. 
με δύο παράλληλους κυλίνδρους
Η εκπληκτική ισχύς του νέου 8-βάλβιδου κινητήρα 
999 κ.εκ. με δύο παράλληλους κυλίνδρους και 
2ΕΕΚ παρέχει κορυφαία, εξαιρετικά ομαλή 
απόδοση σε όλο το φάσμα των στροφών, 
ενώ με το όριο στροφών στις 8.500 σ.α.λ., 
η επιθετική και δυναμική οδήγηση αποκτά 
νέο νόημα. Για απόλυτη σιγουριά, η θρυλική 
ανθεκτικότητα και αξιοπιστία είναι το σήμα 
κατατεθέν για κάθε κινητήρα της Yamaha.

Ευέλικτες δυνατότητες 
μεταφοράς φορτίου
Το Wolverine® RMAX™ 2 1000 διαθέτει 
ανατρεπόμενη πλατφόρμα φόρτωσης που 
απλουστεύει τις μεταφορές. Διαθέτοντας 
υδραυλική υποβοήθηση και ανθεκτικό σύστημα 
ασφάλισης, η πλατφόρμα μπορεί να μεταφέρει 
έως 272 κιλά και διαθέτει πολλές χαλύβδινες 
δέστρες για τη στερέωση φορτίου ή την 
προσάρτηση αξεσουάρ. Προσθέστε την ικανότητα 
ρυμούλκησης 907 κιλών μέσω μιας υποδοχής 
σύνδεσης κοτσαδόρου 2 ιντσών στον βασικό 
εξοπλισμό, και το Wolverine® RMAX™ 2 1000 είναι 
ανά πάσα στιγμή. έτοιμο για κάθε αποστολή!

Εξελιγμένη ανάρτηση, 
σχεδιασμένη με γνώμονα την άνεση
Η νέα ανάρτηση βαρέως τύπου έχει σχεδιαστεί 
για να προσφέρει το καλύτερο μείγμα για τέλειο 
χειρισμό: Μέγιστη ανεξαρτησία σε χαμηλές 
ταχύτητες, για ισορροπημένη αίσθηση κατά την 
οδήγηση σε μονοπάτια, και μέγιστη αντίσταση 
τερματισμού με βελτιωμένη απόσβεση σε 
υψηλότερες ταχύτητες για τους επιθετικούς 
ελιγμούς. Οι βραχίονες A μεγάλου ανοίγματος 
σε συνδυασμό με τα εύκολα ρυθμιζόμενα 
αμορτισέρ FOX παρέχουν τον τέλειο συνδυασμό 
στον εμπρός και τον πίσω άξονα.

Επιβλητικό και επιθετικό στυλ
Το Wolverine® RMAX™2 1000 διαθέτει αυξημένες 
δυνατότητες, αλλά και επιβλητική εμφάνιση 
που οφείλεται στο εντυπωσιακό χρώμα του, 
την επιθετική σχεδίαση του μπροστινού τμήματος 
και τα στιβαρά ελαστικά. Οι νέοι, χαρακτηριστικοί 
μπροστινοί προβολείς LED και τα επιβλητικά 
φώτα θέσης αναδεικνύουν τη δυναμική εμφάνιση 
του οχήματος, ενώ τα πίσω φώτα, τα φώτα 
πέδησης και τα φώτα όπισθεν LED προσφέρουν 
επιπλέον ορατότητα.
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Απολαυστικό
4-θεσιο με ευελιξία 

2-θέσιου



 

Με 4 θέσεις το Wolverine X4 υπόσχεται άφθονη διασκέδαση σε περισσότερους 
επιβάτες! Τώρα με μια σειρά συναρπαστικών νέων εργονομικών σχεδιαστικών 
αναβαθμίσεων για το 2021, αυτό το εξαιρετικά αποδοτικό όχημα προσφέρει 
ακόμα υψηλότερα επίπεδα άνεσης και φιλικότητας προς το χρήστη.

Ο πανίσχυρος παράλληλης διάταξης δικύλινδρος κινητήρας 850 κ.εκ. του 
Wolverine x4 παρέχει εντυπωσιακή ροπή για εύκολη διέλευση από απαιτητικά 
εδάφη με χαμηλές ταχύτητες, ενώ το προηγμένο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic 
και το κατ’ επιλογή σύστημα μετάδοσης On-Command με δυνατότητα 
κίνησης 2WD/4WD/μπλοκέ διαφορικό, σας προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και έλεγχο!

Με καθίσματα με ψηλή πλάτη σχεδιασμένα να χωρούν εύκολα 4 ενήλικες, 
αποτελεί έναν από τους πιο άνετους τρόπους για να κάνετε μακρινές 
εξορμήσεις και εξερευνήσεις μαζί με τους φίλους σας. Το στιβαρό πλαίσιο 
προσφέρει σημαντικά επίπεδα ευελιξίας και ευκινησίας σε κάθε είδους εδάφη 
και σε όλες τις συνθήκες.

Ισχυρός δικύλινδρος κινητήρας 850 κ.εκ.
Ο κινητήρας 850 κ.εκ. με τους δύο παράλληλους 
κυλίνδρους παρέχει υψηλά επίπεδα γραμμικής 
ροπής και εξασφαλίζει τη δυνατότητα του X4 να 
μεταφέρει εύκολα 4 μεγαλόσωμους ενήλικες 
μαζί με τον εξοπλισμό τους σε απαιτητικά 
εδάφη και σε ορεινά σημεία. Η απόδοση της 
ισχύος είναι συγκλονιστική σε όλο το εύρος 
των στροφών, αλλά μια ειδικά ενημερωμένη 
χαρτογράφηση της μονάδας ECU για το μοντέλο 
του 2021 παρέχει ακόμη ομαλότερη ισχύ και 
έλεγχο σε χαμηλές ταχύτητες.

Πίσω αμορτισέρ με λειτουργία 
αυτόματης οριζοντίωσης
Είτε οδηγείτε μόνος είτε μεταφέρετε επιβάτες 
και φορτίο, η πίσω ανάρτηση διαθέτει λειτουργία 
αυτόματης οριζοντίωσης και εξασφαλίζει άνεση 
σε κάθε διαδρομή. Αυτό το ευφυές σύστημα 
βοηθά στη διατήρηση ενός σταθερού ύψους 
πορείας που ενισχύει τη συνολική ποιότητα της 
οδήγησης και παρέχει εξαιρετική επαφή με το 
έδαφος και μέγιστη πρόσφυση, αξιοποιώντας 
έτσι τα πλεονεκτήματα των νέων, εντυπωσιακών 
ελαστικών 27» Dirt Commander.

Άνετος, αθόρυβος εσωτερικός χώρος
Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουμε ότι εσείς και οι συνεπιβάτες 
σας θα μπορείτε να απολαμβάνετε ήσυχες και 
χαλαρωτικές διαδρομές. Τα μεγάλου όγκου 
συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής αέρα 
μειώνουν δραστικά το θόρυβο του κινητήρα 
ώστε οι επιβάτες να ακούγονται μεταξύ τους 
όταν συζητούν, ενώ οι λαστιχένιες βάσεις του 
κινητήρα και η εκτεταμένη μόνωση του πλαισίου 
ελαχιστοποιούν τους κραδασμούς στο δάπεδο.

Μικρών διαστάσεων, ευέλικτο πλαίσιο
Η λειτουργικότητα κυριαρχεί στο ευέλικτο 
Wolverine x4 του 2021. Το μικρών διαστάσεων 
πλαίσιο διαθέτει κοντό μεταξόνιο στα μόλις 2125 
χιλ., ώστε με το νέας σχεδίασης σύστημα ROPS 
(Roll Over Protection System), το οποίο είναι πιο 
κομψό και πιο στενό – να εξασφαλίζεται καλύτερη 
ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις - το όχημα 
κινείται με εξαιρετική άνεση σε στενά μονοπάτια. 
Οι νέας σχεδίασης φαρδύτερες πόρτες 
προσφέρουν ακόμα ευκολότερη πρόσβαση.

Αποποίηση ευθυνών: Η μονάδα που απεικονίζεται στις εμφανιζόμενες εικόνες είναι εξοπλισμένη με προαιρετικά Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha.
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Μοιραστείτε
τις περιπέτειές σας



 

Το Wolverine X2 Alu, με το κοντό μεταξόνιο, τον υψηλής ροπής κινητήρα 
και το μικρών διαστάσεων πλαίσιο, δημιουργήθηκε για να μεταφέρει εσάς και 
τον συνεπιβάτη σας σε ακραία εδάφη. Τώρα, με μια σειρά από συναρπαστικές νέες
εργονομικές σχεδιαστικές αναβαθμίσεις για το 2021, αυτό το φιλικό προς το
χρήστη SxS συνδυάζει τις δυνατότητές του με ακόμα μεγαλύτερη άνεση.

Διαθέτοντας καθίσματα με ψηλή πλάτη για 2 ενήλικες καθώς και μια σειρά 
από συναρπαστικές νέες εργονομικές σχεδιαστικές αναβαθμίσεις για το 2021, 
αυτό το όχημα προσφέρει μοναδική άνεση. Το μικρών διαστάσεων πλαίσιο 
παρέχει εξαιρετική ευελιξία και ευκινησία ενώ η πανίσχυρη ροπή του κινητήρα 
των 850 κ.εκ. προσφέρει εύκολο χειρισμό στις χαμηλές στροφές.

Με το κιβώτιο ταχυτήτων ομαλής λειτουργίας Ultramatic και το σύστημα 
μετάδοσης On-Command με δυνατότητα εναλλαγής λειτουργιών 2WD/4WD/
κλειδώματος διαφορικού, το Wolverine X2 Alu σάς προσφέρει απόλυτη 
αυτοπεποίθηση και έλεγχο!

Ισχυρός δικύλινδρος κινητήρας 850 κ.εκ.
Ο κινητήρας 850 κ.εκ. με τους δύο παράλληλους 
κυλίνδρους παρέχει υψηλά επίπεδα γραμμικής 
ροπής και εξασφαλίζει τη δυνατότητα του X2 Alu 
να μεταφέρει εύκολα 2 μεγαλόσωμους ενήλικες 
μαζί με τον εξοπλισμό τους σε απαιτητικά 
εδάφη και σε ορεινά σημεία. Η απόδοση της 
ισχύος είναι συγκλονιστική σε όλο το εύρος 
των στροφών, αλλά μια ειδικά ενημερωμένη 
χαρτογράφηση της μονάδας ECU για το μοντέλο 
του 2021 παρέχει ακόμη ομαλότερη ισχύ και 
έλεγχο σε χαμηλές ταχύτητες.

Μπροστινά και πίσω αμορτισέρ 
τύπου piggyback της KYB
Η ανάρτηση μπορεί να ρυθμιστεί με βάση
τις προσωπικές σας προτιμήσεις αλλά και
τις συνθήκες του εδάφους, με τα αμορτισέρ
αερίου τύπου piggyback της KYB. Αυτές
οι κορυφαίων προδιαγραφών μονάδες, με 
συμπίεση για ταχύτητες Hi και Low και ρύθμιση 
απλής επαναφοράς, παρέχουν εξαιρετική 
επαφή με το έδαφος και μέγιστη πρόσφυση, 
βελτιστοποιώντας το πλεονέκτημα των νέων, 
εντυπωσιακών ελαστικών 27» Dirt Commander.

Άνετος, αθόρυβος εσωτερικός χώρος
Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσουμε ότι εσείς και ο συνεπιβάτης 
σας θα μπορείτε να απολαμβάνετε ήσυχες και 
ξεκούραστες διαδρομές. Τα μεγάλου όγκου 
συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής αέρα 
μειώνουν δραστικά το θόρυβο του κινητήρα 
ώστε οι επιβάτες να ακούγονται μεταξύ τους 
όταν συζητούν, ενώ οι λαστιχένιες βάσεις του 
κινητήρα και η εκτεταμένη μόνωση του πλαισίου 
ελαχιστοποιούν τους κραδασμούς στο δάπεδο.

Μικρών διαστάσεων, ευέλικτο πλαίσιο
Η λειτουργικότητα κυριαρχεί στο ευέλικτο 
Wolverine x2 Alu. Το μικρών διαστάσεων πλαίσιο 
διαθέτει κοντό μεταξόνιο στα μόλις 2125 χιλ., 
ώστε με το νέας σχεδίασης σύστημα ROPS 
(Roll Over Protection System), το οποίο είναι πιο 
κομψό και πιο στενό – να εξασφαλίζεται καλύτερη 
ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις - το όχημα 
κινείται με εξαιρετική άνεση σε στενά μονοπάτια. 
Οι νέας σχεδίασης φαρδύτερες πόρτες 
προσφέρουν ακόμα ευκολότερη πρόσβαση.
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Αποποίηση ευθυνών: Η μονάδα που απεικονίζεται στις εμφανιζόμενες εικόνες είναι εξοπλισμένη με προαιρετικά Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha.



 

Δύναμη της φύσης.



 

Για όλους εσάς τους λάτρεις της off-road οδήγησης που αγαπάτε την ελευθερία 
και σας αρέσει να ξεπερνάτε τα όρια σας, το Grizzly 700 EPS Alu είναι ο τέλειος 
συνοδοιπόρος. Με τον πανίσχυρο κινητήρα 686 κ.εκ. και το στιβαρό του πλαίσιο, 
το κορυφαίο στην κατηγορία του Grizzly είναι ένα από τα πιο σκληροτράχηλα 
off-road οχήματα στον κόσμο, προσφέροντας στον αναβάτη ακόμα μεγαλύτερη 
ελευθερία για εξερεύνηση.

Το κορυφαίο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® της Yamaha επιλέγει αυτόματα την 
ιδανική σχέση για κάθε είδους έδαφος, ενώ η φυσική αίσθηση φρεναρίσματος 
με τον κινητήρα σε όλους τους τροχούς παρέχει αυτοπεποίθηση όταν οδηγείτε 
σε επικλινές κατηφορικό έδαφος. Παράλληλα, το σύστημα μετάδοσης On-
Command® σας επιτρέπει να αλλάζετε απρόσκοπτα μεταξύ 2WD, 4WD και 
κλειδώματος διαφορικού με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης παρέχει φυσική απόκριση στις συνθήκες 
του εδάφους για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο. Επιπλέον, με δισκόφρενα στους 
τέσσερεις τροχούς και ρυθμιζόμενη ανεξάρτητη ανάρτηση, το Grizzly 700 EPS 
Alu είναι έτοιμο να αναμετρηθεί με τα πλέον απαιτητικά εδάφη - μια αληθινή 
δύναμη της φύσης.

Κινητήρας 1EEK MK II 686 κ.εκ.
Το μεγαλύτερο ATV ελεύθερου χρόνου της 
Yamaha διαθέτει κινητήρα μεγάλου κυβισμού 
και υψηλής απόδοσης, που παρέχει κορυφαία 
ροπή και ισχύ. Ο 2ης γενιάς κινητήρας MK II 686 
κ.εκ. είναι τετραβάλβιδος με έναν εκκεντροφόρο 
επικεφαλής (1EEK) και διαθέτει σώμα πεταλούδας 
EFI, καθώς και λεπτομερώς ρυθμισμένη 
χαρτογράφηση ECU και βελτιστοποιημένες 
ανοχές, που εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση 
καυσίμου, υψηλό επίπεδο ροπής και ομαλή 
απόδοση κινητήρα.

Σύστημα μετάδοσης On-Command®

Το έξυπνο σύστημα μετάδοσης On-Command® 
διαθέτει ένα βολικό σύστημα ελέγχου που σας 
δίνει τη δυνατότητα να μεταβαίνετε απρόσκοπτα 
και στιγμιαία από τη λειτουργία 2WD στη 
λειτουργία 4WD και αντιστρόφως. Με το πάτημα 
ενός κουμπιού στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, 
μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες μετάδοσης 
κίνησης σε δύο τροχούς (2WD), τετρακίνησης 
(4WD) ή τετρακίνησης με κλείδωμα διαφορικού, 
βελτιστοποιώντας την απόδοση του Grizzly 
ανάλογα με το έδαφος και τις καιρικές συνθήκες.

Ανεξάρτητη ανάρτηση, δισκόφρενα
Το σύστημα ανεξάρτητης ανάρτησης του Grizzly 
700 EPS SE χρησιμοποιεί αμορτισέρ αζώτου 
με ρυθμιζόμενη προφόρτιση, που δίνουν 
τη δυνατότητα στον οδηγό να χρησιμοποιεί 
διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με το φορτίο. 
Είναι επίσης το μόνο μοντέλο στην κατηγορία του 
που διαθέτει υδραυλικά δισκόφρενα και στους 
τέσσερεις τροχούς, για υψηλή απόδοση
και εξαιρετική αίσθηση φρεναρίσματος.

Κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic®

Το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
Ultramatic® της Yamaha, εξοπλισμένο με θέσεις 
υψηλής και χαμηλής σχέσης μετάδοσης, όπισθεν, 
νεκράς και στάθμευσης, είναι ένα από τα πιο 
ανθεκτικά και αποδοτικά συστήματα CVT.
Το σύστημα μετάδοσης άμεσης απόκρισης είναι 
σχεδιασμένο για να μπορεί να ανταπεξέλθει 
ακόμα και στο πιο δύσκολο έδαφος, ενώ η 
φυσική αίσθηση φρεναρίσματος με τον κινητήρα 
σε όλους τους τροχούς παρέχει μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και έλεγχο κατά την οδήγηση
σε κατηφορικό επικλινές έδαφος.

Αποποίηση ευθυνών: Η μονάδα που απεικονίζεται στις εμφανιζόμενες εικόνες είναι εξοπλισμένη με προαιρετικά Γνήσια Αξεσουάρ Yamaha.
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Έτοιμο
για κάθε αποστολή



 

Για όλους τους οδηγούς που αγαπούν την ελευθερία και αναζητούν ένα όχημα 
με μοναδικά χαρακτηριστικά, το Grizzly 700 EPS SE είναι η ειδική έκδοση 
του πιο σκληροτράχηλου off-road οχήματος. Με πανίσχυρο κινητήρα 686 κ.εκ. 
και στιβαρό πλαίσιο, το Grizzly σάς προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία 
για εξερεύνηση στα μονοπάτια, τους λόφους ή βαθιά στο δάσος.

Το κορυφαίο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® της Yamaha επιλέγει αυτόματα 
την ιδανική σχέση για κάθε είδους έδαφος, ενώ η φυσική αίσθηση 
φρεναρίσματος σε όλους τους τροχούς μέσω του κινητήρα, παρέχει μεγάλη 
αυτοπεποίθηση όταν οδηγείτε σε επικλινές κατηφορικό έδαφος. Παράλληλα, 
το σύστημα μετάδοσης On-Command® σας επιτρέπει να αλλάζετε απρόσκοπτα 
μεταξύ 2WD, 4WD και κλειδώματος διαφορικού με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης παρέχει φυσική απόκριση στις εκάστοτε 
συνθήκες του εδάφους εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο. 
Επιπλέον, με δισκόφρενα στους τέσσερεις τροχούς και ρυθμιζόμενη ανεξάρτητη 
ανάρτηση, το Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) είναι έτοιμο να αναμετρηθεί
με τα πλέον απαιτητικά εδάφη. Ανακαλύψτε ένα συναρπαστικό όχημα που
είναι έτοιμο για κάθε αποστολή.

Κινητήρας 1EEK MK II 686 κ.εκ.
Το μεγαλύτερο ATV ελεύθερου χρόνου της 
Yamaha διαθέτει κινητήρα μεγάλου κυβισμού 
και υψηλής απόδοσης, που παρέχει κορυφαία 
ροπή και ισχύ. Ο 2ης γενιάς κινητήρας MK II 686 
κ.εκ. είναι τετραβάλβιδος με έναν εκκεντροφόρο 
επικεφαλής (1EEK) και διαθέτει σώμα πεταλούδας 
EFI, καθώς και λεπτομερώς ρυθμισμένη 
χαρτογράφηση ECU και βελτιστοποιημένες 
ανοχές, που εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση 
καυσίμου, υψηλό επίπεδο ροπής και ομαλή 
απόδοση κινητήρα.

Σύστημα μετάδοσης On-Command®

Το έξυπνο σύστημα μετάδοσης On-Command® 
διαθέτει ένα βολικό σύστημα ελέγχου που σας 
δίνει τη δυνατότητα να μεταβαίνετε απρόσκοπτα 
και στιγμιαία από τη λειτουργία 2WD στη 
λειτουργία 4WD και αντιστρόφως. Με το πάτημα 
ενός κουμπιού στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, 
μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες μετάδοσης 
κίνησης σε δύο τροχούς (2WD), τετρακίνησης 
(4WD) ή τετρακίνησης με κλείδωμα διαφορικού, 
βελτιστοποιώντας την απόδοση του Grizzly 
ανάλογα με το έδαφος και τις καιρικές συνθήκες.

Ανεξάρτητη ανάρτηση, δισκόφρενα
Το σύστημα ανεξάρτητης ανάρτησης του Grizzly 
700 EPS SE χρησιμοποιεί αμορτισέρ αζώτου με 
ρυθμιζόμενη προφόρτιση, τα οποία παρέχουν 
τη δυνατότητα στον οδηγό να χρησιμοποιεί 
διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με το φορτίο. 
Είναι επίσης το μόνο μοντέλο στην κατηγορία του 
που διαθέτει υδραυλικά δισκόφρενα και στους 
τέσσερεις τροχούς, για υψηλή απόδοση και
εξαιρετική αίσθηση στο φρενάρισμα.

Κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic®

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® 
της Yamaha διαθέτει επιλογή υψηλής και 
χαμηλής σχέσης μετάδοσης, όπισθεν, νεκράς και 
στάθμευσης και είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά 
και αποδοτικά συστήματα CVT. Το σύστημα 
μετάδοσης άμεσης απόκρισης είναι σχεδιασμένο 
για να ανταπεξέρχεται ακόμα και στα πιο δύσκολα 
εδάφη, ενώ η φυσική αίσθηση φρεναρίσματος σε 
όλους τους τροχούς μέσω του κινητήρα, παρέχει 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έλεγχο κατά 
την οδήγηση σε κατηφορικό επικλινές έδαφος.
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Grizzly 700 EPS SE



 

Μαλακό πίσω παρμπρίζ
B4M-K750A-T0-00

Μαλακά πλαϊνά καλύμματα
B4M-F17B0-V0-00

Κιτ μπροστινής πόρτας 
για σκληρή καμπίνα
B4M-K85A0-V0-00

Βραχίονας αρότρου
42S-F85A0-V0-00

Πλαϊνά προστατευτικά
B4M-F11D0-V0-00

Πίσω μάσκα
B4M-F85E0-V0-00

Βάση για εκχιονιστικό
B4J-F84Y0-V0-00

Γυάλινο παρμπρίζ 
με υαλοκαθαριστήρα 
και πλυστικό σύστημα
B4J-F83J0-T0-00

Συρόμενο σετ 
πολυκατσάβιδου Yamaha
ACC-0SS58-40-67

Κοτσαδόρος
B3D-F28M0-V0-00

Κιτ εργαλείων
ABA-METRC-00-00

Προστατευτικά βραχιώνων Α 
μπροστινής ανάρτησης
B4J-F31A0-V0-00

Μπροστινή μάσκα
B4J-F84L0-V0-00

Βάσεις τοποθέτησης
βοηθητικών φώτων
B4J-H4010-V0-00

Κιτ θερμαντήρα καμπίνας 
Wolverine
B4J-K75L0-V0-00

Κεντρικός καθρέπτης Yamaha
BAS-F6206-V0-00

Πίσω κιβώτιο 
μεταφοράς φορτίου
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Λεπίδα αρότρου 72
42S-F85B0-V0-00

VRX καλωδίωση 4500
B4J-F28N0-V0-00

Μπάρα φώτων LED Radiant 27
2HC-H4104-R0-00

Αλουμινένιο κάλυμμα βαλβίδας 
με ελικοειδές φινίρισμα
90338-W1018-BL

Συρόμενο πίσω παράθυρο
B4M-K750A-V0-00

Ιμάντες ασφάλισης 
με πόρπη Yamaha
ACC-0SS58-40-28

Πλήρως πολυκαρμπονάτο 
παρμπρίζ
B4J-F83J0-V0-00

Παραπάνω είναι μια συλλογή από τα διαθέσιμα εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς καμία μετατροπή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Yamaha της περιοχής σας για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα αξεσουάρ
που μπορείτε να επιλέξετε για να εξοπλίσετε το δικό σας όχημα Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

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



 

Πίσω κιβώτιο μεταφοράς φορτίου
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Μαλακά πλαϊνά καλύμματα
B4M-F17B0-V0-00

AXON κιτ καλωδίωσης
από την WARN
B4J-F28N0-S0-00

Κιτ μπροστινής πόρτας 
για σκληρή καμπίνα
B4M-K85A0-V0-00

Γυάλινο παρμπρίζ 
με υαλοκαθαριστήρα 
και πλυστικό σύστημα
B4J-F83J0-T0-00

Μαλακό πίσω παρμπρίζ
B4M-K750A-T0-00

Μπροστινή μάσκα
B4J-F84L0-V0-00

Προστατευτικά βραχιώνων Α 
μπροστινής ανάρτησης
B4J-F31A0-V0-00

Πλαϊνά προστατευτικά
B4M-F11D0-V0-00

Μπροστινή προστατευτική ποδιά
B4J-F84N0-V0-00

Πλήρως πολυκαρμπονάτο 
παρμπρίζ
B4J-F83J0-V0-00

Βάση για εκχιονιστικό
B4J-F84Y0-V0-00

Βραχίονας αρότρου
42S-F85A0-V0-00

Βάσεις τοποθέτησης 
βοηθητικών φώτων
B4J-H4010-V0-00

Κιτ θερμαντήρα καμπίνας 
Wolverine
B4J-K75L0-V0-00

Κιτ παροχής ρεύματος 
για ηλεκτρικά αξεσουάρ
B4J-H25B0-V0-00

Κιτ χαμηλών φώτων 
για το εσωτερικό της καμπίνας 
B4J-H54C0-V0-00

Προστατευτικά βραχιώνων Α 
μπροστινής ανάρτησης
B4M-F21A0-V0-00

Πίσω μάσκα
B4M-F85E0-V0-00

Πλαϊνός καθρέφτης Bomber 
κατασκευής Assault Industries™
ACC-MIRBM-00-BK

Ποδιά
B4J-F84P0-V0-00

Κλειδί διαχείρισης της ταχύτητας
BG4-8250A-00-00

VRX καλωδίωση 4500
B4J-F28N0-V0-00

Μικρό παρμπρίζ 
από πολυανθρακικό υλικό
B4M-F83J0-T0-00

Παραπάνω είναι μια συλλογή από τα διαθέσιμα εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς καμία μετατροπή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Yamaha της περιοχής σας για την πλήρη λίστα αξεσουάρ και για συμβουλές σχετικά με τα αξεσουάρ
που μπορείτε να επιλέξετε για να εξοπλίσετε το δικό σας όχημα Yamaha. Η πλήρης λίστα των αξεσουάρ διατίθεται επίσης στον ιστότοπό μας.

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



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Προδιαγραφές
Wolverine®

RMAX™4 1000 SE
Wolverine®

RMAX™4 1000
Wolverine®

RMAX™2 1000 SE
Wolverine®

RMAX™2 1000

   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα 
Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 2EEK,

2 παράλληλοι κύλινδροι
Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 2EEK,

2 παράλληλοι κύλινδροι
Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 2EEK,

2 παράλληλοι κύλινδροι
Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 2EEK,

2 παράλληλοι κύλινδροι

Κυβισμός 999 κ.εκ.  999 κ.εκ. 999 κ.εκ.  999 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 93,0 χιλ. x 73,5 χιλ. 93,0 χιλ. x 73,5 χιλ. 93,0 χιλ. x 73,5 χιλ. 93,0 χιλ. x 73,5 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ Ξηρό κάρτερ Ξηρό κάρτερ Ξηρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου 
Ηλεκτρονικός ψεκασμός Mikuni με δύο

πεταλούδες γκαζιού 48 χιλ. YCC-T και D-Mode
Ηλεκτρονικός ψεκασμός Mikuni με δύο

πεταλούδες γκαζιού 48 χιλ.
Ηλεκτρονικός ψεκασμός Mikuni με δύο

πεταλούδες γκαζιού 48 χιλ. YCC-T και D-Mode
Ηλεκτρονικός ψεκασμός Mikuni με δύο

πεταλούδες γκαζιού 48 χιλ.

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης 
Αυτόματη μετάδοση Ultramatic CVT

με τραπεζοειδή ιμάντα
Αυτόματη μετάδοση Ultramatic CVT

με τραπεζοειδή ιμάντα
Αυτόματη μετάδοση Ultramatic CVT

με τραπεζοειδή ιμάντα
Αυτόματη μετάδοση Ultramatic CVT

με τραπεζοειδή ιμάντα

Τελική μετάδοση Άξονας Άξονας Άξονας Άξονας

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύστημα εμπρός ανάρτησης 
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια

με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών
361 χιλ. /FOX QS3 piggy back

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια
με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών

361 χιλ. /FOX QS3 piggy back

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια
με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών

361 χιλ. /FOX QS3 piggy back

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια
με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών

361 χιλ. /FOX QS3 piggy back

Σύστημα πίσω ανάρτησης 
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια

με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών
337 χιλ. /FOX QS3 piggy back

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια
με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών

337 χιλ. /FOX QS3 piggy back

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια
με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών

429 χιλ. /FOX QS3 piggy back

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια
με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών

429 χιλ. /FOX QS3 piggy back

Εμπρός φρένο Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος

Πίσω φρένο 
Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος,

Φρένο στάθμευσης ενσωματωμένο στον άξονα
Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος,

Φρένο στάθμευσης ενσωματωμένο στον άξονα
Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος,

Φρένο στάθμευσης ενσωματωμένο στον άξονα
Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος,

Φρένο στάθμευσης ενσωματωμένο στον άξονα

Εμπρός ελαστικά  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®

Πίσω ελαστικά  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®

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 3.255 χιλ. 3.255 χιλ. 3.255 χιλ. 3.255 χιλ.

Συνολικό πλάτος 1.677 χιλ. 1.677 χιλ. 1.677 χιλ. 1.677 χιλ.

Συνολικό ύψος 2.110 χιλ. 2.110 χιλ. 2.110 χιλ. 2.110 χιλ.

Μεταξόνιο 2.290 χιλ. 2.290 χιλ. 2.200 χιλ. 2.200 χιλ.

Ελάχιστη ακτίνα στροφής 6 μέτρα 6 μέτρα 6 μέτρα 6 μέτρα

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 340 χιλ. 340 χιλ. 340 χιλ. 340 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 930 κιλά 930 κιλά 930 κιλά 930 κιλά

Χωρητικότητα Καυσίμου 35 λίτρα 35 λίτρα 35 λίτρα 35 λίτρα

Χωρητικότητα λαδιού 5,5 λίτρα 5,5 λίτρα 5,5 λίτρα 5,5 λίτρα

Ύψος σέλας 872 χιλ. 872 χιλ. 872 χιλ. 872 χιλ.

   ΟΡΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Πλατφόρμα 272 κιλά 272 κιλά 272 κιλά 272 κιλά

Εμπρός σχάρα Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

Πίσω σχάρα Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α



   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος κινητήρα 
Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 2EEK,

2 παράλληλοι κύλινδροι
Υγρόψυκτος, 4-χρονος, 2EEK,

2 παράλληλοι κύλινδροι
Υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, 1-κύλινδρος,

4-χρονος, 4-βάλβιδος
Υγρόψυκτος, 1ΕΕΚ, 1-κύλινδρος,

4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 847 κ.εκ. 847 κ.εκ. 686 κ.εκ. 686 κ.εκ.

Διαμέτρος x Διαδρομή 82,0 χιλ. x 80,2 χιλ. 82,0 χιλ. x 80,2 χιλ. 102.0 χιλ. x 84.0 χιλ. 102,0 χιλ. x 84,0 χιλ.

Σχέση συμπίεσης 10.5 : 1 10.5 : 1 10.1 : 1 10.0 : 1

Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ Ξηρό κάρτερ Υγρό κάρτερ Υγρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου 
Ηλεκτρονικός ψεκασμός Mikuni με Drive

by Wire και δύο πεταλούδες γκαζιού 36 χιλ. 
Ηλεκτρονικός ψεκασμός Mikuni με Drive

by Wire και δύο πεταλούδες γκαζιού 36 χιλ. 
Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Σύστημα ανάφλεξης TCI TCI TCI TCI

Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Σύστημα μετάδοσης 
Αυτόματη μετάδοση Ultramatic CVT

με τραπεζοειδή ιμάντα 
Αυτόματη μετάδοση Ultramatic CVT

με τραπεζοειδή ιμάντα 

Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic®
με σύστημα πέδησης κινητήρα στους εμπρός

και πίσω τροχούς, H/L/N/R/P

Τραπεζοειδής ιμάντας Ultramatic®
με σύστημα πέδησης κινητήρα στους εμπρός

και πίσω τροχούς, H/L/N/R/P

Τελική μετάδοση Άξονας Άξονας Άξονας Άξονας

   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύστημα εμπρός ανάρτησης 
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια

με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών
221 χιλ., ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια
με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών
221 χιλ., ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια,
ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων,

διαδρομή τροχού 193 χιλ. 

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια,
ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων,

διαδρομή τροχού 193 χιλ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης 
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια

με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών
226 χιλ., αμορτισέρ με αυτόματη ρύθμιση

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με αντιστρεπτική ράβδο,
διαδρομή τροχού 236 χιλ. Αμορτισέρ KYB τύπου 

piggyback με προφόρτιση ελατηρίου με σπείρωμα. 
Ρύθμιση συμπίεσης υψηλής/χαμηλής ταχύτητας

και ρύθμιση επαναφοράς.

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια,
ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων,

διαδρομή τροχού 232 χιλ. 

Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια,
ρύθμιση προφόρτισης 5 θέσεων,

διαδρομή τροχού 232 χιλ. 

Εμπρός φρένο Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος Δύο υδραυλικά δισκόφρενα Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος

Πίσω φρένο 
Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος,

Φρένο στάθμευσης ενσωματωμένο στον άξονα
Δύο υδραυλικά δισκόφρενα,

Φρένο στάθμευσης ενσωματωμένο στον άξονα
Αεριζόμενος δίσκος,

χειρισμός με το αριστερό χέρι και το δεξί πόδι
Αεριζόμενος δίσκος,

χειρισμός με το αριστερό χέρι και το δεξί πόδι

Εμπρός ελαστικά  
Ελαστικά 27» Dirt Commander /

Ζάντες αλουμινίου 12 ιντσών
Ελαστικά 27» Dirt Commander /

Ζάντες αλουμινίου 12 ιντσών
Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked,

ζάντες αλουμινίου
Ελαστικά Maxxis 27» Zilla 27x 10-14,

ζάντες αλουμινίου

Πίσω ελαστικά  
Ελαστικά 27» Dirt Commander /

Ζάντες αλουμινίου 12 ιντσών
Ελαστικά 27» Dirt Commander /

Ζάντες αλουμινίου 12 ιντσών
Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked,

ζάντες αλουμινίου
Ελαστικά Maxxis 27» Zilla 27x 10-14,

ζάντες αλουμινίου

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος 3.100 χιλ. 2.920 χιλ. 2,070 χιλ. 2.070 χιλ.

Συνολικό πλάτος 1.580 χιλ. 1.580 χιλ. 1,230 χιλ. 1.230 χιλ.

Συνολικό ύψος 1.973 χιλ. 1.913 χιλ. 1,253 χιλ. 1.253 χιλ.

Μεταξόνιο 2.125 χιλ. 2.125 χιλ. 1,253 χιλ. 1.253 χιλ.

Ελάχιστη ακτίνα στροφής 4,5 μέτρα 4,5 μέτρα 3.5 μέτρα 3,5 μέτρα

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 286 χιλ. 293 χιλ. 288 χιλ. 300 χιλ.

Βάρος (πλήρες υγρών) 754 κιλά 719,5 κιλά Δ/Α Δ/Α

Χωρητικότητα Καυσίμου 35 λίτρα 35 λίτρα 18 λίτρα 18 λίτρα

Χωρητικότητα λαδιού 4,4 λίτρα 4,4 λίτρα 2,6 λίτρα 2,6 λίτρα

Ύψος σέλας Δ/Α Δ/Α 860 χιλ. 860 χιλ.

   ΟΡΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Πλατφόρμα 71 κιλά 272 κιλά Δ/Α Δ/Α

Εμπρός σχάρα Δ/Α Δ/Α 50 κιλά 50 κιλά

Πίσω σχάρα Δ/Α Δ/Α 90 κιλά 90 κιλά

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Προδιαγραφές
Wolverine

X4 850
Wolverine
X2 850 Alu

Grizzly
700 EPS Alu 

Grizzly
700 EPS SE



 

Η αναζήτησή σας ξεκινά εδώ

Κάθε άνθρωπος έχει από τη φύση του ένα πνεύμα 
περιπέτειας και την επιθυμία να μάθει τι υπάρχει 
πέρα από τον ορίζοντα. Με αυτή την έμφυτη δίψα 
για εξερεύνηση, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορείτε 
να επιτύχετε και πόσο μακριά μπορείτε να πάτε.

Η σειρά προϊόντων 360 μοιρών της Yamaha 
σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε και να 
μοιραστείτε μια ποιοτική γκάμα μοναδικών εμπειριών 
σε στεριά, θάλασσα και χιόνι. Για να σας βοηθήσει 
να ανακαλύψετε τι πραγματικά σας ενθουσιάζει, 
η Yamaha δημιούργησε μια εξειδικευμένη δικτυακή 
πύλη περιπέτειας που σας προσφέρει άμεση 
πρόσβαση σε έναν συναρπαστικό, αναπάντεχο 
και εκπληκτικό νέο κόσμο.

Η παγκόσμια online ταξιδιωτική πλατφόρμα
Destination Yamaha Motor δίνει στους λάτρεις
της περιπέτειας την ευκαιρία να ανεβάσουν
την αδρεναλίνη τους και να ζήσουν στιγμές που
θα θυμούνται για πάντα. Σε συνεργασία με 
κορυφαίους, εγκεκριμένους ταξιδιωτικούς 
συνεργάτες, η πλατφόρμα Destination Yamaha Motor 
σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση online για
την απόλυτη περιπέτεια με μοτοσυκλέτα, quad, 
σκάφος ή όχημα χιονιού.

Με μια πλούσια επιλογή κάθε είδους εξορμήσεων,
θα μπορέσετε να βρείτε μια μοναδική νέα εμπειρία 
που θα ανοίξει τους ορίζοντες και θα δοκιμάσει τα 
όριά σας. Παράλληλα, το γεγονός ότι κάθε συνεργάτης 
έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από την Destination 
Yamaha Motor σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε την 
κράτησή σας με απόλυτη σιγουριά. Επισκευθείτε 
το https://destination-yamaha-motor.eu/ τώρα και 
σχεδιάστε ένα συναρπαστικό μέλλον μαζί μας.





www.yamaha-motor.eu/gr/el/ Ακολουθήστε μας στο:

Αντιπροσωπεία

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Τα ATV με κινητήρες έως 50 κ.εκ. συνιστώνται για χρήση μόνο από αναβάτες 6 ετών και άνω και πάντα υπό την επίβλεψη 
ενηλίκων. Συνιστάται η χρήση ATV με κινητήρες 70 έως 90 κ.εκ. μόνο για αναβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πάντα υπό 
την εποπτεία ενηλίκου/ Συνιστάται η χρήση ATV με κινητήρες 90 κ.εκ. και άνω μόνο για αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα 
Sideby-Side οχήματα συνιστώνται για χρήση μόνο από αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα οχήματα ATV και Side-by-Side 
είναι κατασκευάστηκαν για να λειτουργούν εντός των ορίων σχεδιασμού τους. Τα ασφαλή βάρη ρυμούλκησης, μαζί με τη 
μέγιστη ικανότητα μεταφοράς προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο κατόχου, εάν είναι διαθέσιμο. Για ανθεκτικότητα, αξιοπιστία 
και κυρίως για την ασφάλεια του χειριστή και του συνεπιβάτη (μόνο για τα οχήματα Side-by-Side), σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να ξεπεραστούν οι συνιστώμενες δυνατότητες. Ο χειρισμός των ATV ενδέχεται να κρύβει κινδύνους. Για την 
ασφάλειά σας: να αποφεύγετε πάντα τις πλακόστρωτες επιφάνειες. Τα οχήματα ATV και Side-by-Side έχουν σχεδιαστεί για 
μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες μόνο. Η οδήγηση σε πλακόστρωτες επιφάνειες μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το χειρισμό 
και τον έλεγχο και ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ελέγχου. Να φοράτε πάντα κράνος,
προστασία για τα μάτια και προστατευτικά ρούχα. Ποτέ μην μεταφέρετε επιβάτες με ATV και να φοράτε πάντα ζώνη 
ασφαλείας όταν οδηγείτε Sideby-Side όχημα. Μην κάνετε επικίνδυνους ελιγμούς. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
απαγορευμένων ουσιών απαγορεύεται. Να αποφεύγετε την υπερβολική ταχύτητα και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε 
δύσκολα εδάφη. «Να οδηγείτε συνετά και με υπεύθυνο τρόπο, σεβόμενοι το περιβάλλον, αλλά και την εκάστοτε νομοθεσία. 
Η Yamaha συνιστά σε όλους τους αναβάτες οχημάτων ATV και Side-by-Side να λάβουν εγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο. 
Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, ενημερωθείτε από τον αντιπρόσωπό της περιοχής σας ή 
καλέστε τον Διανομέα της Yamaha στη χώρα σας. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha ενδέχεται 
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και τα οχήματα που εμφανίζονται είναι ενδεικτικά και παρέχονται μόνο για λόγους 
απεικόνισης. Ορισμένα μοντέλα εμφανίζονται με προαιρετικά αξεσουάρ. Οι αναβάτες σε αυτό το φυλλάδιο είναι 
επαγγελματίες. Μην προσπαθήσετε να τους μιμηθείτε. Όλα τα οχήματα ATV και Side-by-Side διαθέτουν περιορισμένη 
εργοστασιακή εγγύηση 12 μηνών. Καλέστε τον αντιπρόσωπό της περιοχής σας για λεπτομέρειες.


