2020 as ATV Munkagépek és Side by Side modellek

Érj el többet.
Élvezd ki jobban.
A Yamaha terepjáró gépjárműveket úgy
terveztük, hogy bármilyen környezetnek
és vágynak megfeleljenek. És mivel
nem létezik olyan, hogy tipikus ügyfél, a
Yamaha a legváltozatosabb ATV és sideby-side modellek választékát kínálja.
Kemény munkára és játékra tervezve:
ezen alkalmazkodó, mindenhova
alkalmas terepjáró járművek készen
állnak szinte bármely szerepre.
Robusztus kialakításuknak és
magas fordulatszámú motorjaiknak
köszönhetűen a Kodiak ATV és a Viking
side-by-side modell a legkedvezőtlenebb
körülmények között is elvégzi a munkát
– és nagy teherbírásuknak köszönhetően
a lehető legjobb munkatársak.
Amikor pedig eljön a lazítás ideje, a
Grizzly ATV és a legújabb Wolverine
side-by-side modell a legnagyobb
teljesítményt, kényelmet és önbizalmat
adja a terepen – így hozva a valódi
kalandokat minden eddiginél közelebb!

A Yamaha
Különbség.

4WD
A Yamaha négykerék meghajtású rendszere
lehetővé teszi a vezetési üzemmódok közötti
váltást, közel azonnali átmenetet biztosítva a
kellemes utazás és a hegymenet között. A modelltől
függően egy könnyű váltófogantyú, vagy a Yamaha
– On Command rendszere – áll rendelkezésre, amely
egy egyszerű nyomógombbal működtethető.

Önálló felfüggesztés
A Yamaha legtöbb ATV modellje és minden
Side-by-Sides modellje rendelkezik állítható,
dupla A-karú önálló első felfüggesztéssel,
míg bizonyos ATV modellek és minden Sideby-Sides modell rendelkezik önálló hátsó
felfüggesztéssel, amely minden kerék számára
külön-külön reagálási lehetőséget biztosít
egyenetlen talajon különböző vezetők és
rakományok esetén is.

CVT típusú sebességváltó
A Yamaha Ultramatic sebességváltója
automatikusan optimális áttételi arányt biztosít,
így mindig azonnali teljesítmény érhető el. Egy
ékes szabadonfutó tengelykapcsoló kapcsol
be lassításkor, amely a lejtős motorfék erejét a
hajtott kerekekre adja a vezérelt lejtőn haladás
érdekében.

Hajtóműválasztás
A CVT meghajtás manuális előre- és hátramenetválasztást tesz lehetővé. Magában foglalja
a Magas és Alacsony áttételi opciókat is az
előremeneti sebességfokozat esetén, valamint
a parkolási helyzetet, amely mechanikusan zárja
a sebességváltót, megakadályozva a kerekek
forgását.

Elektromos üzemanyagbefecskendezés
Az Electronic Fuel Injection (EFI) – Elektromos
üzemanyag-befecskendező rendszer egy
mikroszámítógéppel együtt üzemel Yamaha
ATV modellekben, a motor égésterébe bejutó
üzemanyag/levegő-áramlás mindenkori
pontos mérésének biztosítása érdekében, a
zökkenőmentes teljesítmény és gazdaságos üzem
optimális keveréke eléréséért.

Differenciálmű-zár
Egyes modellek differenciálmű-zárral is
rendelkeznek, amely az első kerekeknél fejti ki
hatását, hogy szélsőséges körülmények között
növelje a vonóerőt.

Elektromos szervokormány
A Yamaha sebességérzékeny Electric Power
Steering (EPS) – Elektromos szervokormány
rendszere nagymértékben csökkenti a
kormányzásra fordítandó fizikai erőkifejtést,
miközben segíti az ATV járművek vezérlését a
terep bukkanóival és kövekkel való találkozás
során. Az extra kényelmi funkció különösen a
hosszabb munkanapokon észrevehető.

ACHIEVE
A munkával kapcsolatos teljes elégedettség
A minőséget és tartósságot értékelő
gazdák, erdészek és ipari felhasználók
számára tervezett, megbízható Yamaha
Utility modellek a szükséges teljesítmény
biztosítása mellett tesznek könnyebbé, és
élvezetesebbé számos napi munkavégzést.

A Kodiak 700 és 450 modell bizonyítottan
változatos munkák elvégzésére a leginkább
kihívást jelentő terepen is, emellett
pedig a valaha épített legstrapabíróbb,
és legkeményebben dolgozó terepjáró
gépjárművek körébe tartozik.
Robusztus, megbízható, és kényelmes:
ezen felhasználóbarát ATV modellek
átváltoztatják a munkanapod.

Emellett tágas, háromüléses kialakításával,
és raklap méretű rakterével a Viking
side-by-side modell a legegyszerűbb,
leggyorsabb és leghatékonyabb módját
jelenti a munka elvégzésének – még a szinte
megközelíthetetlen helyeken is.

A munka szépsége.

KODIAK 700 / EPS
A felhasználóbarát és kiemelkedő ár-érték arányú Kodiak 700 munkaquadot
olyan gazdálkodók, erdészek és ipari felhasználók számára terveztük, akiknek
olyan munkagépre van szükségük, amely szélsőséges körülmények mellett
végzett kemény munkára alkalmas.

KODIAK 700 EPS - Yamaha Blue

KODIAK 700 EPS - Olive Green

KODIAK 700 - Ridge Red

Kodiak 700 - Yamaha Blue

Az új nagy nyomatékú, MK II 686 cm³ motorral, kompakt vázzal és az egész
napos használatot lehetővé tevő kényelmes üléssel ellátott rendkívüli
munkagép a vezetőn felül további 140 kg hasznos teher szállítására alkalmas,
illetve 600 kg-os vontatási kapacitással büszkélkedhet.

KODIAK 700 EPS - Olive Green

MK II 686 cm³-es SOHC motor

Ultramatic® váltómű

Független felfüggesztés, első tárcsafékek

On-Command kétkerék-/négykerékhajtás/
differenciálzár

A kemény munkavégzésre alkalmas Kodiak
700 EPS nagy teljesítményű, nagy kapacitású
motorral rendelkezik, amely kategóriaelső
nyomatékot és teljesítményt biztosít a járműnek.
Az EFI fojtószelepházzal, finomhangolt ECUprogramozással, kifinomult tűréshatárokkal
és egyéb újításokkal rendelkező második
generációs MK II 686 cm³-es, SOHC elrendezésű,
négyszelepes hengerfejjel szerelt motor
alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást, nagyobb
nyomatékot és egyenletesebb motorteljesítményt
biztosít.

A Yamaha normál, felező, hátramenet, üres és
parkoló üzemmódokkal felszerelt, iparágvezető
Ultramatic® automata váltója a quadok világának
egyik legtartósabb és leghatékonyabb CVT
(fokozatmentes sebességváltó) rendszere. A
munkavégzésre tervezett hajtáslánc már alacsony
fordulatszámon nagy vonóerőt és természetes
összkerékmotorfék-érzetet biztosít, így meredek
lejtőkön is magabiztosságot és stabilitást
kölcsönöz.

A Kodiak 700 EPS kompakt, független, dupla
lengőkaros felfüggesztése és a hosszú rugóúttal
rendelkező KYB lengéscsillapítók magas szintű
kényelmet, illetve remek manőverezhetőséget
biztosítanak, továbbá a legszélsőségesebb
talajviszonyokkal is képesek megbirkózni. A tartós
és megbízható fékhatás érdekében a Kodiak 700
modellt elöl tárcsafékekkel, hátul pedig szigetelt
nedves fékkel szerelték fel.

A Kodiak 700 EPS modellek könnyen használható,
kétkerékhajtású/négykerékhajtású és
differenciálzáras négykerékhajtású üzemmóddal
rendelkező On-Command® rendszerrel készülnek,
amellyel gyorsan és hatékonyan válthatsz a
kétkerék- és négykerékhajtás, valamint a teljes
differenciálzáras beállítás között, így biztosan
megtalálod az adott talaj- és terepviszonyokhoz
legjobban illő üzemmódot.

KODIAK 700 / EPS (ATV)

Az észrevétlenül működő Ultramatic® CVT (fokozatmentes) sebességváltónak
és a mechanikus kétkerék-/négykerékhajtási rendszernek köszönhetően ez a
quad ideális vontatáshoz és egész napos munkához.

A munka szépsége.

KODIAK 700 EPS Alu / SE
A felhasználóbarát és kiemelkedő ár-érték arányú Kodiak 700 EPS Alu
munkaquadot olyan gazdálkodók, erdészek és ipari felhasználók számára
terveztük, akiknek olyan munkagépre van szükségük, amely szélsőséges
körülmények mellett végzett kemény munkára alkalmas.

Kodiak 700 EPS SE - Silver Metallic

Kodiak 700 EPS Alu - Camo

Kodiak 700 EPS Alu - Olive Green

Az észrevétlenül működő Ultramatic® fokozatmentes váltónak, a
differenciálzáras kétkerék- és négykerékhajtási rendszernek köszönhetően
ez a munkaquad ideálisan használható vontatásra. Az elektronikus
szervokormányzás pedig megkönnyíti a mindennapi munkát.

Kodiak 700 EPS SE - Satin Black

MK II 686 cm³-es SOHC motor

Ultramatic® váltómű

Független felfüggesztés, első tárcsafékek

On-Command kétkerék-/négykerékhajtás/
differenciálzár

A kemény munkavégzésre alkalmas Kodiak 700
EPS Alu egy nagy teljesítményű, nagy kapacitású
motorral rendelkezik, amely kategóriaelső
nyomatékot és teljesítményt biztosít a járműnek.
Az EFI fojtószelepházzal, finomhangolt ECUprogramozással, kifinomult tűréshatárokkal
és egyéb újításokkal rendelkező második
generációs MK II 686 cm³-es, SOHC elrendezésű,
négyszelepes hengerfejjel szerelt motor
alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást, nagyobb
nyomatékot és egyenletesebb motorteljesítményt
biztosít.

A Yamaha normál, felező, hátramenet, üres és
parkoló üzemmódokkal felszerelt, iparágvezető
Ultramatic® automata váltója a quadok világának
egyik legtartósabb és leghatékonyabb CVT
(fokozatmentes sebességváltó) rendszere. A
munkavégzésre tervezett hajtáslánc már alacsony
fordulatszámon nagy vonóerőt és természetes
összkerékmotorfék-érzetet biztosít, így meredek
lejtőkön is magabiztosságot és stabilitást
kölcsönöz.

A Kodiak 700 EPS Alu kompakt, független, dupla
lengőkaros felfüggesztése és a hosszú rugóúttal
rendelkező KYB lengéscsillapítók magas szintű
kényelmet, illetve remek manőverezhetőséget
biztosítanak, továbbá a legszélsőségesebb
talajviszonyokkal is képesek megbirkózni. A tartós
és megbízható fékhatás érdekében a Kodiak 700
modellt elöl tárcsafékekkel, hátul pedig szigetelt
nedves fékkel szerelték fel.

A Kodiak 700 EPS Alu modellek könnyen
használható, kétkerékhajtású/négykerékhajtású
és differenciálzáras négykerékhajtású
üzemmóddal rendelkező On-Command®
rendszerrel készülnek, amellyel gyorsan
és hatékonyan válthatsz a kétkerék- és
négykerékhajtás, valamint a teljes
differenciálzáras beállítás között, így biztosan
megtalálod az adott talaj- és terepviszonyokhoz
legjobban illő üzemmódot.

KODIAK 700 EPS Alu / EPS SE (ATV)

A nagy nyomatékú, MK II 686 cm³ motorral, kompakt vázzal és az egész
napos használatot lehetővé tevő kényelmes üléssel ellátott rendkívüli
munkagép a vezetőn felül további 140 kg hasznos teher szállítására
alkalmas, illetve 600 kg-os vontatási kapacitással büszkélkedhet.

A munka szépsége.

KODIAK 450 / EPS
A Kodiak a nagy teljesítményű munkaquadok világában már vezető
névvé vált. Most pedig a középkategóriában állítunk fel új mércét a
masszív Kodiak 450 modellel.

Kodiak 450 EPS
- Yamaha Blue

Kodiak 450
- Camo

Kodiak 450
- Yamaha Blue

Kodiak 450
- Olive Green

Kodiak 450
- Ridge Red

Könnyen használható technológiája, kimagasló tartóssága és
a Yamahákra jellemző megbízhatósága a Kodiak 450 típust a
legkeményebb feladatokra is alkalmassá teszi szélsőséges terepeken.
Az iparágvezető On Command hajtásrendszer jóvoltából egyetlen
gombnyomásra zökkenőmentes a váltás a kétkerékhajtás és a
négykerékhajtás között. Az Ultramatic automata sebességváltó pedig
minden feladatot könnyebbé és élvezetesebbé tesz.

Kodiak 450 EPS - Olive Green

421 cm³-es Yamaha EFI motor

25 colos gumiabroncsok széles
futófelülettel

Hosszú löketű, gázos első és hátsó KYB
lengéscsillapítók

On-Command® 2WD/4WD hajtásrendszer

A Kodiak 450 kellő teljesítményt nyújt a
legkeményebb terepek leküzdéséhez is,
köszönhetően 421 cm³-es, egyhengeres,
folyadékhűtéses motorjának, mely rengeteg,
jól kezelhető nyomatékot ad le már alacsony
fordulatszámokon is. Az elektronikus üzemanyagbefecskendező rendszer könnyű indítást biztosít
széles magassági tartományban, melegben és
hidegben egyaránt, így megbízható és gazdaságos
teljesítményt nyújt, bárhová is mész a járművel.

Ahhoz, hogy még a legnagyobb kihívást jelentő
terepen is megtalálja az optimális tapadást,
a Kodiak 450 modellt speciálisan kifejlesztett
első és hátsó gumiabroncsokkal szerelték. A
terepmintázatú extra széles AT25x8-12 első és
AT25x10-12 hátsó gumiabroncsok sáron, havon és
köveken is kiváló tapadást biztosítanak.

A fejlett, teljesen független kettős
keresztlengőkaros felfüggesztés 171 mm-es
első és 189 mm-es hátsó rugóutat biztosít,
így könnyítve meg a nehéz terepen végzett
munkát. Azon képességeikkel, hogy kisimítják
az egyenetlenségekkel, nyomvályúkkal és egyéb
akadályokkal szabdalt utat, a gáztöltésű, állítható
KYB lengéscsillapítók egész napos kényelmet
biztosítanak.

Emelkedővel teli vagy csúszós körülmények
között a Kodiak 450 iparágvezető On-Command®
hajtásrendszere jóvoltából zökkenőmentesen,
egyetlen gombnyomással válthatsz
négykerékhajtásra. Amikor pedig kiérsz a síkra
vagy a könnyű terepre, egy újabb gombnyomással
visszaválthatsz kétkerékhajtásra, így ez a
közepes méretű munkaquad ismét könnyen és
kényelmesen használhatóvá válik.

KODIAK 450 / EPS (ATV)

A kényelem és kezelhetőség terén nincs, ami megközelíti! Amikor pedig
vége a munkának, ez a sokoldalú quad új dimenziókat nyit meg az
értékes szabadidőben.

A munka szépsége.

KODIAK 450 EPS DIFF LOCK / SE DIFF LOCK
Kodiak 450 EPS Diff Lock
- Yamaha Blue

Kodiak 450 EPS Diff Lock
- Camo

Kodiak 450 EPS Diff Lock
- Olive Green

Könnyen használható technológiája, kimagasló tartóssága és a
Yamahákra jellemző megbízhatósága a Kodiak 450 EPS DL típust a
legkeményebb feladatokra is alkalmassá teszi szélsőséges terepeken.
Az iparágvezető On Command hajtásrendszer jóvoltából egyetlen
gombnyomásra zökkenőmentes a váltás a kétkerékhajtás és a
négykerékhajtás között. Az Ultramatic automata sebességváltó pedig
minden feladatot könnyebbé és élvezetesebbé tesz.
A kényelem és kezelhetőség terén nincs, ami megközelíti! Amikor pedig
vége a munkának, ez a sokoldalú quad új dimenziókat nyit meg az
értékes szabadidőben.

Kodiak 450 EPS SE Diff Lock - Silver Metallic

421 cm³-es Yamaha EFI motor

25 colos gumiabroncsok széles
futófelülettel

Hosszú löketű, gázos első és hátsó KYB
lengéscsillapítók

On-Command kétkerék-/négykerékhajtás/
differenciálzár

A Kodiak 450 EPS DL kellő teljesítményt
nyújt a legkeményebb terepek leküzdéséhez
is, köszönhetően 421 cm³-es egyhengeres,
folyadékhűtéses motorjának, mely rengeteg,
jól kezelhető nyomatékot ad le már alacsony
fordulatszámokon is. Az elektronikus üzemanyagbefecskendező rendszer könnyű indítást biztosít
széles magassági tartományban, melegben és
hidegben egyaránt, így megbízható és gazdaságos
teljesítményt nyújt, bárhová is mész a járművel.

Ahhoz, hogy még a legnagyobb kihívást jelentő
terepen is megtalálja az optimális tapadást,
a Kodiak 450 EPS DL modellt speciálisan
kifejlesztett első és hátsó gumiabroncsokkal
szerelték. A terepmintázatú extra széles
AT25x8-12 első és AT25x10-12 hátsó
gumiabroncsok sáron, havon és köveken is kiváló
tapadást biztosítanak.

A teljesen független kettős keresztlengőkaros
felfüggesztés 171 mm-es első és 189 mm-es hátsó
rugóutat biztosít, így könnyítve meg a nehéz
terepen végzett munkát. Azon képességeikkel,
hogy kisimítják az egyenetlenségekkel,
nyomvályúkkal és egyéb akadályokkal szabdalt
utat, a gáztöltésű, állítható KYB lengéscsillapítók
egész napos kényelmet biztosítanak.

A Kodiak 450 EPS DL modellek könnyen
használható, kétkerékhajtású/négykerékhajtású
és differenciálzáras négykerékhajtású
üzemmóddal rendelkező On-Command®
rendszerrel készülnek, amellyel gyorsan
és hatékonyan válthatsz a kétkerék- és
négykerékhajtás, valamint a teljes
differenciálzáras beállítás között, így biztosan
megtalálod az adott talaj- és terepviszonyokhoz
legjobban illő üzemmódot.

KODIAK 450 EPS DIFF LOCK / SE DIFF LOCK (ATV)

A Kodiak a nagy teljesítményű munkaquadok világában már vezető
névvé vált. Most pedig a középkategóriában állítunk fel új mércét a
masszív Kodiak 450 EPS DL modellel.

Funkcionalitás,
tartósság és terepjáró
képesség.

VIKING EPS
Mivel szívós jármű, egész évben dolgozhatsz vele a szabad ég alatt. A munka
elvégzéséhez a legjobb felszerelésre és a legkeményebben dolgozó társakra
lesz szükséged. Úgyhogy ideje átgondolnod, hogyan könnyítheti meg a Viking
az életedet!

Viking EPS - Yamaha Blue

A tágas háromüléses kialakítás és a lapos padló minden alkalommal
kényelmes és biztonságos vezetést biztosít neked és munkatársaidnak. Kettős
keresztlengőkaros felfüggesztése készen áll arra, hogy a legegyenetlenebb
talajjal is felvegye a harcot, míg az EUR raklap méretű billenős teherplató akár
272 kg teher szállítására is képes.

Viking EPS - Olive Green

Nagy nyomatékú, 686 cm³-es motor

Elektronikus szervokormány (EPS)

Elektronikus üzemanyagbefecskendezés (EFI)

3 állású On-Command® rendszer

A nagy nyomatékú, 686 cm³-es egyhengeres
motor jelentős, szabályozható teljesítményt
biztosít a terepen történő hatékony szállításhoz.
Az Ultramatic® sebességváltó motorfék
funkciója fokozott biztonságot nyújt a csúszós
lejtőkön, míg a különböző útfelületeknek
megfelelő kétkerékhajtás, négykerékhajtás
és differenciálzáras négykerékhajtás gyorsan
kiválasztható.

Az elektronikus szervokormány (EPS) még 3 utas
és teljesen megrakott teherplató mellett is
biztosítja, hogy a kormányzást könnyűnek fogod
érezni a jármű teljes terhelése esetén vagy akkor
is, ha nehéz talajon, például agyagon vezetsz.
Amikor a differenciálzáras négykerék-meghajtást
választod, az EPS automatikusan a kormányzási
jellemzők optimalizálására tervezett második
programra vált.

A megbízható, 686 cm³-es, négyütemű,
egyhengeres motort olyan fejlett elektronikus
üzemanyag-befecskendező rendszerrel
szereltük fel, amely hatékony égést biztosít
a jó gázreakció érdekében. Az EFI a kovácsolt
dugattyúval és az ék alakú égéstérrel
kombinálva képessé teszi a Viking motort arra,
hogy erőteljes nyomatékot biztosítson alacsony
fordulatszámon is a nagy magas fordulatszámú
teljesítmény mellett.

A Viking járművet számos különböző talajon való
használatra terveztük, és a 3 állású On-Command®
rendszer kétkerékhajtású, négykerékhajtású és
differenciálzáras négykerékhajtású módokat
biztosít a különböző terepekhez és időjárási
körülményekhez. Az egyszerű forgatható kapcsoló
lehetővé teszi, hogy a vezető pillanatok alatt
kiválassza a meghajtási módot.

VIKING EPS (SXS)

A kapcsolható kétkerékhajtású, négykerékhajtású, valamint differenciálzáras
négykerékhajtású móddal ellátott On-Command® hajtásrendszerrel, nagy
nyomatékú 686 cm³-es motorral felszerelt háromüléses Viking életed legjobb
vétele lehet!

ENJOY
Fedezd fel a saját világodat
Semmi más nem nyújt pontosan olyan
teljes szabadságérzetet, amelyet a Yamaha
kikapcsolódásra szánt gépjárművei.
Számtalan olyan távoli helyet fedezhetsz
fel velük, amelyek más gépjárművek
határait meghaladják – miközben teljesen
megcsodálhatod a téged körülvevő világot.

Iparelső Ultramatic automata váltással és
összkerekes fékezéssel szerelve a sima és
magabiztos vezetésért – továbbá a Yamaha
sokat dicsért On-Command rendszerével,
amely teljes körű irányítást biztosít, a
kétkerék- és az összkerékhajtás közötti
könnyed váltással.

Figyelemre méltó, bármely terepen remekül
vizsgázó teljesítményüknek, valamint
felhasználóbarát technológiájuknak és
kiváló utazási kényelmüknek köszönhetően
az osztályelső Grizzly ATV modellekkel
felfedezheted a terep világának csodáit – míg
a Wolverine négy-, illetve kétüléses side-byside modelljeit vezetve megoszthatod az
élményt családoddal és barátaiddal is.

Elsöprő erő.

GRIZZLY 700 EPS
Bárhová vezet utad, a Grizzly 700 EPS hűséges társad lesz. Erős 686 cm³es motorjával és masszív vázával ez a minden terephez alkalmas
hobbiquad felveszi a versenyt a világ legkeményebb terepjáróival is. Akár
földutakon vágtatsz, akár dombokon vagy erdőkön vágsz keresztül, a
kategóriája élvonalába tartozó Grizzly biztosítja a felfedezéshez szükséges
szabadságot.

Grizzly 700 EPS - Stormcloud Grey

Grizzly 700 EPS - Yamaha Blue

Az elektronikus szervokormány természetes visszajelzést nyújt a nagyobb
kényelem és pontosabb irányítás érdekében. A mind a 4 kereket vezérlő
tárcsafékrendszernek és az állítható független felfüggesztésnek
köszönhetően a Grizzly 700 EPS készen áll a legnagyobb kihívást jelentő
terepekre is.
Grizzly 700 EPS - Olive Green

MK II 686 cm³-es SOHC motor

Ultramatic® sebességváltó

Független felfüggesztés, tárcsafékek

On-Command® hajtásrendszer

A Yamaha legnagyobb hobbiquadját erőteljes,
nagy kapacitású motor hajtja, amely kategóriaelső
nyomatékot és teljesítményt biztosít. Az
EFI fojtószelepházzal, finomhangolt ECUprogramozással és kifinomult tűréshatárokkal
felvértezett második generációs MK II 686 cm³-es,
négyszelepes, SOHC elrendezésű motor alacsony
üzemanyag-fogyasztást, nagy nyomatékot és
egyenletes motorteljesítményt biztosít.

A Yamaha normál, felező, hátramenet,
üres és parkoló üzemmódokkal felszerelt,
iparágvezető Ultramatic® automata váltója
az egyik legtartósabb és leghatékonyabb CVT
(fokozatmentes sebességváltó) rendszer. Az
azonnal reagáló hajtáslánc a legkeményebb
terepet is kiválóan kezeli anélkül, hogy elveszne
a természetes összkerékmotorfék-érzet,
így meredek lejtőkön is magabiztosságot és
stabilitást kölcsönöz.

A Grizzly 700 EPS független felfüggesztési
rendszere állítható előterhelésű, nitrogéngázos
lengéscsillapítókkal rendelkezik, melynek
köszönhetően a vezető a különféle terheknek
megfelelő beállításokat használhat. Ezenfelül ez
a kategória egyetlen olyan modellje, amely mind
a négy keréknél hidraulikus tárcsaféket használ,
ami kiemelkedő fékezési teljesítményt és érzést
biztosít.

Az intelligens On-Command® hajtásrendszer
kényelmes nyomógombos vezérlést biztosít,
melynek segítségével észrevétlenül és
azonnal kapcsolhatsz át kétkerékhajtásról
négykerékhajtásra és vissza. A kormány jobb
oldalán található gomb megnyomásával
választhatsz a kétkerékhajtás, a négykerékhajtás
és a differenciálzáras négykerékhajtás közül,
így könnyedén optimalizálhatod a Grizzly
teljesítményét a változó talajviszonyoknak és az
időjárási viszonyoknak megfelelően.

GRIZZLY 700 EPS (ATV)

A Yamaha ágazatvezető Ultramatic® váltóműve automatikusan kiválasztja
a terepnek megfelelő optimális fokozatot, míg az összkerékmotorfék
biztonságot és stabilitást biztosít a lejtőkön. Az On-Command®
hajtásrendszer segítségével simán, egyetlen gombnyomással válthatsz
a kétkerékhajtás, négykerékhajtás és differenciálzáras négykerékhajtás
között.

Elsöprő erő.

GRIZZLY 700 EPS Alu / SE
Bárhová vezet utad, a Grizzly 700 EPS Alu hűséges társad lesz. Erős
686 cm³-es motorjával és masszív vázával ez a minden terephez alkalmas
hobbiquad felveszi a versenyt a világ legkeményebb terepjáróival is. Akár
földutakon vágtatsz, akár dombokon vagy erdőkön vágsz keresztül, a
kategóriája élvonalába tartozó Grizzly biztosítja a felfedezéshez szükséges
szabadságot.

Grizzly 700 EPS Alu
- Olive Green

Grizzly 700 EPS Alu
- Camo

Az elektronikus szervokormány természetes visszajelzést nyújt a nagyobb
kényelem és pontosabb irányítás érdekében. A mind a 4 kereket vezérlő
tárcsafékrendszernek és az állítható független felfüggesztésnek
köszönhetően a Grizzly 700 EPS Alu készen áll a legnagyobb kihívást jelentő
terepekre is.
Grizzly 700 EPS SE - Bronze

MK II 686 cm³-es SOHC motor

Ultramatic® váltómű

Független felfüggesztés, tárcsafékek

On-Command® hajtásrendszer

A Yamaha legnagyobb hobbiquadját erőteljes,
nagy kapacitású motor hajtja, amely kategóriaelső
nyomatékot és teljesítményt biztosít. Az
EFI fojtószelepházzal, finomhangolt ECUprogramozással és kifinomult tűréshatárokkal
felvértezett második generációs MK II 686 cm³-es,
négyszelepes, SOHC elrendezésű motor alacsony
üzemanyag-fogyasztást, nagy nyomatékot és
egyenletes motorteljesítményt biztosít.

A Yamaha normál, felező, hátramenet, üres és
parkoló üzemmódokkal felszerelt, iparágvezető
Ultramatic® automata váltója az egyik
legtartósabb és leghatékonyabb fokozatmentes
sebességváltó (CVT) rendszer. Az azonnal reagáló
hajtáslánc a legkeményebb terepet is kiválóan
kezeli anélkül, hogy elveszne a természetes
összkerékmotorfék-érzet, így meredek lejtőkön is
magabiztosságot és stabilitást kölcsönöz.

A Grizzly 700 EPS Alu független felfüggesztési
rendszere állítható előterhelésű, nitrogéngázos
lengéscsillapítókkal rendelkezik, melynek
köszönhetően a pilóta a különféle terheknek
megfelelő beállításokat használhat. Ezenfelül ez
a kategória egyetlen olyan modellje, amely mind
a négy keréknél hidraulikus tárcsaféket használ,
ami kiemelkedő fékezési teljesítményt és érzést
biztosít.

Az intelligens On-Command® hajtásrendszer
kényelmes nyomógombos vezérlést biztosít,
melynek segítségével észrevétlenül és
azonnal kapcsolhatsz át kétkerékhajtásról
négykerékhajtásra és vissza. A kormány jobb
oldalán található gomb megnyomásával
választhatsz a kétkerékhajtás, a négykerékhajtás
és a differenciálzáras négykerékhajtás közül,
így könnyedén optimalizálhatod a Grizzly
teljesítményét a változó talajviszonyoknak és az
időjárási viszonyoknak megfelelően.

GRIZZLY 700 EPS Alu / SE (ATV)

A Yamaha ágazatvezető Ultramatic® váltóműve automatikusan kiválasztja
a terepnek megfelelő optimális fokozatot, míg az összkerékmotorfék
biztonságot és stabilitást biztosít a lejtőkön. Az On-Command®
hajtásrendszer segítségével simán, egyetlen gombnyomással válthatsz
a kétkerékhajtás, négykerékhajtás és differenciálzáras négykerékhajtás
között.

4 üléses szórakozás,
2 üléses agilitás.

WOLVERINE X4
A Yamaha kétüléses Side-by-Side modelljei új világot nyitnak meg a kalandra
vágyók előtt. A négyüléses Wolverine X4 pedig megduplázza a szórakozást!
A magas támlás üléseket úgy terveztük, hogy elegendő helyet biztosítsanak
négy felnőtt számára, így minden eddiginél kényelmesebben indulhatsz
felfedezőútra barátaiddal. A kompakt váz kiváló mozgékonyságot és
manőverezhetőséget tesz lehetővé, a soros, kéthengeres, 850 cm³-es
motor pedig elég nyomatékot szolgáltat a technikás terepen való alacsony
sebességű vezetéshez.

Wolverine X4 - Yamaha Blue

Erőteljes új, 850 cm³-es, kéthengeres
motor

Kompakt és mozgékony váz

Csendes és kényelmes belsőtér

Önszintező hátsó lengéscsillapítók

A 850 cm³-es, soros, kéthengeres motor nagy
lineáris nyomatékot ad le, így az X4 négy
felnőttel, csomagokkal megpakolva is könnyedén
jut át a technikás, emelkedőkkel teli terepeken. A
hosszú löketet és 270 fokos főtengelyt magában
foglaló keresztsíkú kialakítás alacsony és nagy
sebesség esetén is erős hajtóerőt tesz lehetővé.

A Wolverine X4 kompakt vázának tengelytávja
mindössze 2100 mm, ami mindössze 35 mm-rel
hosszabb a kétüléses Wolverine R modellénél.
A 3100 mm-es teljes hossz és az 1580 mmes szélesség pedig az egyik legsokoldalúbb,
legmozgékonyabb és legkönnyebben kezelhető
SxS modellé teszi a négyüléses kategóriában.

Komoly munkát fektettünk abba, hogy csendes
és pihentető utazást tegyünk lehetővé számodra
és utasaid számára. A nagy térfogatú szívó- és
kipufogórendszerek drasztikusan csökkentik
a motorzajt, így az utasok beszélgethetnek is
egymással – a gumi motortartóbakok és a váz
szigetelése pedig minimalizálják a padlólemez
rezgését.

Akár egyedül utazol, akár utasokat és
csomagokat szállítasz, az önszintező hátsó
felfüggesztés gondoskodik a kényelemről.
Az intelligens hátsó felfüggesztési rendszer
bármilyen teher esetén képes állandó
menetmagasságot tartani, ami javítja a
kényelemérzetet nehéz terepen is.

WOLVERINE X4 (SXS)

A simán működő Ultramatic sebességváltónak és a kapcsolható,
kétkerékhajtású/négykerékhajtású/differenciálzár üzemmódokkal
rendelkező On-Command hajtásrendszernek köszönhetően a Wolverine X4
magabiztosságot és kiváló irányíthatóságot nyújt.

Oszd meg a
kalandot.

WOLVERINE X2 R-Spec Alu
A Yamaha kétüléses Side-by-Side modelljei új világot nyitnak meg a kalandra
vágyók előtt.

Wolverine X2 R-Spec Alu
- Yamaha Blue

A simán működő Ultramatic sebességváltónak és a kapcsolható,
kétkerékhajtású/négykerékhajtású/differenciálzár üzemmódokkal
rendelkező On-Command hajtásrendszernek köszönhetően a
Wolverine X2 Alu magabiztosságot és kiváló irányíthatóságot nyújt.

Wolverine X2 - Camo

Erőteljes új, 850 cm³-es, kéthengeres
motor

Kompakt és mozgékony váz

Csendes és kényelmes belsőtér

Külső tartályos KYB lengéscsillapítók elöl
és hátul

A 850 cm³-es, soros, kéthengeres motor nagy
lineáris nyomatékot ad le, így az X2 Alu négy
felnőttel, csomagokkal megpakolva is könnyedén
jut át a technikás, emelkedőkkel teli terepeken. A
hosszú löketet és 270 fokos főtengelyt magában
foglaló keresztsíkú kialakítás alacsony és nagy
sebesség esetén is erős hajtóerőt tesz lehetővé.

A Wolverine X2 Alu kompakt vázának tengelytávja
mindössze 2100 mm, ami mindössze 35 mm-rel
hosszabb a kétüléses Wolverine R modellénél.
A 3100 mm-es teljes hossz és az 1580 mmes szélesség pedig az egyik legsokoldalúbb,
legmozgékonyabb és legkönnyebben kezelhető
SxS modellé teszi.

Komoly munkát fektettünk abba, hogy csendes
és pihentető utazást tegyünk lehetővé számodra
és utasaid számára. A nagy térfogatú szívó- és
kipufogórendszerek drasztikusan csökkentik
a motorzajt, így az utasok beszélgethetnek is
egymással – a gumi motortartóbakok és a váz
szigetelése pedig minimalizálják a padlólemez
rezgését.

A magas és alacsony fokozatú nyomó- és
egyszeres húzócsillapítás-állítású gázos,
külső tartályos KYB lengéscsillapítókkal a
felfüggesztést személyes preferenciáidnak és az
adott terepviszonyoknak megfelelően állíthatod
be.

WOLVERINE X2 R-Spec Alu (SxS)

A magas támlás üléseket úgy terveztük, hogy elegendő helyet
biztosítsanak két felnőtt számára, így minden eddiginél kényelmesebben
indulhatsz felfedezőútra. A kompakt váz kiváló mozgékonyságot és
manőverezhetőséget tesz lehetővé, a soros, kéthengeres, 850 cm³-es
motor pedig elég nyomatékot szolgáltat a technikás terepen való alacsony
sebességű vezetéshez.

Fedezz fel még
többet.

WOLVERINE X2
A Yamaha új kétüléses Side-by-Side modelljei új világot nyitnak meg a
kalandra vágyók előtt.
A magas támlás üléseket úgy terveztük, hogy elegendő helyet
biztosítsanak két felnőtt számára, így minden eddiginél kényelmesebben
indulhatsz felfedezőútra. A kompakt váz kiváló mozgékonyságot és
manőverezhetőséget tesz lehetővé, a soros, kéthengeres, 850 cm³-es
motor pedig elég nyomatékot szolgáltat a technikás terepen való alacsony
sebességű vezetéshez.

Wolverine X2 - Stormcloud Grey

Erőteljes új, 850 cm³-es, kéthengeres
motor

Kompakt és mozgékony váz

Csendes és kényelmes belsőtér

Sebességkulcs

A 850 cm³-es, soros, kéthengeres motor nagy és
lineáris nyomatékot ad le, így az X2 két felnőttel,
csomagokkal megpakolva is könnyedén jut át a
technikás, emelkedőkkel teli terepeken. A hosszú
löketet és 270 fokos főtengelyt magában foglaló
keresztsíkú kialakítás alacsony és nagy sebesség
esetén is erős hajtóerőt tesz lehetővé.

A Wolverine X2 kompakt vázának tengelytávja
mindössze 2100 mm, ami mindössze 35 mm-rel
hosszabb a kétüléses Wolverine R modellénél.
A 3100 mm-es teljes hossz és az 1580 mmes szélesség pedig az egyik legsokoldalúbb,
legmozgékonyabb és legkönnyebben kezelhető
SxS modellé teszi.

Komoly munkát fektettünk abba, hogy csendes
és pihentető utazást tegyünk lehetővé számodra
és utasaid számára. A nagy térfogatú szívó- és
kipufogórendszerek drasztikusan csökkentik a
motorzajt, így az utasok akár beszélgethetnek
is egymással – a gumi motortartóbakok és a váz
szigetelése pedig minimalizálják a padlólemez
rezgését.

Az egyenletesen üzemelő és gyorsan reagáló
motor, az észrevétlenül működő Ultramatic
sebességváltó és az On-Command hajtásrendszer
mind-mind az egyik legjobban használható
Side-by-Side modellé teszik a Wolverine X2-t. A
nagyobb biztonság érdekében a motorháztető
alatt található egy sebességkulcs, melynek
eltávolításával 40 km/h-ra korlátozhatod a
végsebességet, ha fiatal vagy tapasztalatlan
vezetőkre bízod a járművet.

WOLVERINE X2 (SXS)

Az észrevétlenül működő Ultramatic sebességváltónak és a kapcsolható,
kétkerékhajtású/négykerékhajtású/differenciálzár üzemmódokkal
rendelkező On-Command hajtásrendszernek köszönhetően a Wolverine X2
magabiztosságot és kiváló irányíthatóságot nyújt.

Legyen a Tied
Amennyiben kiválasztotta a tökéletes Yamaha
ATV vagy Side by Side modellt, természetesen
Yamaha tartozékokkal szeretné felszerelni.
Kifejezetten a Yamaha ATV és Side by Side
modellekhez illeszkedő tartozékok széles
palettáját fejlesztettük ki. Ugyanarra a
minőségre és teljesítményre építettünk,
melyet már megszokhattak a Yamaha
termékek esetében. Tehát függetlenül attól,
hogy Yamaha munkagépet, sport gépet vagy
Side by Side ot választ, mindig vannak hozzá
elérhető, eredeti Yamaha tartozékok.

Általános

Óra / tacho mérő

Olajtöltő

Metrikus szerszámkészlet

Markolat melegítő kit

Spot készlet

Utility

Winch items

Viking

Wolverine

Vonóhorog

Hátsó tárolódoboz

Fegyvertok tartó kit

csörlőtakaró

Neoprén üléstakaró

Alvázvédő burkolat

Első védőlemez

Műanyag haspáncél

Fegyvertartó tok

csörlőkészlet

Gumi padlószőnyeg

Kemény utastér ajtók

ATV-TEK V-Grip™ Single

Terepmintás üléstakaró

Molle táska

vezeték nélküli távirányító

Lehajtható szélvédő

Melegítő

Sárvédő kit

Markolat melegítő

Csomagtartó magasító

szintetikus kötél készlet

Középső üléskonzol

Wolverine x2 x4 alvázvédő
burkolatok

Kosár

Ülés melegítő

Wolverine x2 x4 alvázvédő
burkolatok

Többpontos csörlő szerelék kit

Tehertartó doboz

Zárt utastér kit (lágy)

Fentebb a tartozékok egy rész kínálata látható, további információért forduljon Yamaha kereskedőjéhez!

A kalandozás itt kezdődik.
Mindannyiunkban ott él a valódi kalandvágy és
az égető vágyakozás, hogy megtudjuk, mi van
a horizonton túl. Ezzel az ösztönös felfedezés
iránti szomjúsággal nincs olyan határ, amit ne
tudnál elérni, nincs olyan messzeség, ahová el
ne jutnál.
A Yamaha 360 fokos termékcsaládjával
minőségi élményeket élhetsz át, és oszthatsz
meg másokkal földön, vízen és levegőben. Azt
is segítünk kitalálni, hogy mi dobogtatja meg
igazán a szívedet, hiszen a Yamaha létrehozott
egy különleges kalandportált, amely azonnal
ablakot nyit egy izgalmas, meglepő és
kifizetődő új világra.
A Destination Yamaha Motor egy
olyan globális, online utazási platform,
amely minden kalandvágyó számára
adrenalinfröccsöt és örökké tartó emlékeket
biztosít. Kulcsfontosságú utazási partnerekkel
együtt dolgozva a Destination Yamaha
Motor lehetővé teszi a legnagyobb kalandok
online felkutatását, történjen az akár
motorkerékpáron, akár quadon, hajón vagy
motoros szánon.
Az igazán változatos utazási lehetőségek
között olyan új élményeket szerezhetsz,
amelyek szélesítik látóköröd és kibillentenek
komfortzónádból – abban pedig biztos
lehetsz, hogy a Destination Yamaha Motor
minden beszállítónkat ellenőrzi és jóváhagyja,
tehát teljes bizalommal foglalhatsz nálunk.
Látogasd meg a www.destination-yamahamotor.eu weboldalt most, és tedd izgalmassá
a jövőt velünk.

Műszaki adatok
KODIAK 700

KODIAK 700 EPS

KODIAK 700 EPS Alu

KODIAK 700 EPS SE

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4
szelepes

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4
szelepes

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4
szelepes

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4
szelepes

Motor
Motor típusa
Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer

686cc

686cc

686 cm³

686cc

102.0 mm x 84.0 mm

102.0 mm x 84.0 mm

102,0 mm × 84,0 mm

102.0 mm x 84.0 mm

10.1 : 1

10.1 : 1

10.0 : 1

10.1 : 1

Nedves karter

Nedves karter

Nedves karter

Nedves karter
Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás

TCI

TCI

TCI

TCI

Indítás

Elektromos

Elektromos

Elektromos

Elektromos

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel,
H/L/N/R/P

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel,
H/L/N/R/P

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel,
H/L/N/R/P

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel,
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

Kardán

Kardán

Kardán

Kardán

Első felfüggesztés

Független, dupla-lengőkaros, 180 mm-es lökethossz

Független, dupla-lengőkaros, 180 mm-es lökethossz, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 180 mm-es lökethossz, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 180 mm-es lökethossz, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Hátsó felfüggesztés

Független, dupla-lengőkaros, 230 mm-es lökethossz

Független, dupla-lengőkaros, 230 mm-es lökethossz, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 230 mm-es lökethossz, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 230 mm-es lökethossz, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Váltó
Hajtásrendszer
Kihajtás

Alváz

Első fék

Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék

Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék

Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék

Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék
Nedves, többtárcsás hátsó fék a hátsó hajtásházban

Nedves, többtárcsás hátsó fék a hátsó hajtásházban

Első gumik

Maxxis MU19 AT25x8-12, E jelölésű acél keréktárcsák

Maxxis MU19 AT25x8-12, E jelölésű acél keréktárcsák

Maxxis MU19 AT25x8-12, E-jelölésű alumínium
keréktárcsák

Maxxis MU19 AT25x8-12, E jelölésű aluminium
keréktárcsák

Maxxis MU19, AT25x10-12, E jelölésű acél keréktárcsák

Maxxis MU19, AT25x10-12, E jelölésű acél keréktárcsák

Maxxis MU19 AT25x10-12, E-jelölésű alumínium
keréktárcsák

Maxxis MU19, AT25x10-12, E jelölésű aluminium
keréktárcsák

Teljes hossz

2,070 mm

2,070 mm

2070 mm

Teljes szélesség

1,180 mm

1,180 mm

1180 mm

1,180 mm

Teljes magasság

1,240 mm

1,240 mm

1240 mm

1,240 mm

Hátsó gumik

Nedves, többtárcsás hátsó fék a hátsó hajtásházban

Nedves, többtárcsás hátsó fék a hátsó hajtásházban

Hátsó fék

Méretek

Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Min. fordulósugár

2,070 mm

860 mm

860 mm

860 mm

860 mm

1,250 mm

1,250 mm

1250 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

Üzemanyagtank kapacitása

18.0liter

18.0liter

18,0 liter

18.0liter

Olajtank kapacitása

2.6liter

2.6liter

2,6 liter

2.6liter

Terhelési határértékek
Első rakodófelület

50kg

50kg

50 kg

50kg

Hátsó rakodófelület

90kg

90kg

90 kg

90kg

n/a

n/a

n/a

n/a

Ackermann-típusú

Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

Csomagtartó

További jellemzők
Kormányzási rendszer

Az adatok külön értesítés nélkül változhatnak a helyi szabályozások alapján

KODIAK 450

KODIAK 450 EPS

KODIAK 450 EPS DL

KODIAK 450 EPS SE DL

Motor típusa

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC

Lökettérfogat

421cc

421cc

421cc

421cc

84.5 mm x 75.0 mm

84.5 mm x 75.0 mm

84.5 mm x 75.0 mm

84.5 mm x 75.0 mm

Motor

Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer

10.0 : 1

10.0 : 1

10.0 : 1

10.0 : 1

Nedves karter

Nedves karter

Nedves karter

Nedves karter
EFI - 34mm Mikuni

Üzemanyagrendszer

n/a

EFI - 34mm Mikuni

EFI - 34mm Mikuni

Gyújtás

TCI

TCI

TCI

TCI

Indítás

Elektromos

Elektromos

Elektromos

Elektromos

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel,
H/L/N/R/P

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel,
H/L/N/R/P

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel,
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

Kardán

Kardán

Kardán

Kardán

Első felfüggesztés

Független, dupla-lengőkaros, 171 mm rugóút, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 171 mm rugóút, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 171 mm rugóút, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 171 mm rugóút, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Hátsó felfüggesztés

Független, dupla-lengőkaros, 189 mm rugóút, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 189 mm rugóút, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 189 mm rugóút, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 189 mm rugóút, 5
pozíciós előterhelés-beállítás

Váltó
Hajtásrendszer
Kihajtás

Alváz

Első fék
Hátsó fék

Kettős hidraulikus tárcsafék

Kettős hidraulikus tárcsafék

Kettős hidraulikus tárcsafék

Kettős hidraulikus tárcsafék

Szigetelt, olajfürdőben működő többtárcsás fék

Szigetelt, olajfürdőben működő többtárcsás fék

Szigetelt, olajfürdőben működő többtárcsás fék

Szigetelt, olajfürdőben működő többtárcsás fék

Első gumik

AT25x8-12 / Aluminum keréktárcsák

AT25x8-12 6ply, E jelölésű acél keréktárcsák

AT25x8-12 6ply, E jelölésű acél keréktárcsák

AT25x8-12 6ply, E jelölésű aluminium keréktárcsák

Hátsó gumik

AT25x10-12 / Aluminum keréktárcsák

AT25x10-12 6ply, E jelölésű acél keréktárcsák

AT25x10-12 6ply, E jelölésű acél keréktárcsák

AT25x10-12 6ply, E jelölésű aluminium keréktárcsák

Méretek
Teljes hossz

2,035 mm

2,035 mm

2,035 mm

2,035 mm

Teljes szélesség

1,180 mm

1,180 mm

1,180 mm

1,180 mm

Teljes magasság

1,160 mm

1,160 mm

1,160 mm

1,160 mm

855 mm

855 mm

855 mm

855 mm

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

Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

3.2m

3.2m

3.2m

3.2m

Üzemanyagtank kapacitása

Min. fordulósugár

14liter

14liter

14liter

14liter

Olajtank kapacitása

2.6liter

2.6liter

2.6liter

2.6liter

Terhelési határértékek
Első rakodófelület

40kg

40kg

40kg

40kg

Hátsó rakodófelület

80kg

80kg

80kg

80kg

n/a

n/a

n/a

n/a

Ackermann-típusú

Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

Csomagtartó

További jellemzők
Kormányzási rendszer

Műszaki adatok
GRIZZLY 700 EPS

GRIZZLY 700 EPS Alu

GRIZZLY 700 EPS SE

Motor típusa

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4 szelepes

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4 szelepes

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat

686cc

686cc

686 cm³

102.0 mm x 84.0 mm

102.0 mm x 84.0 mm

102,0 mm × 84,0 mm

Motor

Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer

10.1 : 1

10.1 : 1

10.0 : 1

Nedves karter

Nedves karter

Nedves karter
Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Gyújtás

TCI

TCI

TCI

Indítás

Elektromos

Elektromos

Elektromos

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel, H/L/N/R/P

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel, H/L/N/R/P

Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes motorfékkel, L/H/N/R

On-Command® 2WD/4WD/differenciálzár

On-Command® 2WD/4WD/differenciálzár

On-Command® 2WD/4WD/differenciálzár

Kardán

Kardán

Kardán

Első felfüggesztés

Független, dupla-lengőkaros, 193 mm rugóút, 5 pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 193 mm rugóút, 5 pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 193 mm rugóút, 5 pozíciós előterhelés-beállítás

Hátsó felfüggesztés

Független, dupla-lengőkaros, 232 mm rugóút, 5 pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 232 mm rugóút, 5 pozíciós előterhelés-beállítás

Független, dupla-lengőkaros, 232 mm rugóút, 5 pozíciós előterhelés-beállítás

Váltó
Hajtásrendszer
Kihajtás

Alváz

Első fék
Hátsó fék
Első gumik
Hátsó gumik

Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék
bal kéz/ jobb láb működtetés, Léghűtéses, hidraulikus tárcsafék
Maxxis MU19 AT26x8-12, E jelölésű acél keréktárcsá
Maxxix MU19, AT26x10-12, acél keréktárcsák, (SE öntött kerekekkel)

Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék
hűtött tárcsa, bal kéz/jobb láb működtetés

Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék
bal kéz/jobb láb működtetés, Léghűtéses, hidraulikus tárcsafék

Maxxis MU19 AT26x8-12, E jelölésű aluminium keréktárcsák

Maxxis 27” Zilla abroncsok 27x 10-14, alumíniumfelnik

Maxxis MU19, AT26x10-12, E jelölésű aluminium keréktárcsák

Maxxis 27” Zilla abroncsok 27x 10-14, alumíniumfelnik

Méretek
Teljes hossz

2,070 mm

2,070 mm

2070 mm

Teljes szélesség

1,230 mm

1,230 mm

1230 mm

Teljes magasság

1,253 mm

1,253 mm

1253 mm

860 mm

860 mm

860 mm

1,253 mm

1,253 mm

1253 mm

288 mm

288 mm

300 mm

n/a

n/a

n/a

Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Min. fordulósugár

3.5m

3.5m

3,5 m

Üzemanyagtank kapacitása

18.0liter

18.0liter

18,0 liter

Olajtank kapacitása

2.6liter

2.6liter

2,6 liter

Terhelési határértékek
Első rakodófelület

50kg

50kg

50 kg

Hátsó rakodófelület

90kg

90kg

90 kg

n/a

n/a

n/a

Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval (nem a normál
kivitelnél)

Csomagtartó

További jellemzők
Kormányzási rendszer

Az adatok külön értesítés nélkül változhatnak a helyi szabályozások alapján

Viking EPS

WOLVERINE X4

WOLVERINE X2 R-Spec Alu

WOLVERINE X2

Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 4
szelepes

folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, Parallel Twin

folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, Parallel Twin

folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, Parallel Twin

Motor
Motor típusa
Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer

686cc

847cc

847cc

847cc

102.0 mm x 84.0 mm

82 mm x 80.2 mm

82 mm x 80.2 mm

82 mm x 80.2 mm

10.0 : 1

10.5 : 1

10.5 : 1

10.5 : 1

Nedves karter

Száraz karter

Száraz karter

Száraz karter

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

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

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

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

Gyújtás

TCI

TCI

TCI

TCI

Indítás

Elektromos

Elektromos

Elektromos

Elektromos

Yamaha Ultramatic® CVT automata V szíjas

Yamaha Ultramatic® CVT automata V szíjas

Yamaha Ultramatic® CVT automata V szíjas

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

Kardán

Kardán

Kardán

Kardán

Első felfüggesztés

Független, dupla-lengőkaros, 205 mm rugóúttal

Független, dupla keresztlengőkaros felfüggesztés,
kanyarstabilizátorral, 221 mm rugóúttal és állítható
rugóelőfeszítéssel

Független, dupla keresztlengőkaros felfüggesztés,
kanyarstabilizátorral, 221 mm rugóúttal és állítható
rugóelőfeszítéssel

Független, dupla keresztlengőkaros felfüggesztés,
kanyarstabilizátorral, 221 mm rugóúttal és állítható
rugóelőfeszítéssel

Hátsó felfüggesztés

Független, dupla-lengőkaros, 205 mm rugóúttal

Független, dupla keresztlengőkaros felfüggesztés,
kanyarstabilizátorral, 226 mm rugóúttal és
Automata szintbeállós lengéscsillapítókkal

Független, dupla keresztlengőkaros felfüggesztés,
kanyarstabilizátorral, 226 mm rugóúttal és
Automata szintbeállós lengéscsillapítókkal

Független, dupla keresztlengőkaros felfüggesztés,
kanyarstabilizátorral, 226 mm rugóúttal és
Automata szintbeállós lengéscsillapítókkal

Kettős hidraulikus tárcsafék

Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék

Kettős hidraulikus tárcsafék

Kettős hidraulikus tárcsafék

Kettős hidraulikus tárcsafék

Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék, Parkolófék a
tengelyen

Kettős hidraulikus tárcsafék, Parkolófék a tengelyen

Kettős hidraulikus tárcsafék, Parkolófék a tengelyen

Váltó
Hajtásrendszer
Kihajtás

Yamaha Ultramatic®, CVT, centrifugális kuplung

Alváz

Első fék
Hátsó fék
Első gumik

AT25x8-12NHS

MAXXIS MU75, AT26 x 8-12

MAXXIS MU75, AT26 x 8-12

MAXXIS MU75, AT26 x 8-12

Hátsó gumik

AT25x10-12NHS

MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

Teljes hossz

3,100 mm

3,100 mm

2,920 mm

2,920 mm

Teljes szélesség

1,570 mm

1,519 mm

1,500 mm

1,500 mm

Teljes magasság

1,925 mm

1,960 mm

1,900 mm

1,900 mm

792 mm

n/a

n/a

n/a

2,135 mm

2,100 mm

2,100 mm

2,100 mm

300 mm

273 mm

280 mm

280 mm

613

754kg

719.5 kg

719.5 kg

4.5m

4.5m

4.5m

4.5m

Első rakodófelület

n/a

n/a

n/a

n/a

Hátsó rakodófelület

n/a

n/a

n/a

n/a

272kg

71kg

71kg

71kg

Ackermann típusú, dupla módú elektronikus

Fogasléces kormánymű, elektronikus
kormányszervóval

Fogasléces kormánymű, elektronikus
kormányszervóval

Fogasléces kormánymű, elektronikus
kormányszervóval

Méretek

Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Min. fordulósugár
Üzemanyagtank kapacitása
Olajtank kapacitása

Terhelési határértékek

Csomagtartó

További jellemzők
Kormányzási rendszer

www.yamaha-motor.hu

Kövess bennünket:

Kereskedő

Yamaha Motor Europe N.V.
Magyarországi Fióktelepe
Váci út 30.
1132 Budapest
Hungary
+36-1-247-1540
Yamaha@yamaha-motor.hu

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy biztonságosan
motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken profi motorosok láthatók motorozás
közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön
figyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek.
További részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.
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