
2020 es Sport ATV és Side by Side



 



  

VERSENY
Versenyezz. Győzz. Élvezd az adrenalint.

A versenyzés mindig is szerves részét 
képezte a Yamaha életérzésnek. 
Minden egyes terepjáró gépjárművünk 
kialakításában az a sportos DNS 
játszott szerepet, amely megalapította 
társaságunk híres versenyzési örökségét. 
Az ifjúsági modellektől kezdve egészen a 
nagy teljesítményű side-by-side modellek 
széles választékáig: a Yamaha mindenkit 
meghív egy adrenalindús és szórakoztató 
élményre.

A könnyű kezelésnek köszönhetően 
a Yamaha gyermek ATV modelljei 
ideális bevezetést nyújtanak az egyedi 
élményekhez. Megbízható motorjaiknak, 
könnyű vázszerkezetüknek és agresszív 
karosszériájuknak köszönhetően az 
ATV sportmodellek mindenki számára 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy 
szintet lépjenek, és ne csak élvezzék a 
szabadságot, de a Yamaha versenyzők 
családjának szoros kötelékébe tartozónak 
is érezzék magukat.

A figyelemreméltó YXZ side-by-side 
modellek jelentik a sorozat csúcspontját: 
garantálják a legintenzívebb izgalmakat, 
valamint a csúcskategóriás irányítást és 
megbízhatóságot, szakértők és hobbisták 
számára egyaránt. A versenyekben edzett 
Yamaha-DNS felhasználásával kifejlesztett, 
adrenalindús sorozat minden leendő 
győztes számára biztosítja a szükséges 
teljesítményt.



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.

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 Side-by-Sides modell rendelkezik 
önálló hátsó felfüggesztéssel, amely minden kerék számára külön-külön reagálási lehetőséget biztosít 
egyenetlen talajon különböző vezetők és rakományok esetén is.

Differenciálmű-zár

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

2WD

Az állandó hátsó kerék meghajtással a kétkerék meghajtású rendszer a Yamaha Sport modelljeit 
egyszerűvé, gazdaságossá és könnyen kezelhetővé teszi – Sport modelljeink könnyű kétkerék 
meghajtású rendszere pedig agilis és izgalmas teljesítményt nyújt.

Közvetlen kapcsolat

Minden Sport ATV és Side-by-Sides modell rendelkezik szekvenciális váltóval, amely közvetlen 
kapcsolatot biztosít a motor, a hajtáslánc és a vezető között. Bizonyos modellek lapátvezérelt, 
tengelykapcsoló-mentes sportváltó rendszerrel is rendelkeznek a díjnyertes teljesítményért.

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.

Elektromos üzemanyag-befecskendezés

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.

A Yamaha 
Különbség.



 



 

A quadversenyzés  
új szintje.
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YFZ450R / SE

Versenycélokra fejlesztett nagy 
teljesítményű motor
Az YFZ450R modell versenyhez kifejlesztett, 5 
szelepes, négyütemű, 450 cm³-es motorja 11,8:1 
sűrítési aránnyal, azonnali gázreakciót biztosító, 
nagy teljesítményű vezérműtengelyekkel és a 
győzelemhez szükséges nagy fordulatszámú 
teljesítménnyel rendelkezik. A levegőbevezető 
rendszer kiemelkedő üzemanyag-hatékonyságot 
biztosít, csökkenti a károsanyag-kibocsátást és 
növeli a tartósságot.

A profi versenyzők szerint a Yamaha YFZ450R a győztesek egyértelmű 
választása. Precízen irányítható váza és kiválóan reagáló, 450 cm³-es 
motorja révén vált napjaink első számú versenyquadjává. Semmi sem 
érhet a nyomába.

A versenyhez kifejlesztett rásegítős és csúszókuplung még jobb 
irányíthatóságot biztosít, így gyorsabban érkezhetsz a kanyarokba, 
jobb köridőket produkálva, míg a nyerő teljesítmény érdekében a 
versenyhez kifejlesztett motor rendkívül gyors gázreakciót és magas 
fordulatszámot nyújt.

A karcsú vonalvezetés helyet biztosít a vezetőnek, hogy kanyarodáskor 
vagy hirtelen kigyorsításkor áthelyezze testsúlyát. A könnyű, 
külső tartályos lengéscsillapítók rendkívül pontos kezelhetőséget 
biztosítanak.

Rásegítős- és csúszókuplung

Kategóriájában az YFZ450R az első quad, 
amelyet rásegítős- és csúszókuplunggal láttak 
el. Ennek célja, hogy a kanyarodáshoz való 
visszaváltáskor a tengelykapcsoló részben oldott 
állapotban legyen. A csúszó tengelykapcsoló 
gyakorlatilag megszünteti a hirtelen 
motorfék káros hatásait, így a vezető a fékkel 
szabályozhatja a kanyarbemeneti sebességet, 
mely jobb kezelhetőséget és gyorsabb köridőket 
eredményez.

Hibridvázas kialakítás

Az YFZ450R modell váza és lengőkarjai az 
alumínium és az acél különleges kombinálásával 
készültek, az innovatív „hibridvázas” kialakítás 
pedig az alacsony tömeg, a kiemelkedő 
ellenállóság és a kiváló egyensúlyi merevség 
győztes kombinációját foglalja magába.

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

A gyors gázreakció érdekében az YFZ450R-t egy 
42 mm-es Mikuni fojtószelepházzal szerelték 
fel, amelyet az indítás és bemelegedés során 
segítséget nyújtó üresjárati fordulatszám-
szabályozással (ISC-rendszer) láttak el. Ez a 
modern rendszer azonnali gázreakciót biztosít, és 
tovább csökkenti a károsanyag-kibocsátást.

YFZ450R SE - Midnight Blue

YFZ450R SE - Ridge Red YFZ450R - Racing Blue



 

Nagyobb teljesítmény. 
Több élvezet.  

Több győzelem.
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YFM700R / SE

Nagy teljesítmény, magas nyomaték

A Yamaha quadok négyütemű motorjai 
alacsony fordulatszámon is nagy nyomatékot 
szolgáltatnak, így nehéz terepen is kiváló 
talajfogást biztosítanak. A YFM700R motorja 
kimagasló teljesítményt és nyomatékot biztosít, 
üzemanyag-befecskendező rendszere pedig 
gazdaságosabb fogyasztást és kevesebb 
károsanyag-kibocsátást eredményez.

* opcionálisan rendelhető kormánymarkolattal és 
lábtartóval bemutatva 

Ha egyszer kipróbálod az YFM700R quadot, többé nincs visszaút. 
Lenyűgöző teljesítménye és precíz vezethetősége bármilyen típusú 
terepen adrenalindús élményt biztosít. Ha te is rákapsz az ízére, ez a 
bivalyerős quad örökre megváltoztatja szabadidődet.

A dinamikus, 686 cm³-es négyütemű motor tulajdonságai tovább növelik 
a teljesítményt, ezzel együtt a gyorsulást is. Hatékony üzemanyag-
felhasználásának köszönhetően hosszabb utakat tehetsz meg két 
tankolás között.

Az YFM700R komoly felépítésű lengéscsillapító rendszerrel van 
felszerelve annak érdekében, hogy minden útfelületen kiváló 
visszajelzést biztosítson a vezető számára. A kiegyensúlyozott futómű 
az erőteljes, nagy furatú motorral együtt garanciát szavatol az élvezetes 
terepezésekre.

Állítható felfüggesztés

A gyári beállítású, hosszú rugóutas első 
felfüggesztés minden terepen zökkenőmentes 
és biztonságérzetet nyújtó vezetést biztosít. 
A hátsó felfüggesztés optimalizált csillapítási 
beállításainak köszönhetően kényelmes 
a motorozás és nagy a vonóerő, a terep 
egyenetlenségeit nagyrészt felvevő nagy, 22 
colos első kerekek pedig a komfortérzet további 
javítását szolgálják.

5 fokozatú sebességváltó hátramenettel

A nagy teljesítményű motor optimális üzemelését 
szolgálja az YFM700R modell finom működésű, 
ötfokozatú sebességváltója. A strapabíró 
sebességváltó és a zökkenőmentes működésű, 
többtárcsás tengelykapcsoló garantálja a jármű 
feletti teljes uralmat, a hátrameneti fokozat pedig 
a nehéz helyzetekben javítja a manőverezési 
lehetőségeket.

Különösen erős hibridváz

A minden ütődésnek és bukkanónak ellenálló 
szilárdság érdekében a modern hibridváz az 
acél első részt alumínium hátsó résszel és 
leszerelhető segédvázzal ötvözi. A kényelmet 
szolgálja és a jármű feletti uralmat is javítja az 
alumíniumöntvényből készült könnyű lengőkar, 
amely optimális csillapítási beállításokkal 
működő, állítható lengéscsillapítót működtet.

YFM700R SE - Midnight Blue *

YFM700R - WhiteYFM700R SE - Racing Blue YFM700R SE - Ridge Red

Colour



A gyermekek quadja, 
de a felnőttek is 

szeretik.
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YFM90R

Könnyed sebességváltás

A fiatal vagy tapasztalatlan vezetők számára 
kiválóan alkalmas automata váltóval az YFM90R 
még könnyebben vezethető. Különösen jól 
alkalmazható hosszabb távok megtételére, 
amikor a folytonos váltás fárasztóvá válhat.

Lehet, hogy az YFM90R mérete kicsi, de számos, a Yamaha nagyobb 
típusaiban is megtalálható jellemzővel rendelkezik, így például dupla 
keresztlengőkaros, független első felfüggesztéssel, hátsó tárcsafékkel, 
CVT-sebességváltóval és elektromos önindítóval.

Az YFM90R teljesítménye számos olyan jellemzővel egészül ki, melyek 
biztosítják a gondtalan használatot. Egy egyszerű CDI-modul állítja a motor 
teljesítményét a különböző szintű vezetési képességekhez, a kormányrúdon 
található rögzítőfék pedig gondoskodik róla, hogy az YFM90R ott is 
maradjon, ahol utoljára hagyta.

A teljesen automata sebességváltó még inkább megkönnyíti a vezetést, 
továbbá ez az, ami miatt az YFM90R a gyermekek quadja, de a felnőttek is 
kedvelik.

Hosszú rugóutas, állítható 
felfüggesztés
A hosszú rugóúttal rendelkező felfüggesztés 
gondoskodik róla, hogy a gumiabroncsok 
folyamatos kapcsolatban legyenek a talajjal 
még egyenetlen terepen is. A független első 
felfüggesztés azt jelenti, hogy az egyik első 
kerék mozgása nem hat a másikéra. Javítja az 
irányíthatóságot, így az YFM90R pontosabban 
és könnyebben irányítható a hepehupás 
terepen.

Előremenet, üres és hátramenet

Az YFM90R az F/N/R fokozatokat kapcsoló 
váltókarral megnöveli a kényelmet.

Elektromos indítás

Az indítás éppen olyan egyszerű, mint a kezelés 
és a karbantartás. Nem kell a berúgókaros 
indítással kínlódni, elég megnyomni az 
indítógombot, és az YFM90R máris életre kel. 
Ideális a 10 év feletti tanulóvezetők számára.

YFM90R - Racing Blue

YFM90R - White



Kis méret, hatalmas 
szórakozás.
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YFZ50

Kompakt külső kialakítás az YFZ450R 
versenyquad stíluselemeivel
Az YFZ50 kompakt külsejét kifejezetten a 6 és 
9 éves korosztály igényeit szem előtt tartva 
terveztük. Rugalmas műanyag paneleinek 
éleit a még nagyobb biztonság érdekében 
lekerekítettük, a tágas vezetőülés pedig 
gyakorlatilag bármilyen testalkatú és magasságú 
gyermek számára kényelmes. A Yamaha YFZ450R 
versenymodell stílusában készült quad valóra 
váltja az álmokat!

Kompakt külső kialakításával, egyszerű kezelhetőségévével és automata 
49 cm³-es motorjával az YFZ50 a tökéletes kiindulópont. A 6–9 éves 
gyermekek számára készült mini quad hosszú órákon át tartó szórakozást 
biztosít az egész családnak.

A legfontosabb ugyanakkor a biztonság, így az YFZ50 számos olyan 
jellemzővel bír, amelyek magas fokú felügyeletet adnak a szülők kezébe. 
A sebesség korlátozására egy gázhatároló csavar és egy fordulatszám-
szabályzó szolgál, a hevederes kapcsolóhoz csatlakoztatott zsinórral pedig 
akár a motor is azonnal leállítható.

A Yamaha YFZ50 könnyen használható, fantasztikus vezetési élményt 
kínál, és karbantartása sem bonyolult – ez a felelősségteljes felnőttek 
választása. A jármű ráadásul az YFZ450R versenyquadhoz hasonló 
stíluselemeket kapott, így ez a mini quad egészen biztosan előkelő helyen 
szerepel minden gyerek kívánságlistáján.

Kevés karbantartást igénylő kialakítás

Az YFZ50 megalkotásánál az volt a cél, hogy 
minél több gondtalan szórakozást biztosítsunk 
a családoknak, ezért arra is ügyeltünk, hogy 
a quad ne járjon sok gonddal, és egyszerűen 
karbantartható legyen, még azon szülők 
számára is, akik maguk még sosem használtak 
quadot. Az automatikus sebességváltó 
miatt nincs tengelykapcsoló, amit be kellene 
állítani, ráadásul a légszűrő szerszámok nélkül 
ellenőrizhető és tisztítható. Csak pattanj fel és 
élvezd a vezetést!

Szülői felügyelet, biztonsági funkciók

Az YFZ50 quadot úgy alkottuk meg, hogy a szülők 
a lehető legteljesebb mértékben felügyelni tudják 
a vezetést. A gázhatároló csavarral a vezető 
képzettségi szintjének megfelelően állítható 
be a gyorsulás mértéke és a végsebesség, az 
elektronikus korlátozóval pedig korlátozható 
a motor fordulatszáma – továbbá a hevederes 
kapcsolóhoz csatlakoztatott zsinórral a szülők 
szükség szerint azonnal leállíthatják a motort.

Egyszerűen használható, élmény vezetni

Az YFZ50 minden elemét a könnyű használatot és 
a fantasztikus vezetési élményt szem előtt tartva 
alakítottuk ki. A kormányra szerelt fékkarok a 
kerékpároknál megszokott módon működnek, 
így azonnal ismerősek lesznek a vezetőnek – az 
egyszerű és gyors indulást pedig az elektromos 
indítórendszer biztosítja. A teljesen automata, 
ékszíjas CVT sebességváltó valóban gyerekjátékká 
teszi az YFZ50 használatát!

YFZ50 - Racing Blue

YFZ50 - White



Kiváló  
irányíthatóság.
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YXZ1000R SS SE

Nagy teljesítményű háromhengeres 
motor
Az YXZ1000R SS SE rendkívül kompakt, 
háromhengeres, 998 cm³-es, 12 szelepes 
DOHC-motorja lélegzetelállító gyorsulásra 
képes, akár a szenzációs 10 500 ford./perc 
fordulatszámos határt is elérve, mellyel 
teljesen új kategóriát hoz létre az SxS 
modellek világában. A tartósságot tovább 
növelik az áttervezett merevítők, a modell 
pedig készen áll a további versenytuningra.

A 2020-es modellévi YXZ1000R Sport Shift Special Edition számos újítással 
büszkélkedhet. A tavaly bejelentett modell új külső kialakítást kapott, 
tovább finomítottuk és újrakalibráltuk a mechanikus és elektronikus 
jellemzőit, és továbbfejlesztettük a funkcionalitását, ami lehengerlő 
összteljesítményt eredményezett.

Az YXZ1000R SS SE modellel, az eddigi legjobb műszaki adatokkal 
rendelkező SxS járművel új szintre emeljük a terepteljesítményt. A rali 
stílusú, kormányra szerelt SE sebességváltó fülnek köszönhetően egyetlen 
gombnyomással tengelykapcsoló nélkül, teljes gázzal válthatsz. Az YCC-S 
által vezérelt rajtelektronikával pedig az YXZ1000R SS SE álló rajtja 
egyszerűen verhetetlen.

A 14 colos öntött alumíniumfelnikkel, 29 colos Big Horn gumiabroncsokkal 
és újrakalibrált, hosszú rugóúttal rendelkező felfüggesztéssel szerelt 
YXZ1000R SS SE arra készült, hogy a legextrémebb terepviszonyokat is 
legyőzze.

Yamaha chippel vezérelt váltó (YCC-S)

A Sport Shift rendszer legfontosabb elemét 
az intelligens Yamaha chippel vezérelt váltó 
(YCC-S) jelenti. A kifinomult YCC-S rendszer 
számos érzékelőtől fogad jeleket, és azonnal 
kioldja és összekapcsolja a tengelykapcsolót 
a zökkenőmentes lassulás vagy gyorsulás 
érdekében. A sebességváltó módosított – 
rövidebb – áttételezése miatti újrakalibrálás 
eredményeként gyorsabban válthatsz, és 
a tengelykapcsoló gyorsabban kapcsol 
alacsonyabb fordulatszámon, így javítva a 
mászófokozat teljesítményét.

Tengelykapcsoló nélküli Sport Shift 
rendszer
A Sport Shift rendszer kialakítása nagyban 
hasonlít a raliautókban és a versenyautókban 
alkalmazott megoldásokhoz, mivel a 
kormányoszlop mindkét oldalán sebességváltó 
fülek helyezkednek el. A továbbfejlesztett és 
újrakalibrált elektronikának köszönhetően 
most még gyorsabban válthatsz az ötfokozatú 
sebességváltóval, mindössze ujjbegyeidet 
használva.

Hátulra szerelt hűtő

A hűtő a jármű elejéről a hátsó csomagtérhez 
került, ami megakadályozza, hogy sárral tömődjön 
el. A két nagy kapacitású hűtőventilátor erős 
levegőáramlást biztosít, így minden körülmények 
között remekül szabályozzák a motor 
hőmérsékletét.

YXZ1000R SS SE - Racing Blue
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YXZ1000R SS

Nagy teljesítményű háromhengeres 
motor
Az YXZ1000R SS rendkívül kompakt, 
háromhengeres, 998 cm³-es, 12 szelepes 
DOHC-motorja lélegzetelállító gyorsulásra 
képes, akár a szenzációs 10 500 ford./perc 
fordulatszámos határt is elérve, mellyel 
teljesen új kategóriát hoz létre az SxS 
modellek világában. A tartósságot tovább 
növelik az áttervezett merevítők, a modell 
pedig készen áll a további versenytuningra.

A 2020-es modellévi YXZ1000R Sport Shift számos újítással büszkélkedhet. 
A tavaly bejelentett modell új külső kialakítást kapott, tovább 
finomítottuk és újrakalibráltuk a mechanikus és elektronikus jellemzőit, és 
továbbfejlesztettük a funkcionalitását, ami lehengerlő összteljesítményt 
eredményezett.

Az YXZ1000R SS modellel, az eddigi legjobb műszaki adatokkal 
rendelkező SxS járművel új szintre emeljük a terepteljesítményt. A rali 
stílusú, kormányra szerelt sebességváltó fülnek köszönhetően egyetlen 
gombnyomással tengelykapcsoló nélkül, teljes gázzal válthatsz. Az 
YCC-S által vezérelt rajtelektronikával pedig az YXZ1000R SS álló rajtja 
egyszerűen verhetetlen.

A 14 colos öntött alumíniumfelnikkel, 29 colos Big Horn gumiabroncsokkal 
és újrakalibrált, hosszú rugóúttal rendelkező felfüggesztéssel szerelt 
YXZ1000R SS arra készült, hogy a legextrémebb terepviszonyokat is 
legyőzze.

Yamaha chippel vezérelt váltó (YCC-S)

A Sport Shift rendszer legfontosabb elemét 
az intelligens Yamaha chippel vezérelt váltó 
(YCC-S) jelenti. A kifinomult YCC-S rendszer 
számos érzékelőtől fogad jeleket, és azonnal 
kioldja és összekapcsolja a tengelykapcsolót 
a zökkenőmentes lassulás vagy gyorsulás 
érdekében. A sebességváltó módosított – 
rövidebb – áttételezése miatti újrakalibrálás 
eredményeként gyorsabban válthatsz, és a 
tengelykapcsoló gyorsabban kapcsol alacsonyabb 
fordulatszámon, így javítva a mászófokozat 
teljesítményét.

Tengelykapcsoló nélküli Sport Shift 
rendszer
A Sport Shift rendszer kialakítása nagyban 
hasonlít a raliautókban és a versenyautókban 
alkalmazott megoldásokhoz, mivel a 
kormányoszlop mindkét oldalán sebességváltó 
fülek helyezkednek el. A továbbfejlesztett és 
újrakalibrált elektronikának köszönhetően 
most még gyorsabban válthatsz az ötfokozatú 
sebességváltóval, mindössze ujjbegyeidet 
használva.

Hátulra szerelt hűtő

A hűtő a jármű elejéről a hátsó csomagtérhez 
került, ami megakadályozza, hogy sárral tömődjön 
el. A két nagy kapacitású hűtőventilátor erős 
levegőáramlást biztosít, így minden körülmények 
között remekül szabályozzák a motor 
hőmérsékletét.

YXZ1000R SS - White
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YXZ1000R 

Nagy teljesítményű háromhengeres 
motor
Az YXZ1000R rendkívül kompakt, háromhengeres, 
998 cm³-es, 12 szelepes DOHC-motorja léleg-
zetelállító gyorsulásra képes, akár a szenzációs 
10 500 ford./perc fordulatszámos határt is elérve, 
mellyel teljesen új kategóriát hoz létre az SxS 
gépek világában. A tartósságot tovább növelik az 
áttervezett merevítők, a modell pedig készen áll a 
további versenytuningra.

Hidraulikus tengelykapcsoló rendszer

Az erőteljes hidraulikus, többtárcsás, 
nyomatékhatárolóval felszerelt tengelykapcsoló 
rendszer a könnyebb és konzisztensebb vezérlés 
érdekében lábbal működtehető.

5 fokozatú szekvenciális manuális 
sebességváltó
Az 5 fokozatú szekvenciális kézi sebességváltó 
ideális azon pilóták számára, akik teljes 
mértékben maguk szeretnék irányítani a 
tengelykapcsoló és a váltómű működését. A 
kézi sebességváltás és a kuplung fogása révén a 
teljesítményt és a nyomatékot pontosan oda és 
akkor irányíthatod, ahová és amikor szeretnéd. Az 
5 fokozatú szekvenciális sebességváltó akár 20%-
kal hatékonyabb, mint az automata váltók.

Hátulra szerelt hűtő

A hűtő a jármű elejéről a hátsó csomagtérhez 
került, ami megakadályozza, hogy sárral tömődjön 
el. A két nagy kapacitású hűtőventilátor erős 
levegőáramlást biztosít, így minden körülmények 
között remekül szabályozzák a motor 
hőmérsékletét.

YXZ1000R - Romantic Rouge

A 2020-es modellévi YXZ1000R számos újítással büszkélkedhet. A tavaly 
bejelentett modell új külső kialakítást kapott, tovább finomítottuk 
és újrakalibráltuk a mechanikus és elektronikus jellemzőit, és 
továbbfejlesztettük a funkcionalitását, ami lehengerlő összteljesítményt 
eredményezett.

Az YXZ1000R modellel, az eddigi legjobb műszaki adatokkal rendelkező SxS 
járművel új szintre emeljük a terepteljesítményt. Egyedi, 5 fokozatú kézi 
sebességváltója és hidraulikus, lábbal is működtethető kuplungrendszere 
biztosítja a motorteljesítmény teljes irányítását a pályán.

A 14 colos öntött alumíniumfelnikkel, 29 colos Big Horn gumiabroncsokkal 
és újrakalibrált, hosszú rugóúttal rendelkező felfüggesztéssel szerelt 
YXZ1000R arra készült, hogy a legextrémebb terepviszonyokat is legyőzze.





Turbo kit 

A határokat nem ismerő felhasználónak 
tervezve, aki még több erőt szeretne az YXZ 
jétől kapni. A legjobb minőségű elemeket 
válogattuk össze. A fejlesztések alatt minden 
apró részletre odafi gyeltünk. Azonnal érezni 
fogja a nyomatékot, ahogy gázt ad. Íme a 
brutális kit választék:

• Csúcskategóriás Garrett® GT2860RS Turbo
• Új belső hűtési rendszer
• Továbbfejlesztett GYTR csatlakozó készlet
• Csatlakozó és lejátszó
• Nagy teljesítményű szilikon csövek
•  Kézzel hegesztett egyenlő hosszúságú 

kipufogó csővezeték
• Használható alap kipufogódobbal
•  Új Yamaha ECU, mely egyenletes 

gázreakciót biztosít
•  Egyedi légszűrőház mely ugyanazon helyre 

illeszkedik
•  Magas minőségű Donaldson® légszűrő 

készlet
•  Rozsdamentes acélból készült csövek és AN 

illesztékek
• 60% os teljesítménynövelés összességében
• 18 as és korábbi évjáratokhoz hajtórudak



 

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.

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.



 





Hátsó tárolódoboz 

Hátsó lengőkar védelmek 

GYTR® mart kuplung agy

GYTR® mart kuplungkosár

GYTR® mart kuplung nyomólap

YFM90R matrica szett

Első, öntött sport lökhárító

Sport YXZ1000R

Teljesen titán verseny kipufogó LED es megvilágítás Nagy teljesítményű LED lámpasor 
27" 

GYTR nagyteljesítményű 
hab levegőszűrő

Hátsó ablak 

Hátsó kormánykar - fehér 

GYTR verseny pontos biztonsági öv  Motortakaró ponyva 

Turbo

Belső párnázás készlet 

GYTR légbeömlők 

Kuplung készlet 

GYTR verseny vezérműtengely 

Pótkerék rögzítő Töltő készlet 

Kapcsolópanel 

Oldalra felszerelhető tükör 

Rekluse Kuplung 

Fentiek csak egy szelekció, további info a website on 







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-yamaha-
motor.eu weboldalt most, és tedd izgalmassá 
a jövőt velünk.





Műszaki Adatok

YFZ450R YFZ450R SE YFM700R YFM700R SE

Motor

Motor típusa
Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 5 

szelepes
Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 5 

szelepes
Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 

szelepes
Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 

szelepes

Lökettérfogat 449cc 449cc 686cc 686cc

Furat x löket 95.0 mm x 63.4 mm 95.0 mm x 63.4 mm 102.0 mm x 84.0 mm 102.0 mm x 84.0 mm

Kompresszióviszony 11.8 : 1 11.8 : 1 9.2 : 1 9.2 : 1

Kenési rendszer Száraz karter Száraz karter Száraz karter Száraz karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyag-befecskendezés 42 mm EHS, ISC Üzemanyag-befecskendezés 42 mm EHS, ISC Üzemanyagbefecskendezéses, 44 mm Üzemanyagbefecskendezéses, 44 mm

Gyújtás TCI TCI ECU ECU

Indítás Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos

Váltó 5 sebességes, manuális csúszókuplung 5 sebességes, manuális csúszókuplung 
5 sebesség és hátramenet, Nedves, többtárcsás 

tengelykapcsoló
5 sebesség és hátramenet, Nedves, többtárcsás 

tengelykapcsoló

Hajtásrendszer 2 kerék hajtású 2 kerék hajtású 2 kerék hajtású 2 kerék hajtású

Kihajtás Excentrikus beállítás, Szigetelt O-gyűrűs lánchajtás Excentrikus beállítás, Szigetelt O-gyűrűs lánchajtás Excentrikus beállítás, Szigetelt O-gyűrűs lánchajtás Excentrikus beállítás, Szigetelt O-gyűrűs lánchajtás

Alváz

Első felfüggesztés

Független, dupla-lengőkaros, Állítható 
rugóelőfeszítésű, két rugóállandójú tekercsrugók, 

250 mm-es lökethossz, Külön tartályos, 3 
lépcsőben állítható lengéscsillapító

Független, dupla-lengőkaros, Állítható 
rugóelőfeszítésű, két rugóállandójú 

tekercsrugók, 250 mm-es lökethossz, Külön 
tartályos, 3 lépcsőben állítható lengéscsillapító

KYB Twin Tube shocks, Független, dupla-
lengőkaros, Menetes előterhelés-beállítású rugó, 

230 mm-es lökethossz

KYB, külön tartályos gyors és lassú sebességű 
berugózási és szimpla kirugózási csillapítás 

állíthatósággal, Független, dupla-lengőkaros, 
Menetes előterhelés-beállítású rugó, 230 mm-es 

lökethossz

Hátsó felfüggesztés

Alumíniumöntvény lengőkar, 280 mm-es 
lökethossz, Állítható rugóelőfeszítésű, két 

rugóállandójú tekercsrugók, Külön tartályos, 3 
lépcsőben állítható lengéscsillapító

Alumíniumöntvény lengőkar, 280 mm-es 
lökethossz, Állítható rugóelőfeszítésű, két 

rugóállandójú tekercsrugók, Külön tartályos, 3 
lépcsőben állítható lengéscsillapító

KYB külön tartályos, Menetes előterhelés-
beállítású rugó, Alumíniumöntvény lengőkar, 

256 mm-es lökethossz

KYB, külön tartályos gyors és lassú sebességű 
berugózási és szimpla kirugózási csillapítás 

állíthatósággal. Menetes előterhelés-beállítású 
rugó, Alumíniumöntvény lengőkar, 256 mm-es 

lökethossz
Első fék

Kettős hűtött tárcsafék hidraulikus ikerdugattyús 
nyergekkel

Kettős hűtött tárcsafék hidraulikus ikerdugattyús 
nyergekkel

Kettős hűtött tárcsafék hidraulikus ikerdugattyús 
nyergekkel

Kettős hűtött tárcsafék hidraulikus ikerdugattyús 
nyergekkel

Hátsó fék
Hullám típusú hűtött tárcsafék ikerdugattyús 

nyergekkel
Hullám típusú hűtött tárcsafék ikerdugattyús 

nyergekkel
Hullám típusú, hűtött tárcsafék hidraulikus 
féknyergekkel 

Hullám típusú, hűtött tárcsafék hidraulikus 
féknyergekkel 

Első gumik AT21x7R10 AT21x7R10 AT21x7R10 AT21x7R10

Hátsó gumik AT20x10R9 AT20x10R9 AT20x10R9 AT20x10R9

Méretek
Teljes hossz 1,795 mm 1,795 mm 1,845 mm 1,845 mm

Teljes szélesség 1,240 mm 1,240 mm 1,170 mm 1,170 mm

Teljes magasság 1,065 mm 1,065 mm 1,130 mm 1,130 mm

Ülésmagasság 810 mm 810 mm 815 mm 815 mm

Tengelytáv 1,270 mm 1,270 mm 1,280 mm 1,280 mm

Minimális hasmagasság 115 mm 115 mm 113 mm 113 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 184kg 184kg 192kg 192kg

Min. fordulósugár n/a n/a n/a n/a

Üzemanyagtank kapacitása 10.0liter 10.0liter 11.0liter 11.0liter

Olajtank kapacitása n/a n/a n/a n/a

Terhelési határértékek

Első rakodófelület n/a n/a n/a n/a

Hátsó rakodófelület n/a n/a n/a n/a

Csomagtartó n/a n/a n/a n/a

Az adatok külön értesítés nélkül változhatnak a helyi szabályozásoknak megfelelően. 



YFM90R YFZ50 YXZ1000R SS SE YXZ1000R SS YXZ1000R

Motor

Motor típusa
Egyhengeres, 4 ütemű, SOHC, Léghűtéses, 2 

szelepes
Egyhengeres, 4 ütemű, SOHC, Léghűtéses, 2 

szelepes
folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 

DOHC, Három dugattyús
folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 

DOHC, Három dugattyús
folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, 

DOHC, Három dugattyús

Lökettérfogat 88cc 49.4cc 998cc 998 cm³ 998 cm³

Furat x löket 47.0 mm x 51.0 mm 39.0 mm x 41.4 mm 80.0 mm x 66.2 mm 80,0 mm × 66,2 mm 80,0 mm × 66,2 mm

Kompresszióviszony 10.2 : 1 8.5 : 1 11.3 : 1 11.3:1 11.3 : 1

Kenési rendszer Nedves karter Nedves karter Száraz karter Száraz karter Száraz karter

Üzemanyagrendszer TK SVR 22 mm karburátor V12 x 1 Triple Mikuni 41 mm Triple Mikuni 41 mm Triple Mikuni 41 mm

Gyújtás DC-CDI CDI TCI TCI TCI

Indítás Elektromos Elektromos és berúgós Elektromos Elektromos Elektromos

Váltó Automata CVT V-szíjas automata
Állandó áttételű, 5-speed.forward, 1-speed.

reverse
Állandó áttételű, 5-speed.forward 5 sebességes, Állandó áttételű, Kézi

Hajtásrendszer 2 kerék hajtású 2 kerék hajtású
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with 

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

Diff-lock
On-Command® 2WD/4WD és On-Com-

mand® első differenciálzár

Kihajtás Láncos Láncos Kardán Kardán Kardán

Alváz

Első felfüggesztés
Független, dupla-lengőkaros, 78 mm-es 

lökethossz
Szimpla A karos, 60 mm rugóút 

Független, dupla keresztlengőkaros 
felfüggesztés, kanyarstabilizátorral, 

412mm rugóúttal

Független, dupla keresztlengőkaros 
felfüggesztés, kanyarstabilizátorral, 412mm 

rugóúttal

Független, dupla keresztlengőkaros 
felfüggesztés, kanyarstabilizátorral, 412mm 

rugóúttal, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, 83 mm-es lökethossz Lengőkaros, 51 mm rugóút 
Független, dupla keresztlengőkaros 

felfüggesztés, kanyarstabilizátorral, 432mm 
rugóúttal

Független, dupla keresztlengőkaros 
felfüggesztés, kanyarstabilizátorral, 432mm 

rugóúttal

Független, dupla keresztlengőkaros 
felfüggesztés, kanyarstabilizátorral, 432mm 

rugóúttal, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring

Első fék Kettős szigetelésű dobfék Drum brake Kettős hidraulikus tárcsafék Kettős hidraulikus tárcsafék Kettős hidraulikus tárcsafék

Hátsó fék Szigetelt dobfék szimpla mechanikus dob
Kettős hidraulikus tárcsafék, Parkolófék a 

tengelyen
Kettős hidraulikus tárcsafék, Parkolófék a 

tengelyen
Kettős hidraulikus tárcsafék, Parkolófék a 

tengelyen

Első gumik AT18x7-8 AT16x6,5-7
Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Cast 

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

alumíniumöntvény felnik
Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, 

alumíniumöntvény felnik

Hátsó gumik AT18x9-8 AT16 x 7-7
Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, Cast 

aluminium wheels (SE: bead lock wheels)
Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, 

alumíniumöntvény felnik
Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, 

alumíniumöntvény felnik

Méretek
Teljes hossz 1,490 mm 1,250 mm 3,121 mm 3121 mm 3121 mm

Teljes szélesség 885 mm 820 mm 1,626 mm 1626 mm 1626 mm

Teljes magasság 910 mm 770 mm 1,834 mm 1834 mm 1834 mm

Ülésmagasság 654 mm 585 mm n/a n/a 2300 mm

Tengelytáv 1,010 mm 830 mm 2,300 mm 2300 mm 6,0 m

Minimális hasmagasság 100 mm 88 mm 330 mm 330 mm 330 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és üzeman-
yaggal)

120kg 100kg 685 kg / 699kg 685 kg / 699 kg 685 kg / 699 kg

Min. fordulósugár n/a n/a 6.0m 6,0 m 34,0 l

Üzemanyagtank kapacitása 4.8liter 5.8L 3,4 l

Olajtank kapacitása n/a 0.9L n/a

Terhelési határértékek

Első rakodófelület n/a n/a n/a n/a 136 kg

Hátsó rakodófelület n/a n/a n/a n/a n/a

Csomagtartó n/a n/a 136kg 136 kg n/a
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www.yamaha-motor.hu 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.

Kövess bennünket:

Kereskedő




