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RADOŚĆ
Odkrywaj świat dokoła.

Nic nie sprawia większej przyjemności niż 
poczucie całkowitej swobody, jakie dostarcza 
każdy pojazd rekreacyjny Yamahy. Odkryjesz 
wiele odległych miejsc leżących poza 
zasięgiem większości pojazdów i zobaczysz, 
jak piękny jest otaczający świat.

Dzięki imponującym zdolnościom 
terenowym, przyjaznym technologiom 
i wyjątkowemu komfortowi jazdy najlepsze 
w swojej klasie ATV Grizzly odsłonią przed 
Tobą cuda natury zlokalizowane poza 
utartymi szlakami, natomiast 2- i 4-osobowe 
Side-by-Side Wolverine pozwolą dzielić 
te doświadczenia z członkami rodziny 
i przyjaciółmi.

Wśród najciekawszych rozwiązań 
technicznych warto wymienić automatyczną 
skrzynię biegów Ultramatic, umożliwiającą 
hamowanie silnikiem napędzającym 
wszystkie koła, która zwiększa płynność 
i pewność jazdy, oraz układ jezdny 
On-Command®, który daje użytkownikowi 
pełną kontrolę i opcję przełączania między 
napędem na 2 i 4 koła.
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Układ jezdny Yamaha On-Command® umożliwia natychmiastowe 
przełączanie między napędem na 2 i 4 koła, przechodząc płynnie 
i niemal niezauważalnie pomiędzy jazdą po płaskim terenie 
i podjeżdżaniem na wzniesienia. 
Ten autorski system Yamahy aktywuje się zwykłym przyciskiem 
przy manetce w użytkowych i rekreacyjnych pojazdach ATV, 
a ergonomicznym pokrętłem w modelach Side-by-Side.

Automatyczna przekładnia Yamaha Ultramatic, zapewnia optymalny 
stosunek przełożenia i ciągłą dostępność mocy. Sprzęgło sprężynowe 
włącza się podczas zwalniania, zapewniając kontrolę hamowania 
silnikiem podczas jazdy w dół.

Układ elektronicznego wtrysku paliwa Yamahy współpracuje 
z mikrokomputerem, aby w każdych warunkach zapewnić precyzyjne 
i ciągłe doprowadzanie mieszanki paliwa z powietrzem do komory 
spalania, umożliwiając tym samym optymalne połączenie mocy silnika 
z ekonomiką jazdy.

Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy EPS o sile zależnej 
od prędkości jazdy odczuwalnie zmniejsza wysiłek kierowania 
pojazdem ATV lub Side-by-Side, pozwalając zachować pełną kontrolę 
na wybojach czy przeszkodach. Większy komfort jest szczególnie 
odczuwalny podczas długiej, intensywnej jazdy.

Wszystkie oferowane przez Yamahę użytkowe i rekreacyjne 
pojazdy ATV oraz Side-by-Side (gdzie kierowca i pasażer siedzą 
obok siebie) mają z przodu niezależne zawieszenie z dwoma 
trójkątnymi wahaczami oraz niezależne zawieszenie tylne. Wszystkie 
amortyzatory mają regulowane naprężenie wstępne sprężyn, 
a wybrane modele Side-by-Side również regulowane tłumienie. 
Funkcje te pozwalają łatwo dostosować maszynę do indywidualnego 
stylu jazdy lub obciążenia oraz precyzyjnie dostroić zawieszenie pod 
kątem optymalnego zachowania.

Przekładnia CVT pozwala na ręczny wybór biegu do przodu lub 
do tyłu. Oferuje także wysokie i niskie przełożenia dla jazdy do 
przodu i funkcję Park, w której mechaniczna blokada skrzyni biegów 
uniemożliwia obrót kół.

W wybranych modelach użytkowych ATV oraz we wszystkich wersjach 
rekreacyjnych i Side-by-Side układ jezdny Yamaha 
On-Command® ma również blokadę mechanizmu różnicowego, 
która działa na przednie koła, zapewniając zwiększoną przyczepność 
w ekstremalnych warunkach.

Napęd 4WD Przekładnia typu CVT Elektroniczny układ wtrysku paliwa

Elektryczny układ wspomagania kierownicy Niezależne zawieszenie Wybór napędu przy pomocy skrzyni biegów

Blokada mechanizmu różnicowego

Czym wyróżnia się 
Yamaha?
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Wyobraź sobie 
wszystko od nowa.
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Oto nasz najlepszy Wolverine® RMAX™4 1000 SE (Special Edition), który zapewnia 
nie tylko nowe doświadczenia, ale jest wprost objawieniem! Ta niesamowita, 
4-osobowa maszyna zabierze Ciebie i Twoich znajomych na przygodę w terenie, 
o której nigdy nawet nie marzyliście – dając Wam komfort i pewność siebie.

Płynna moc naszego silnika o pojemności 999 cm³ pozwala pokonywać każdy teren 
w imponującym stylu, a układ sterowania D-mode zapewnia trzy tryb pracy silnika 
do różnych zadań: Sport, Trail i Crawl. Dodajmy do tego specjalny lakier Special 
Edition, instalowaną fabrycznie wciągarkę Warn, koła w pasującym kolorze, opony 
Maxxis Carnage do agresywnej jazdy, a zaczyna się z tego wyłaniać pełny obraz 
tego, czym jest dla nas edycja specjalna.

Rodzina Wolverine® RMAX™ 1000 została skonstruowana w myśl naszej filozofii 
„Jin-Ki Kanno” – co po japońsku oznacza „prawdziwą przyjemność z poczucia 
jedności z maszyną” – by zaoferować Ci superwydajny pojazd terenowy, w którym 
kierowca i pasażerowie czują się pewnie nawet w najcięższym terenie.

Cztery siedzenia i bagażnik
Jest to najbardziej wszechstronna maszyna 
w swojej klasie. Mieści od 1 do 4 dorosłych 
osób plus ładunek i jest wyposażona w różne 
przemyślnie zaprojektowane schowki. Po złożeniu 
tylnych siedzeń można spokojnie przewieźć z tyłu 
272 kg, a transport dodatkowo ułatwiają różne 
stalowe punkty mocowania. Wbudowany 2-calowy 
hak holowniczy umożliwia również holowanie 
ciężaru do 907 kg.

Zaawansowane zawieszenie stworzone 
z myślą o komforcie
Opracowane od nowa, wzmocnione zawieszenie 
ma zapewnić optymalne prowadzenie: 
maksymalna precyzja przy niskich prędkościach, 
zrównoważone wyczucie na szlaku, maksymalne 
zabezpieczenie przed zapadaniem się i szybsza 
amortyzacja przy agresywnym manewrowaniu. 
Połączenie szerokich wahaczy typu A z łatwo 
regulowanymi amortyzatorami FOX zapewnia 
idealną współpracę przedniego i tylnego 
zawieszenia.

Imponujący i agresywny styl SE
Wolverine® RMAX™4 1000 SE stanowi połączenie 
nowego poziomu możliwości z imponującym 
wyglądem, jaki daje mu malowanie SE, drapieżny 
przód i wytrzymałe opony Dirt Commander. 
Nowe, dyskretnie ukryte przednie reflektory 
LED i światła boczne typu „evil eye” nadają 
pojazdowi jeszcze bardziej oryginalny charakter, 
a tylne światła LED, stopu i wsteczne zapewniają 
dodatkową widoczność.

Nowy i mocny, 2-cylindrowy silnik 
o pojemności 999 cm³
Oszałamiająca moc nowego, 2-cylindrowego, 
8-zaworowego silnika rzędowego DOHC 
o pojemności 999 cm³ zapewnia najlepszą w tej 
klasie płynność działania w całym zakresie mocy 
– a przy wysokiej prędkości obrotowej 
(8500 obr./min) jazda tą maszyną jest dynamiczna 
i porywająca. Do tego każdy silnik charakteryzuje 
się oczywiście legendarną trwałością 
i niezawodnością Yamahy.
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Wyobraź sobie 
wszystko od nowa.
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Wyrusz na przygodę w kilka osób wygodnym, 4-osobowym ROV z kabiną 
inspirowaną wnętrzem samochodów osobowych. Niezrównanej mocy nowego 
dwucylindrowego rzędowego silnika Yamahy o pojemności 999 cm³ towarzyszą 
świetne prowadzenie i zawieszenie z regulacją, dzięki którym pokonasz teren 
w świetnym stylu.

Wolverine® RMAX™4 1000 oferuje bezprecedensowy styl i komfort, ale 
daje Ci także większe możliwości, pozwalając zabrać przyjaciół i rodzinę na 
wesołą przygodę w terenie. Łatwiej dotrzecie do ekscytujących miejsc dzięki 
niesamowitym, nowym funkcjom pokładowym i zaawansowanemu systemowi 
sterowania.

Rodzina Wolverine® RMAX™ 1000 została skonstruowana w myśl naszej filozofii 
„Jin-Ki Kanno” – co po japońsku oznacza „prawdziwą przyjemność z poczucia 
jedności z maszyną” – by zaoferować Ci superwydajny pojazd terenowy, w którym 
kierowca i pasażerowie czują się pewnie nawet w najcięższym terenie.

Cztery siedzenia i bagażnik
Jest to jedna z najbardziej wszechstronnych 
maszyn w swojej klasie. Mieści od 1 do 4 dorosłych 
osób plus ładunek i jest wyposażona w różne 
przemyślnie zaprojektowane schowki. Po złożeniu 
tylnych siedzeń można spokojnie przewieźć z tyłu 
272 kg, a transport dodatkowo ułatwiają różne 
stalowe punkty mocowania. Wbudowany 2-calowy 
hak holowniczy umożliwia również holowanie 
ciężaru do 907 kg.

Zaawansowane zawieszenie stworzone 
z myślą o komforcie
Opracowane od nowa, wzmocnione zawieszenie 
ma zapewnić idealnie optymalne prowadzenie: 
maksymalna precyzja przy niskich prędkościach, 
zrównoważone wyczucie na szlaku, maksymalne 
zabezpieczenie przed zapadaniem się i szybsza 
amortyzacja przy agresywnym manewrowaniu. 
Połączenie szerokich wahaczy typu A z łatwo 
regulowanymi amortyzatorami FOX zapewnia 
idealną współpracę przedniego i tylnego 
zawieszenia.

Imponujący i agresywny styl
Wolverine® RMAX™4 1000 stanowi połączenie 
nowego poziomu możliwości z imponującym 
wyglądem, jaki dają mu atrakcyjne kolory, 
drapieżny przód i wytrzymałe opony Dirt 
Commander. Nowe, dyskretnie ukryte przednie 
reflektory LED i światła boczne typu „evil eye” 
nadają pojazdowi jeszcze bardziej oryginalny 
charakter, a tylne światła LED, stopu i wsteczne 
zapewniają dodatkową widoczność.

Nowy i mocny, 2-cylindrowy silnik 
o pojemności 999 cm³
Oszałamiająca moc nowego, 2-cylindrowego, 
8-zaworowego silnika rzędowego DOHC 
o pojemności 999 cm³ zapewnia najlepszą w tej 
klasie płynność działania w całym zakresie mocy 
– a przy wysokiej prędkości obrotowej 
(8500 obr./min) jazda tą maszyną jest dynamiczna 
i porywająca. Do tego każdy silnik charakteryzuje 
się oczywiście legendarną trwałością 
i niezawodnością Yamahy.

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.

Armor Grey

W
o

lv
er

in
e®

 R
M

A
X

™
4 

10
0

0 
- 

S
x

S

Wolverine® RMAX™4 1000



 

Wyobraź sobie 
wszystko od nowa.
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Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition przekracza Twoje oczekiwania dzięki 
potężnemu silnikowi o pojemności 999 cm³, unikalnej funkcji D-Mode z trybami 
Sport, Trail i Crawl, specjalnej przekładni Yamaha Ultramatic®, fabrycznie 
zainstalowanej wciągarce WARN i oponom Maxxis Carnivore do agresywnej jazdy.

Wieloletnie doświadczenie i wiedza Yamahy w projektowaniu wszechstronnych 
pojazdów terenowych pozwoliły naszym zespołom opracować nową wersję Special 
Edition naszego terenowego poszukiwacza przygód. Dla tych, którzy kochają 
wolność – nowy SxS jest niezawodny i potrafi zaskakiwać.

Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition został opracowany w myśl naszej 
filozofii „Jin-Ki Kanno” – co po japońsku oznacza „prawdziwą radość z poczucia 
jedności z maszyną”. Efektem jest wszechstronny pojazd off-roadowy oferujący 
pewność w najtrudniejszym terenie kierowcy i pasażerowi.

Nowy i mocny, 2-cylindrowy silnik 
o pojemności 999 cm³
Oszałamiająca moc nowego, 2-cylindrowego, 
8-zaworowego silnika rzędowego DOHC 
o pojemności 999 cm³ zapewnia najlepszą w tej 
klasie płynność działania w całym zakresie mocy 
– a przy wysokiej prędkości obrotowej 
(8500 obr./min) jazda tą maszyną jest dynamiczna 
i porywająca. Do tego każdy silnik charakteryzuje 
się oczywiście legendarną trwałością 
i niezawodnością Yamahy.

3 tryby jazdy w jednej wszechstronnej 
maszynie
System Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) 
współpracuje z naszą przekładnią Ultramatic® 
i systemami On-Command, zapewniając idealne 
przełożenie mocy w każdej sytuacji za pomocą 
3-stopniowego systemu D-mode do regulacji 
pracy silnika. Dostępne są tryby Sport do 
porywającej jazdy, Trail do zabawy oraz Crawl do 
zadań specjalnych, takich jak jazda po skałach.

Zaawansowane zawieszenie stworzone 
z myślą o komforcie
Opracowane od nowa, wzmocnione zawieszenie 
ma zapewnić optymalne prowadzenie: 
maksymalną precyzję przy niskich prędkościach, 
zrównoważone wyczucie na szlaku, maksymalne 
zabezpieczenie przed zapadaniem się i szybszą 
amortyzację przy agresywnym manewrowaniu. 
Szerokie wahacze typu A z łatwo regulowanymi 
przednimi i tylnymi amortyzatorami FOX 
pomagają uzyskać idealną konfigurację.

Imponujący i agresywny styl SE
Wyjątkowy charakter modelu SE łączy nowe 
możliwości z imponującym wyglądem, dzięki 
specjalnej kolorystyce, agresywnej stylistyce 
przodu pojazdu i wytrzymałym oponom. Przednie 
reflektory w układzie „stealth” i światła boczne 
typu „evil eye” podkreślają jego oryginalność, 
a tylne światła LED, stopu i wsteczne zapewniają 
doskonałą widoczność.
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Wyobraź sobie 
wszystko od nowa.

12



 

Przeżywaj przygody w jeszcze bardziej ekstremalnym terenie za kierownicą 
wszechstronnego, 2-miejscowego terenowego wojownika. Jego mocny, całkowicie 
nowy silnik o pojemności 999 cm³, doskonałe właściwości jezdne, regulowane 
zawieszenie i kokpit inspirowany wnętrzem samochodów osobowych pozwolą 
Ci wybrać się na terenową wyprawę w nowym, ekscytującym stylu i komforcie.

Wieloletnie doświadczenie i wiedza Yamahy w tworzeniu wszechstronnych maszyn 
pomogły naszym zespołom zaprojektować ten przygodowy SxS nowej generacji. 
Dla tych, którzy kochają wolność – Wolverine® RMAX™2 1000 jest niezawodny 
i potrafi zaskakiwać.

Wolverine® RMAX™2 1000 został opracowany w myśl naszej filozofii „Jin-Ki Kanno” 
– co po japońsku oznacza „prawdziwą radość z poczucia jedności z maszyną”. 
Efektem jest wszechstronny off-roader oferujący pewność w najtrudniejszym 
terenie zarówno kierowcy, jak i pasażerowi.

Nowy i mocny, 2-cylindrowy silnik 
o pojemności 999 cm³
Oszałamiająca moc nowego, 2-cylindrowego, 
8-zaworowego silnika rzędowego DOHC 
o pojemności 999 cm³ zapewnia najlepszą w tej 
klasie płynność działania w całym zakresie mocy 
– a przy wysokiej prędkości obrotowej 
(8500 obr./min) jazda tą maszyną jest dynamiczna 
i porywająca. Do tego każdy silnik charakteryzuje 
się oczywiście legendarną trwałością 
i niezawodnością Yamahy.

Wszechstronne opcje przewożenia 
ładunków
Wolverine® RMAX™2 1000 jest wyposażony 
w odchylaną platformę ładunkową, która ułatwia 
przewożenie ładunków. Platforma bagażowa 
z hydraulicznym układem wspomagania i solidnym 
systemem zatrzasków ma udźwig do 272 kg 
i jest wyposażona w liczne stalowe punkty do 
zamocowania ładunku lub zaczepienia akcesoriów. 
Oprócz tego, standardowy, 2-calowy hak 
holowniczy wytrzymuje pełny ciężar holowania 
907 kg. Wolverine® RMAX™2 1000 jest zawsze 
gotowy do pomocy.

Zaawansowane zawieszenie stworzone 
z myślą o komforcie
Opracowane od nowa, wzmocnione zawieszenie 
ma zapewnić optymalne prowadzenie: 
maksymalną precyzję przy niskich prędkościach, 
zrównoważone wyczucie na szlaku, maksymalne 
zabezpieczenie przed zapadaniem się i szybszą 
amortyzację przy agresywnym manewrowaniu. 
Szerokie wahacze typu A z łatwo regulowanymi 
przednimi i tylnymi amortyzatorami FOX 
pomagają uzyskać idealną konfigurację.

Imponujący i agresywny styl
Wolverine® RMAX™2 1000 stanowi połączenie 
nowego poziomu możliwości z imponującym 
wyglądem, jaki dają mu atrakcyjne kolory, 
drapieżny przód i wytrzymałe opony. Nowe, 
dyskretnie ukryte przednie reflektory LED 
i światła boczne typu „evil eye” nadają pojazdowi 
jeszcze bardziej oryginalnego charakteru, 
a tylne światła LED, stopu i wsteczne zapewniają 
doskonałą widoczność.
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Miejsce dla 4 osób
przy zwinności 

2-osobowego pojazdu.
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4-miejscowy Wolverine X4 podwaja przyjemność zabawy! Teraz dzięki szerokiej 
gamie ekscytujących, ergonomicznych modernizacji konstrukcji przygotowanych na 
rok 2021 ta superuniwersalna maszyna zapewnia jeszcze wyższy komfort i łatwość 
prowadzenia.

Zastosowany w Wolverine X4 mocny, dwucylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 
850 cm³ generuje imponujący moment obrotowy ułatwiający panowanie nad 
pojazdem w trakcie poruszania się z małą prędkością w trudnym terenie, a płynnie 
działająca skrzynia biegów Ultramatic i system On-Command umożliwiający 
przełączanie między trybami 2WD, 4WD i blokadą mechanizmu różnicowego 
zapewniają jeszcze wyższy poziom kontroli.

Pełnowymiarowe fotele z wysokim oparciem łatwo mieszczą 4 dorosłe osoby, 
czyniąc ten pojazd idealnym rozwiązaniem na dłuższe wypady terenowe 
z przyjaciółmi. Kompaktowe podwozie zapewnia niezrównaną zwrotność 
i zwinność w każdym terenie i warunkach. 

Mocny, dwucylindrowy, rzędowy silnik 
o pojemności 850 cm³
Dwucylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 
850 cm³ generuje liniowo przyrastający moment 
obrotowy, dzięki któremu X4 bezproblemowo 
przewiezie 4 dorosłe osoby wraz z bagażem 
przez trudny i pagórkowaty teren. Silnik jest 
krzepki w całym zakresie prędkości obrotowej, 
ale parametry modułu ECU ulepszone na rok 
modelowy 2021 zapewniają jeszcze płynniejsze 
rozwijanie mocy i lepszą kontrolę przy niskich 
prędkościach.

Samopoziomujące się amortyzatory tylne
Niezależnie od tego, czy będziesz podróżować 
sam, czy zabierzesz pasażerów i ładunek, 
samopoziomujące się zawieszenie sprawi, że 
każda podróż będzie wygodna. Ten inteligentny 
system pozwala utrzymać stałą wysokość jazdy 
poprawiającą ogólny komfort niezależnie od masy 
pasażerów i ładunku oraz zapewnia optymalne 
przyleganie nowych, 27-calowych opon Dirt 
Commander do podłoża, umożliwiając najlepsze 
wykorzystanie ich imponujących właściwości.

Ciche i komfortowe wnętrze
Inżynierowie Yamahy podczas projektowania 
tego modelu skupili się na zapewnieniu kierowcy 
i pasażerom cichej i relaksującej jazdy. Wydajne 
układy dolotowy i wydechowy znacznie redukują 
odgłosy silnika i pozwalają pasażerom prowadzić 
rozmowy, zaś gumowe elementy przy uchwytach 
mocujących silnik i dokładna izolacja podwozia 
minimalizują wibracje podłogowe.

Kompaktowe i zwrotne podwozie
We wszechstronnym Wolverine X4 na rok 2021 
forma podąża za funkcją. Kompaktowe podwozie 
ma rozstaw osi wynoszący zaledwie 2125 mm, co 
w połączeniu z nowo opracowanym systemem 
zabezpieczającym przed wywróceniem ROPS (Roll 
Over Protection System), który dzięki smuklejszej 
i węższej konstrukcji zapewnia lepszą widoczność 
dookoła, sprawia, że maszyna sprawdza się 
świetnie na ciasnych szlakach. Nowe, szersze 
drzwi ułatwiają wchodzenie.

Zastrzeżenie: Maszyna przedstawiona na ilustracjach jest wyposażona w opcjonalne oryginalne akcesoria Yamaha.
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Wolverine X2 Alu, ze swoim krótkim rozstawem osi, silnikiem o wysokim momencie 
obrotowym i kompaktowym podwoziem, został stworzony do zabierania 
kierowcy i pasażerów w najtrudniejszy teren. Teraz, dzięki szerokiej gamie 
ekscytujących modernizacji konstrukcji przygotowanych na rok 2021, ten przyjazny 
użytkownikowi pojazd SxS oferuje jeszcze większy komfort.

Fotele z wysokimi oparciami dla 2 dorosłych osób dbają o wygodę podróży. 
Kompaktowe podwozie zapewnia niezrównaną zwrotność i zwinność, a wysoki 
moment obrotowy silnika o pojemności 850 cm³ ułatwia kontrolę przy niskich 
prędkościach.

Dzięki niezwykle płynnie działającej skrzyni biegów Ultramatic i naszemu 
układowi napędowemu On-Command ze zmiennymi trybami 2WD, 4WD i blokadą 
mechanizmu różnicowego, pojazd Wolverine X2 Alu zapewnia najwyższy poziom 
kontroli i pewności za kierownicą.

Mocny, dwucylindrowy, rzędowy silnik 
o pojemności 850 cm³
Dwucylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 
850 cm³ generuje liniowo przyrastający 
moment obrotowy, dzięki któremu X2 Alu może 
bezproblemowego przewieźć dwie dorosłe osoby 
wraz z bagażem przez trudny, pagórkowaty teren. 
Silnik jest krzepki w całym zakresie prędkości 
obrotowej, ale parametry modułu ECU ulepszone 
na rok modelowy 2021 zapewniają jeszcze 
płynniejsze rozwijanie mocy i lepszą kontrolę przy 
niskich prędkościach.

Przednie i tylne amortyzatory KYB Piggy 
Back
Dzięki zastosowaniu amortyzatorów gazowych 
KYB Piggy-Back (z niezależnymi zasobnikami) 
zawieszenie można dostosować do osobistych 
preferencji i warunków terenowych. Te najwyższej 
klasy urządzenia, z regulacją siły tłumienia dla 
dużych i małych prędkości oraz z pojedynczą 
regulacją odbicia, zapewniają optymalne 
przyleganie nowych, 27-calowych opon Dirt 
Commander do podłoża, umożliwiając najlepsze 
wykorzystanie ich imponujących właściwości.

Ciche i komfortowe wnętrze
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić Tobie 
i Twojemu pasażerowi spokojną i relaksującą 
jazdę. Wydajne układy dolotowy i wydechowy 
znacznie redukują odgłosy silnika i pozwalają 
pasażerom prowadzić rozmowy, zaś gumowe 
elementy przy uchwytach mocujących silnik 
i dokładna izolacja podwozia minimalizują 
wibracje podłogowe.

Kompaktowe i zwrotne podwozie
We wszechstronnym Wolverine X2 Alu na rok 
2021 forma podąża za funkcją. Kompaktowe 
podwozie ma rozstaw osi wynoszący zaledwie 
2125 mm, co w połączeniu z nowo opracowanym 
systemem zabezpieczającym przed wywróceniem 
ROPS (Roll Over Protection System), który dzięki 
smuklejszej i węższej konstrukcji zapewnia 
lepszą widoczność dookoła, sprawia, że maszyna 
sprawdza się świetnie na ciasnych szlakach. Nowe, 
szersze drzwi ułatwiają wchodzenie.

Zastrzeżenie: Maszyna przedstawiona na ilustracjach jest wyposażona w opcjonalne oryginalne akcesoria Yamaha.
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Dla wszystkich miłośników bezdroży, dla których liczy się wolność i którzy nie 
znoszą ograniczeń, Grizzly 700 EPS Alu będzie idealnym towarzyszem wypraw. 
Dzięki mocnemu silnikowi o pojemności 686 cm³ i wytrzymałemu podwoziu, 
wiodący w swojej klasie Grizzly należy do najbardziej wytrzymałych pojazdów ATV, 
zapewniając Ci większą swobodę podczas eksploracji.

Przekładnia Yamaha Ultramatic® automatycznie wybiera optymalny bieg dla 
każdego rodzaju terenu, a hamowanie silnikiem wszystkich kół zapewnia 
bezpieczny zjazd ze stromych zboczy. Układ napędowy On-Command® umożliwia 
płynne przełączanie przyciskiem pomiędzy trybami 2WD, 4WD i blokadą 
mechanizmu różnicowego.

Elektryczny układ wspomagania kierownicy zapewnia większy komfort i kontrolę, 
a hamulce tarczowe wszystkich 4 kół oraz niezależnie regulowane zawieszenie 
sprawiają, że Grizzly 700 EPS Alu da sobie radę w najbardziej wymagającym terenie 
– jest prawdziwą siłą natury.

Silnik MK II SOHC o pojemności 686 cm³
Największy rekreacyjny pojazd ATV Yamahy jest 
wyposażony w mocny silnik o dużej pojemności, 
który zapewnia najwyższy w swojej klasie moment 
obrotowy i moc. 4-zaworowy silnik drugiej 
generacji MK II SOHC o pojemności 686 cm³ jest 
wyposażony w najnowszą przepustnicę EFI i ma 
zmodyfikowane oprogramowanie ECU, dzięki 
czemu generuje wysoki moment obrotowy 
i zapewnia płynne osiągi przy małym zużyciu 
paliwa.

Układ napędowy On-Command®

Inteligentny układ napędowy On-Command®, 
sterowany za pomocą przycisku na prawej 
manetce, umożliwia płynne, natychmiastowe 
przełączanie między trybami 2WD i 4WD. 
Możemy wybrać tryb 2WD, 4WD lub 4WD 
z blokadą mechanizmu różnicowego, 
by dostosować tryb jazdy do aktualnie 
pokonywanego terenu i zmieniających się 
warunków pogodowych.

Niezależne zawieszenie, hamulce 
tarczowe
Zastosowany w Grizzly 700 Alu system 
niezależnego zawieszenia wykorzystuje gazowe 
amortyzatory z regulacją wstępnego obciążenia, 
umożliwiając kierowcy dostosowanie ustawień 
do ciężaru przewożonego ładunku. Grizzly 700 
to również jedyny model w klasie wyposażony 
w hydrauliczne hamulce tarczowe wszystkich kół, 
które zapewniają niespotykaną siłę hamowania 
i doskonałe wyczucie przyczepności.

Skrzynia biegów Ultramatic®

Automatyczna skrzynia biegów Yamaha 
Ultramatic®, wyposażona w przełożenia drogowe, 
terenowe, neutralne, parkingowe oraz bieg 
wsteczny, jest jedną z najbardziej wytrzymałych 
i wydajnych przekładni CVT. Błyskawicznie 
reagująca skrzynia biegów doskonale sprawdza 
się w najtrudniejszym terenie, zapewniając 
kierowcy naturalne wyczucie podczas hamowania 
silnikiem na wszystkich kołach i, co za tym idzie, 
daje poczucie pewności i lepszą kontrolę podczas 
zjazdów.

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.

Olive Green

Armor Grey Yamaha Blue Camo
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Grizzly 700 EPS SE to propozycja dla wszystkich, dla których liczy się wolność 
i którzy szukają kompaktowej maszyny terenowej o wyjątkowym charakterze. 
Dzięki mocnemu silnikowi o pojemności 686 cm³ i wytrzymałemu podwoziu ten 
model zapewni Ci wolność na szlaku.

Wiodąca w całej branży przekładnia Yamaha Ultramatic® automatycznie wybiera 
optymalny bieg dla każdego rodzaju terenu, a hamowanie silnikiem wszystkich kół 
zapewnia bezpieczny zjazd ze stromych zboczy. Ponadto układ napędowy 
On-Command® umożliwia płynne przełączanie przyciskiem między trybami 2WD, 
4WD i blokadą mechanizmu różnicowego.

Elektryczny układ wspomagania kierownicy EPS zapewnia większy komfort 
i kontrolę. Dzięki wyposażeniu wszystkich czterech kół w hamulce tarczowe 
i niezależnie regulowanemu zawieszeniu, super mocny Grizzly 700 EPS SE 
(Special Edition) poradzi sobie w najbardziej wymagającym terenie. 
Odkryj tę prawdziwą siłę natury.

Silnik MK II SOHC o pojemności 686 cm³
Największy rekreacyjny pojazd ATV Yamahy jest 
wyposażony w mocny silnik o dużej pojemności, 
który zapewnia najwyższy w swojej klasie moment 
obrotowy i moc. 4-zaworowy silnik drugiej 
generacji MK II SOHC o pojemności 686 cm³ jest 
wyposażony w najnowszą przepustnicę EFI i ma 
zmodyfikowane oprogramowanie ECU, dzięki 
czemu generuje wysoki moment obrotowy 
i zapewnia płynne osiągi przy małym zużyciu 
paliwa.

Układ napędowy On-Command®

Inteligentny układ napędowy On-Command®, 
sterowany za pomocą przycisku na prawej 
manetce, umożliwia płynne, natychmiastowe 
przełączanie między trybami 2WD i 4WD. 
Możemy wybrać tryb 2WD, 4WD lub 4WD 
z blokadą mechanizmu różnicowego, 
by dostosować tryb jazdy do aktualnie 
pokonywanego terenu i zmieniających się 
warunków pogodowych.

Niezależne zawieszenie, hamulce 
tarczowe
Zastosowany w Grizzly 700 EPS SE system 
niezależnego zawieszenia wykorzystuje gazowe 
amortyzatory z regulacją wstępnego obciążenia, 
umożliwiając kierowcy dostosowanie ustawień 
do ciężaru przewożonego ładunku. Grizzly 700 
to również jedyny model w klasie wyposażony 
w hydrauliczne hamulce tarczowe wszystkich kół, 
które zapewniają niespotykaną siłę hamowania 
i doskonałe wyczucie przyczepności.

Skrzynia biegów Ultramatic®

Automatyczna skrzynia biegów Yamaha 
Ultramatic®, wyposażona w przełożenia drogowe, 
terenowe, neutralne, parkingowe oraz bieg 
wsteczny, jest jedną z najbardziej wytrzymałych 
i wydajnych przekładni CVT. Błyskawicznie 
reagująca skrzynia biegów doskonale sprawdza 
się w najtrudniejszym terenie, zapewniając 
kierowcy naturalne wyczucie podczas hamowania 
silnikiem na wszystkich kołach i, co za tym idzie, 
daje poczucie pewności i lepszą kontrolę podczas 
zjazdów.

Covert Green

Copperhead Orange Metallic
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Miękkie okno tylne
B4M-K750A-T0-00

Miękkie osłony boczne
B4M-F17B0-V0-00

Zestaw drzwi przednich do kabiny 
sztywnej
B4M-K85A0-V0-00

Ramię pługa
42S-F85A0-V0-00

Osłony progów
B4M-F11D0-V0-00

Tylna osłona
B4M-F85E0-V0-00

Uchwyt do pługa śnieżnego
B4J-F84Y0-V0-00

Szyba przednia ze szkła 
z systemem wycieraczek 
i spryskiwaczy
B4J-F83J0-T0-00

Zestaw kluczy nasadowych
ACC-0SS58-40-67

Zestaw do montażu haka
B3D-F28M0-V0-00

Zestaw narzędzi metrycznych
ABA-METRC-00-00

Osłony wahaczy
B4J-F31A0-V0-00

Przednia osłona
B4J-F84L0-V0-00

Dolne mocowanie przednich lamp
B4J-H4010-V0-00

Ogrzewanie kabinowe
B4J-K75L0-V0-00

Lusterko środkowe Yamaha
BAS-F6206-V0-00

Tylny kufer bagażowy
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Łopata pługa 72”
42S-F85B0-V0-00

Wiązka elektryczna do wyciągarki 
WARN VRX
B4J-F28N0-V0-00

Listwa LED Radiant 27”
2HC-H4104-R0-00

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem spiralnym
90338-W1018-BL

Tylne okno z możliwością 
otwierania
B4M-K750A-V0-00

Pasy mocujące z zaczepami 
Yamaha
ACC-0SS58-40-28

Przednia szyba
B4J-F83J0-V0-00

Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Akcesoria Wolverine® RMAX™4 1000 / Wolverine® RMAX™4 1000 SE
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Powyżej przedstawiamy wybór dostępnych akcesoriów dodatkowych. Aby zapoznać się z pełną ofertą i otrzymać wskazówki dotyczące akcesoriów najlepiej pasujących do Twojego 
modelu, należy skontaktować się z oficjalnym dealerem Yamaha. Pełną listę akcesoriów znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Tylny kufer bagażowy
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Miękkie osłony boczne
B4M-F17B0-V0-00

Zestaw wiązek do wyciągarki 
WARN AXON
B4J-F28N0-S0-00

Zestaw drzwi przednich do kabiny 
sztywnej
B4M-K85A0-V0-00

Szyba przednia ze szkła 
z systemem wycieraczek 
i spryskiwaczy
B4J-F83J0-T0-00

Miękkie okno tylne
B4M-K750A-T0-00

Przednia osłona
B4J-F84L0-V0-00

Osłony przednich wahaczy 
poprzecznych
B4J-F31A0-V0-00

Osłony progów
B4M-F11D0-V0-00

Przednia płyta ochronna
B4J-F84N0-V0-00

Poliwęglanowa pełna szyba 
przednia
B4J-F83J0-V0-00

Uchwyt do pługa śnieżnego
B4J-F84Y0-V0-00

Ramię pługa
42S-F85A0-V0-00

Dolne mocowanie przednich lamp
B4J-H4010-V0-00

Ogrzewanie kabinowe
B4J-K75L0-V0-00

Akcesoryjna wiązka zasilająca
B4J-H25B0-V0-00

Dodatkowe oświetlenie wnętrza
B4J-H54C0-V0-00

Osłony tylnych wahaczy 
poprzecznych
B4M-F21A0-V0-00

Tylna osłona
B4M-F85E0-V0-00

Lusterko boczne Bomber Mirror 
opracowane przez Assault 
Industries™
ACC-MIRBM-00-BK

Płyta ochronna
B4J-F84P0-V0-00

Zestaw do ograniczenia prędkości 
pojazdu
BG4-8250A-00-00

Wiązka elektryczna do wyciągarki 
WARN VRX
B4J-F28N0-V0-00

Poliwęglanowa półszyba przednia
B4M-F83J0-T0-00

Akcesoria Wolverine® RMAX™2 1000 / Wolverine® RMAX™2 1000 SE
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

 

Dane techniczne
Wolverine® RMAX™4 1000 SE Wolverine® RMAX™4 1000 Wolverine® RMAX™2 1000 SE Wolverine® RMAX™2 1000

Silnik

Typ silnika
Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, rzędowy, DOHC, 

4-suwowy
Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, rzędowy, DOHC, 

4-suwowy
Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, rzędowy, DOHC, 

4-suwowy
Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, rzędowy, DOHC, 

4-suwowy

Pojemność 999 cm³ 999 cm³ 999 cm³ 999 cm³

Średnica x skok tłoka 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm

Stopień sprężania 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Układ smarowania Sucha miska olejowa Sucha miska olejowa Sucha miska olejowa Sucha miska olejowa

Układ paliwowy Wtrysk paliwa Mikuni z YCC-T i D-Mode Wtrysk paliwa Mikuni z YCC-T i D-Mode Wtrysk paliwa Mikuni z YCC-T i D-Mode Wtrysk paliwa Mikuni z YCC-T i D-Mode

Układ zapłonu TCI TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Automatyczna Yamaha Ultramatic® CVT Automatyczna Yamaha Ultramatic® CVT Automatyczna Yamaha Ultramatic® CVT Automatyczna Yamaha Ultramatic® CVT

Napęd
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą 

dyferencjału
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą 

dyferencjału
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą 

dyferencjału
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą 

dyferencjału

Napęd końcowy Wał Wał Wał Wał

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia
Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 361 mm, tylny 

amortyzator FOX QS3 Piggy

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 361 mm, tylny 

amortyzator FOX QS3 Piggy

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 361 mm, tylny 

amortyzator FOX QS3 Piggy

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 361 mm, tylny 

amortyzator FOX QS3 Piggy

Układ tylnego zawieszenia
Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 337 mm, tylny 

amortyzator FOX QS3 Piggy

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 337 mm, tylny 

amortyzator FOX QS3 Piggy

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 429 mm, tylny 

amortyzator FOX QS3 Piggy

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 429 mm, tylny 

amortyzator FOX QS3 Piggy

Hamulec przedni
Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony powie-

trzem
Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony powie-

trzem
Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony powie-

trzem
Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony powie-

trzem

Hamulec tylny
Hydrauliczny, dwutarczowy, hamulec postojowy 

zamontowany na wale
Hydrauliczny, dwutarczowy, hamulec postojowy 

zamontowany na wale
Hydrauliczny, dwutarczowy, hamulec postojowy 

zamontowany na wale
Hydrauliczny, dwutarczowy, hamulec postojowy 

zamontowany na wale

Ogumienie przednie 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®

Ogumienie tylne 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®

Wymiary
Długość całkowita 3255 mm 3255 mm 3255 mm 3255 mm

Szerokość całkowita 1677 mm 1677 mm 1677 mm 1677 mm

Wysokość całkowita 2110 mm 2110 mm 2110 mm 2110 mm

Rozstaw osi 2290 mm 2290 mm 2200 mm 2200 mm

Min. promień skrętu 6 m 6 m 6 m 6 m

Minimalny prześwit 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

930 kg 930 kg 930 kg 930 kg

Pojemność zbiornika paliwa 35 l 35 l 35 l 35 l

Olej 5,5 l 5,5 l 5,5 l 5,5 l

Wysokość siedzisk 872 mm 872 mm 872 mm 872 mm

Obciążenie maksymalne
Część załadunkowa 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg

Bagażnik przedni ― ― ― ―

Bagażnik tylny ― ― ― ―
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Wolverine X4 850 Wolverine X2 850 Alu Grizzly 700 EPS Alu Grizzly 700 EPS SE

Silnik

Typ silnika Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, rzędowy, DOHC, 
4-suwowy

Chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, rzędowy, DOHC, 
4-suwowy

Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-zaworowy, 
SOHC, 4-suwowy

Chłodzony cieczą, 1-cylindrowy, 4-zaworowy, 
SOHC, 4-suwowy

Pojemność 847 cm³ 847 cm³ 686 cm³ 686 cm³

Średnica x skok tłoka 82,0 mm x 80,2 mm 82,0 mm x 80,2 mm 102,0 mm x 84,0 mm 102,0 mm x 84,0 mm

Stopień sprężania 10.5 : 1 10.5 : 1 10.1 : 1 10.0 : 1

Układ smarowania Sucha miska olejowa Sucha miska olejowa Mokra miska olejowa Mokra miska olejowa

Układ paliwowy Wtrysk paliwa Mikuni Wtrysk paliwa Mikuni Układ elektronicznego wtrysku paliwa Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Układ zapłonu TCI TCI TCI TCI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów Automatyczna Yamaha Ultramatic® CVT Automatyczna Yamaha Ultramatic® CVT
Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym 

i funkcją hamowania silnikiem kół przednich 
i tylnych, Wyższy/Niższy/L/W/P

Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym 
i funkcją hamowania silnikiem kół przednich 

i tylnych, Wyższy/Niższy/L/W/P

Napęd On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą 
dyferencjału

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą 
dyferencjału

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą 
dyferencjału

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą 
dyferencjału

Napęd końcowy Wał Wał Wał Wał

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia
Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 

i drążkiem stabilizującym, skok 221 mm, regulacja 
napięcia wstępnego sprężyny

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 221 mm, tylny 

amortyzator KYB Piggy z pełną regulacją 

Niezależne, podwójne, dwuramienne, 
skok 193 mm, 

5 ustawień napięcia wstępnego

Niezależne, podwójne, dwuramienne, 
skok 193 mm, 

5 ustawień napięcia wstępnego

Układ tylnego zawieszenia
Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 

i drążkiem stabilizującym, skok 226 mm, z układem 
samopoziomującym

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 226 mm, z układem 
samopoziomującym, tylny amortyzator KYB Piggy 

z pełną regulacją

Niezależne, podwójne, dwuramienne, 
skok 232 mm, 

5 ustawień napięcia wstępnego

Niezależne, podwójne, dwuramienne,
skok 232 mm, 

5 ustawień napięcia wstępnego

Hamulec przedni Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony 
powietrzem

Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony 
powietrzem

Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony 
powietrzem

Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony 
powietrzem

Hamulec tylny Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony powietrzem, 
hamulec postojowy zamontowany na wale

Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony powietrzem, 
hamulec postojowy zamontowany na wale

Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony 
powietrzem

Hydrauliczny, dwutarczowy, chłodzony 
powietrzem

Ogumienie przednie 27-calowe opony Dirt Commander, 12-calowe felgi 
aluminiowe

27-calowe opony Dirt Commander, 12-calowe felgi 
aluminiowe

Maxxis MU19 AT26x8-12 E, 12-calowe felgi 
aluminiowe

Maxxis 27” Zilla, 27x 10-14, 14-calowe felgi 
aluminiowe

Ogumienie tylne 27-calowe opony Dirt Commander, 12-calowe felgi 
aluminiowe

27-calowe opony Dirt Commander, 12-calowe felgi 
aluminiowe

Maxxis MU19, AT26x10-12,E, 12-calowe felgi 
aluminiowe

Maxxis 27” Zilla, 27x 10-14, 14-calowe felgi 
aluminiowe

Wymiary
Długość całkowita 3100 mm 2920 mm 2070 mm 2070 mm

Szerokość całkowita 1580 mm 1580 mm 1230 mm 1230 mm

Wysokość całkowita 1973 mm 1913 mm 1253 mm 1253 mm

Rozstaw osi 2125 mm 2125 mm 1253 mm 1253 mm

Min. promień skrętu 4,5 m 4,5 m 3,5 m 3,5 m

Minimalny prześwit 286 mm 293 mm 288 mm 300 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki 
oleju i paliwa)

754 kg 719,5 kg ― ―

Pojemność zbiornika paliwa 35 l 35 l 18 l 18 l

Olej 4,4 l 4,4 l 2,6 l 2,6 l

Wysokość siedzisk ― ― 860 mm 860 mm

Obciążenie maksymalne
Część załadunkowa 71 kg 272 kg ― ―

Bagażnik przedni ― ― 50 kg 50 kg

Bagażnik tylny ― ― 90 kg 90 kg
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Poszukiwanie przygód 
zaczyna się tutaj

W każdym człowieku drzemie duch przygody 
i palące pragnienie, aby dowiedzieć się, co 
kryje się za horyzontem. Ta wrodzona pasja 
odkrywania sprawia, że nie ma granic tego, co 
możesz osiągnąć i jak daleko możesz zajść.

Kompletna gama produktów Yamahy pozwala 
Ci cieszyć się i dzielić wysokiej jakości 
przeżyciami na lądzie, wodzie lub śniegu. 
Aby pomóc Ci dowiedzieć się, co naprawdę 
sprawia, że Twoje serce zaczyna bić szybciej, 
Yamaha utworzyła portal dla miłośników 
przygód, który zapewnia natychmiastowy 
dostęp do ekscytującego, zaskakującego 
i inspirującego świata.

Destination Yamaha Motor to globalna, 
internetowa platforma podróżnicza, która 
daje każdemu poszukiwaczowi emocji szansę 
poczucia przypływu adrenaliny i tworzenia 
nowych wspomnień, które będą trwać wiecznie. 
Dzięki współpracy z czołowymi, sprawdzonymi 
biurami podróży portal Destination Yamaha 
Motor umożliwia wyszukiwanie online 
najlepszych przygód, które możesz przeżyć 
podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem, 
łodzią lub skuterem śnieżnym.

Wyjątkowo różnorodna oferta wycieczek 
pozwala znaleźć nowe doświadczenia, które 
poszerzą Twoje horyzonty i wyrwą Cię ze 
strefy komfortu. Każde biuro podróży zostało 
sprawdzone i zatwierdzone przez portal 
Destination Yamaha Motor, co oznacza, że 
możesz dokonać rezerwacji bez żadnych obaw. 
Odwiedź stronę https://destination-yamaha-
motor.eu/ już dziś, aby wyruszyć w pełną 
przygód przyszłość razem z nami.26
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Dealer

Oświadczenie:
ATV wyposażone w silniki o pojemności do 70 cm3 są przeznaczone dla dzieci powyżej 6. roku życia, 

które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. ATV wyposażone w silniki 
o pojemności od 70 do 90 cm3 są przeznaczone dla dzieci powyżej 12. roku życia, które mogą prowadzić 
pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. ATV wyposażone w silniki o pojemności powyżej 

90 cm3 są przeznaczone dla użytkowników od 16. roku życia. Każdy pojazd ATV i Side-by-Side został 
zaprojektowany do jazdy z określonymi ograniczeniami projektowymi. Ewentualne ograniczenia dotyczące 

parametrów użytkowych oraz nośności maksymalnej zostały określone w instrukcji obsługi. W celu 
zapewnienia niezawodności i trwałości pojazdu oraz bezpieczeństwa użytkownika w żadnym wypadku 

nie wolno przekraczać zalecanych parametrów użytkowych. Yamaha zaleca, aby wszyscy użytkownicy 
quadów odbyli wcześniej odpowiednie przeszkolenie. Jazda ATV może być niebezpieczna. Dla własnego 

bezpieczeństwa należy unikać jazdy po utwardzonej nawierzchni. ATV są przeznaczone wyłącznie do jazdy 
terenowej. Jazda po nawierzchni utwardzonej może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. 

Podczas jazdy zawsze bądź ubrany w kask, okulary i odzież ochronną. 
Nie należy przewozić na ATV pasażerów. Nie uczestniczyć w popisach kaskaderskich. Prowadzenie pojazdu 

po spożyciu alkoholu/substancji odurzających jest zabronione. Należy zawsze zachować bezpieczną 
prędkość i szczególną ostrożność podczas jazdy w trudnym terenie. Należy zachować rozwagę: w każdych 

warunkach jeździć w sposób odpowiedzialny, dbając o środowisko oraz przestrzegając obowiązujących 
przepisów krajowych i lokalnych. Wygląd produktów Yamaha może się zmieniać bez uprzedzenia, 

a pokazane tutaj zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią umownych opisów produktów. Kierowcy 
przedstawieni w niniejszej broszurze są profesjonalistami i nie należy ich naśladować. Wszystkie pojazdy 

ATV i Side-by-Side są objęte 12-miesięczną gwarancją fabryczną. Szczegółowe informacje są dostępne 
u Autoryzowanych Dealerów Yamaha.


