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ZWYCIĘSTWO
Rywalizuj. Zwyciężaj. Poczuj adrenalinę.

Konkurencyjność od zawsze jest integralnym 
elementem filozofii Yamahy. Każdy sportowy 
pojazd terenowy jest kształtowany przez 
silne DNA, które od lat buduje wyścigowe 
dziedzictwo firmy. Oferując najszerszą gamę 
modeli, od młodzieżowych quadów aż po 
wyczynowe Side-by-Side, Yamaha zaprasza 
wszystkich użytkowników do przeżywania 
fantastycznej kombinacji adrenaliny i zabawy.

Dziecięce pojazdy ATV są bardzo łatwe 
w obsłudze, dzięki czemu wspaniale 
wprowadzają w świat terenowych przygód. 
Z kolei modele sportowe, ze swoimi 
niezawodnymi silnikami, lekkimi podwoziami 
i agresywnie stylizowanymi nadwoziami, 
pozwolą nie tylko cieszyć się nieskrępowaną 
wolnością, ale także poczuć przynależność do 
sportowej rodziny Yamahy.

Na szczycie gamy modeli Side-by-Side 
stoi wspaniała rodzina maszyn YXZ 
zapewniających najbardziej ekscytujące 
doznania, pełną kontrolę i najwyższą 
niezawodność tak profesjonalistom, jak 
i amatorom. Powstały one z wyścigowego 
DNA Yamahy i naładowane adrenaliną, 
zapewniają osiągi pozwalające zwyciężać 
w każdych okolicznościach.
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Stały napęd na tylną oś 2WD w pojazdach użytkowych ATV zapewnia 
łatwą i ekonomiczną eksploatację. Z kolei w modelach sportowych 
i rekreacyjnych system 2WD odpowiada za zwinność i ekscytujące 
osiągi.

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.

Wszystkie typowo sportowe quady i pojazdy Side-by-Side są 
wyposażone w sekwencyjną skrzynię biegów, która zapewnia 
bezpośrednie połączenie między silnikiem, układem napędowym 
i kierowcą. W niektórych modelach zastosowano nawet 
kontrolowany łopatkami, sportowy układ bezsprzęgłowej zmiany 
biegów pozwalający na uzyskanie zwycięskich osiągów.

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 swojego 
indywidualnego stylu jazdy lub obciążenia oraz precyzyjnie dostroić 
zawieszenie pod kątem optymalnego zachowania.

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 2WD Napęd 4WD Bezpośrednie połączenie

Elektroniczny układ wtrysku paliwa Elektryczny układ wspomagania kierownicy Niezależne zawieszenie

Blokada mechanizmu różnicowego

Czym wyróżnia się 
Yamaha?
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Pełna kontrola
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#DRIVENBYVICTORY. Modele YXZ o wysokich osiągach zostały zaprojektowane 
dla osób żądnych miejsca na podium, a wersja Special Edition jest ukoronowaniem 
tej linii. Wysokoobrotowy silnik Yamaha, sekwencyjna ręczna skrzynia biegów 
i system Sport Shift to tylko niektóre z jego dynamicznych cech.

Model w wersji SE (Special Edition) pozwala rozwinąć osiągi terenowe na jeszcze 
wyższym poziomie i tworzy najwyższą specyfikację SxS w historii! Układ łopatek 
w rajdowym stylu gwarantuje bezsprzęgłową zmianę biegów jednym palcem 
przy całkowicie otwartej przepustnicy – a dzięki systemowi kontroli startu 
uruchamianemu przez układ YCC-S, ten nie ma sobie równych podczas startu 
z miejsca.

Dzięki wyposażeniu w 29-calowe opony Big Horn na 14-calowych obręczach 
z aluminium oraz zastosowaniu przekalibrowanego zawieszenia o dużym skoku, 
YXZ1000R SS SE pokona najbardziej ekstremalny teren.

Bardzo wydajny silnik 3-cylindrowy
Silnik o pojemności 998 cm³ DOHC to niezwykle 
kompaktowa, 3-cylindrowa, 12-zaworowa 
jednostka, która zapewnia niesamowite 
przyspieszenie aż do 10 500 obr./min, wyznaczając 
zupełnie nowe standardy w świecie SxS. Co więcej, 
poddane obróbce cieplnej korbowody zostały 
zaprojektowane pod kątem dalszych modyfikacji 
do wyścigów – gdy jesteś gotowy na jeszcze 
większą moc!

System bezsprzęgłowej zmiany biegów 
(YCC-S)
Inteligentny system bezsprzęgłowej zmiany 
biegów (YCC-S) odgrywa kluczową rolę w układzie 
Sport Shift. Wyrafinowany układ YCC-S monitoruje 
pracę szeregu czujników i niezwłocznie wyłącza 
oraz załącza w odpowiednim momencie sprzęgło, 
zapewniając płynne zwalnianie i przyspieszanie. 
Przełączanie biegów i załączanie sprzęgła jest 
również szybsze przy mniejszej prędkości, co 
przekłada się na lepszą jazdę nawet przy niższym 
tempie.

Bezsprzęgłowa skrzynia biegów Sport 
Shift*
Bezsprzęgłowa skrzynia biegów Sport 
Shift ma konstrukcję zbliżoną do układów 
wykorzystywanych w samochodach rajdowych 
i wyścigowych. Została ona wyposażona 
w łopatki znajdujące się po obu stronach kolumny 
kierownicy. Ulepszone i przekalibrowane układy 
elektroniczne pozwalają jeszcze szybciej zmieniać 
przełożenia 5-biegowej skrzyni lekkim ruchem 
palców.

*Pojazd fizycznie nie posiada pedału sprzęgła.

Montowana z tyłu chłodnica
W tym zaawansowanym projekcie ATV chłodnica 
została przeniesiona z przodu pojazdu i jest 
teraz montowana wysoko w strefie tylnego 
bagażnika, aby uniknąć zatykania błotem. Dwa 
wydajne wentylatory chłodnicy zapewniają 
olbrzymi przepływ powietrza, który kontroluje 
temperaturę silnika w każdych warunkach.

Yamaha Black
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Półautomatyczna siła
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#DRIVENBYVICTORY. Opracowaliśmy modele YXZ o wysokich osiągach, 
czerpiąc z najlepszego DNA wyścigowego w dziedzictwie Yamahy. Dynamiczny, 
wysokoobrotowy silnik Yamahy w połączeniu ze sportową, sekwencyjną, manualną 
skrzynią biegów to serce tej mocnej maszyny, tworzące idealną formułę, która 
zapewnia naprawdę ekscytujące wrażenia z jazdy.

Dzięki temu dynamicznemu modelowi podnieśliśmy osiągi terenowe na wyższy 
poziom, oferując najwyższą specyfikację SxS w historii! Układ łopatek w rajdowym 
stylu gwarantuje bezsprzęgłową zmianę biegów jednym palcem przy całkowicie 
otwartej przepustnicy – a dzięki systemowi kontroli startu uruchamianemu przez 
układ YCC-S, pojazd ten nie ma sobie równych podczas startu z miejsca.

Dzięki wyposażeniu w 29-calowe opony Big Horn na 14-calowych obręczach 
kół z odlewu aluminiowego oraz zastosowaniu przekalibrowanego zawieszenia 
o dużym skoku, model YXZ1000R SS pokona najtrudniejszy teren.

Bardzo wydajny silnik 3-cylindrowy
Silnik o pojemności 998cm³ DOHC to niezwykle 
kompaktowa, 3-cylindrowa, 12-zaworowa 
jednostka, która zapewnia niesamowite 
przyspieszenie aż do 10 500 obr./min, wyznaczając 
zupełnie nowe standardy na scenie SxS. Co więcej, 
poddane obróbce cieplnej korbowody zostały 
zaprojektowane pod kątem dalszych modyfikacji 
do wyścigów – gdy jesteś gotowy na jeszcze 
większą moc!

System bezsprzęgłowej zmiany biegów 
(YCC-S)
Inteligentny system bezsprzęgłowej zmiany 
biegów (YCC-S) odgrywa kluczową rolę 
w układzie Sport Shift. Wyrafinowany układ 
YCC-S monitoruje pracę szeregu czujników i nw 
odpowiednim momencie niezwłocznie wyłącza 
i załącza sprzęgło, zapewniając płynne zwalnianie 
i przyspieszanie. Przełączanie biegów i załączanie 
sprzęgła jest również szybsze przy mniejszej 
prędkości, co przekłada się na lepszą jazdę nawet 
przy niższym tempie.

Bezsprzęgłowa skrzynia biegów Sport 
Shift*
Bezsprzęgłowa skrzynia biegów Sport 
Shift ma konstrukcję zbliżoną do układów 
wykorzystywanych w samochodach rajdowych 
i wyścigowych. Została ona wyposażona 
w łopatki znajdujące się po obu stronach kolumny 
kierownicy. Ulepszone i przekalibrowane układy 
elektroniczne pozwalają jeszcze szybciej zmieniać 
przełożenia 5-biegowej skrzyni lekkim ruchem 
palców.

*Pojazd fizycznie nie posiada pedału sprzęgła.

Montowana z tyłu chłodnica
W tym zaawansowanym projekcie chłodnica 
została przeniesiona z przodu pojazdu i jest 
teraz montowana wysoko w strefie tylnego 
bagażnika, aby uniknąć zatykania błotem. Dwa 
wydajne wentylatory chłodnicy zapewniają 
olbrzymi przepływ powietrza, który kontroluje 
temperaturę silnika w każdych warunkach.

Prezentowany model zawiera wyposażenie opcjonalne.
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Jedź i wygrywaj
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Czy jesteś #DRIVENBYVICTORY? Wskocz i poczuj natychmiast moc YXZ. 
Dynamiczny, wysokoobrotowy silnik Yamaha w połączeniu z sekwencyjną 
manualną skrzynią biegów to serce tej wyczynowej maszyny, tworzące idealną 
formułę, która zapewnia naprawdę ekscytujące wrażenia z jazdy.

YXZ 1000R w najwyższej specyfikacji to najbardziej dynamiczny pojazd typu SxS 
w historii, osiągający wyniki w terenie na zupełnie nowym poziomie. Adrenalina 
naprawdę zaczyna się dzięki unikalnej, 5-biegowej, manualnej skrzyni biegów, 
która daje kierowcy pełną kontrolę nad tym, ile mocy silnika użyje – i kiedy.

Dzięki wyposażeniu w 29-calowe opony Big Horn na 14-calowych aluminiowych 
obręczach kół oraz zastosowaniu przekalibrowanego zawieszenia o dużym skoku, 
model YXZ1000R pokona najtrudniejszy teren.

Bardzo wydajny silnik 3-cylindrowy
Silnik o pojemności 998 cm³ DOHC to niezwykle 
kompaktowa, 3-cylindrowa, 12-zaworowa 
jednostka, która zapewnia niesamowite 
przyspieszenie aż do 10 500 obr./min, wyznaczając 
zupełnie nowe standardy w świecie SxS. Co więcej, 
poddane obróbce cieplnej korbowody zostały 
zaprojektowane pod kątem dalszych modyfikacji 
do wyścigów – gdy jesteś gotowy na jeszcze 
większą moc!

Hydrauliczny system sprzęgła
Wielotarczowy, hydrauliczny system sprzęgła 
z ogranicznikiem momentu obrotowego jest 
obsługiwany nogą dla zapewnienia lekkiego, 
spójnego odczucia.

5-biegowa, sekwencyjna, ręczna skrzynia 
biegów
5-biegowa, sekwencyjna, ręczna skrzynia została 
stworzona z myślą o kierowcach, którzy chcą 
w pełni kontrolować sprzęgło i przekładnię. 
Ręczna skrzynia biegów w połączeniu 
z systemem załączania sprzęgła umożliwia 
kierowcy wykorzystanie pełnej mocy i momentu 
obrotowego, gdy tylko jest to potrzebne. 
5-biegowa, sekwencyjna skrzynia biegów 
jest do 20% bardziej wydajna niż większość 
automatycznych skrzyń CVT.

Montowana z tyłu chłodnica
W tym zaawansowanym projekcie chłodnica 
została przeniesiona z przodu pojazdu i jest 
teraz montowana wysoko w strefie tylnego 
bagażnika, aby uniknąć zatykania błotem. Dwa 
wydajne wentylatory chłodnicy zapewniają 
olbrzymi przepływ powietrza, który kontroluje 
temperaturę silnika w każdych warunkach.

Prezentowany model zawiera wyposażenie opcjonalne.
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Wejdź na wyższy 
poziom
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Jedna maszyna do sportowej jazdy i prawdziwych wyścigów. Niezwykła 
moc oraz precyzyjne właściwości jezdne modelu YFM700R SE pozwalają na 
dynamiczną, pełną adrenaliny jazdę w każdym terenie. A gdy już się z nim nieco 
oswoisz, ten quad z rajdowymi genami pokaże Ci, co naprawdę oznacza bycie 
#DRIVENBYVICTORY.

Nowoczesny, 4-suwowy silnik o pojemności 686 cm³ został wyposażony w liczne 
rozwiązania, które zapewniają większą moc i lepsze przyspieszenie. Natomiast 
niskie zużycie paliwa pozwala dłużej cieszyć się jazdą między tankowaniami.

Wyścigowa edycja specjalna modelu YFM700R jest wyposażona w całą gamę 
unikalnych części, włączając głowicę o wysokim stopniu sprężania, specjalne 
krzywki zaworowe oraz wyścigową mapę paliwową. Dzięki amortyzatorom 
z kompensacją gazową oraz 22-calowym oponom Maxxis Yamaha YFM700R SE 
nie ma sobie równych.

Wysoka moc, wysoki moment obrotowy
4-suwowe silniki stosowane w ATV marki 
Yamaha rozwijają wysoki moment obrotowy od 
najniższego zakresu prędkości obrotowej, co 
gwarantuje wyjątkową przyczepność w trudnym 
terenie. Silnik YFM700R osiąga dużą moc 
i moment obrotowy, a jego układ wtryskowy dba 
o niskie zużycie paliwa i minimalną emisję spalin.

Regulowane zawieszenie
Przednie zawieszenie o dużym skoku wyposażono 
z przodu i z tyłu w amortyzatory KYB Piggy 
Back z pełną regulacją siły tłumienia dla dużych 
i małych prędkości oraz o pojedynczym skoku 
odbicia. Charakterystykę pracy zawieszenia 
można dostosować do własnych preferencji, aby 
dopasować je do jazdy na wszystkich rodzajach 
nawierzchni. Przednie opony o dużej średnicy 
(22 cale) umożliwiają płynne pokonywanie 
nierówności i precyzyjnie reagują na ruchy układu 
kierowniczego.

5-biegowa przekładnia z biegiem 
wstecznym
W celu optymalnego wykorzystania potencjału 
mocnego silnika, YFM700R został wyposażony 
w precyzyjną, 5-biegową skrzynię. Niezależnie 
od terenu ta wytrzymała skrzynia biegów oraz 
wielotarczowe sprzęgło gwarantują pełną 
kontrolę, a bieg wsteczny zwiększa możliwości 
manewrowe w trudnych sytuacjach.

Wytrzymała hybrydowa rama podwozia
W celu uzyskania wysokiej wytrzymałości 
podwozia oraz odporności na uderzenia 
i wstrząsy, Yamaha zastosowała w YFM700R 
dopracowaną ramę ze stalową częścią 
przednią, aluminiową tylną i demontowaną 
ramą pomocniczą. Maksymalny komfort 
i precyzyjne prowadzenie zapewnia wahacz 
wykonany z lekkiego stopu aluminium, który 
współpracuje z regulowanym amortyzatorem 
o zoptymalizowanej charakterystyce pracy.

Profesjonalny kierowca na zamkniętym torze.
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Najważniejszy jest 
wyścig
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W nowej YFZ450R Special Edition (SE) chodzi o tempo i zwyciężanie, bez 
żadnych kompromisów. Podwozie o doskonałych właściwościach jezdnych 
i niezwykle responsywny silnik o pojemności 450 cm³ plasują go w czołówce 
współczesnych maszyn wyścigowych w tej klasie, tak jak tego oczekują kierowcy 
#DRIVENBYVICTORY.

Wyścigowe sprzęgło przeciążeniowe ze wspomaganiem zapewnia wyjątkową 
kontrolę w początkowej fazie zakrętu, skracając czas jego pokonywania. 
Wyczynowy silnik oferuje błyskawiczną reakcję na zmianę położenia przepustnicy, 
a niezwykle wysoka moc w górnym zakresie obrotów gwarantuje dojazd do 
pierwszego zakrętu na czele stawki.

Nadwozie o agresywnej stylistyce daje kierowcy przestrzeń do swobodnego 
przemieszczanie ciężaru ciała podczas pokonywania zakrętów. Lekkie amortyzatory 
z kompensacją gazową gwarantują niezwykłą przyczepność.

Stworzony do wyścigów silnik o wysokich 
osiągach
Wyścigowy, 5-zaworowy, 4-suwowy silnik 
YFZ450R SE o pojemności 450 cm³ charakteryzuje 
się stopniem sprężania 11,8:1 oraz efektywnym 
wałkiem rozrządu zapewniającym natychmiastową 
reakcję przepustnicy oraz zwycięską moc 
obrotową. System indukcji powietrza minimalizuje 
zużycie paliwa, obniża poziom emisji spalin 
i zwiększa trwałość jednostki napędowej.

Wspomagane sprzęgło antypoślizgowe
YFZ450R SE to pierwszy quad w swojej klasie 
wyposażony we wspomagane i antypoślizgowe 
sprzęgło, którego konstrukcja umożliwia 
częściowe wyprzęganie podczas szybkiej redukcji 
biegu na zakręcie. Eliminując praktycznie efekty 
hamowania silnikiem, sprzęgło antypoślizgowe 
umożliwia kierowcy kontrolowanie prędkości 
wejścia w zakręt za pomocą hamulców w celu 
większej kontroli prędkości i skrócenia czasu 
przejazdu okrążenia.

Hybrydowa rama podwozia
Do konstrukcji ramy i wahacza modelu YFZ450R 
SE zastosowano specjalne połączenie aluminium 
i stali. Ta innowacyjna konstrukcja z „hybrydowym 
podwoziem” oferuje zwycięskie połączenie 
niskiej wagi z wyróżniającą się wytrzymałością 
i doskonałym balansem w zakresie sztywności.

Elektroniczny układ wtrysku paliwa
Aby zapewnić szybszą reakcję silnika na 
ruch przepustnicy, model YFZ450R SE został 
wyposażony w nową obudowę przepustnicy 
Mikuni o średnicy 42 mm z funkcją ISC (Idle Speed 
Control), która gwarantuje łatwy, niezawodny 
rozruch i sprawne rozgrzewanie silnika. Ten 
zaawansowany układ umożliwia natychmiastowe 
nabranie prędkości i przyczynia się do 
ograniczenia emisji.
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Najważniejszy jest 
wyścig
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YFZ450R to prawdziwa, bezkompromisowa, sportowa maszyna. Podwozie 
o doskonałych właściwościach jezdnych i niezwykle responsywny silnik 
o pojemności 450 cm³ stawiają go na czele współczesnych ATV wyścigowych.

Wyścigowe sprzęgło przeciążeniowe ze wspomaganiem zapewnia wyjątkową 
kontrolę w początkowej fazie zakrętu, skracając czas jego pokonywania. 
Wyczynowy silnik oferuje błyskawiczną reakcję na zmianę położenia przepustnicy, 
a niezwykle wysoka moc w górnym zakresie obrotów gwarantuje dojazd do 
pierwszego zakrętu na czele stawki.

Nadwozie o agresywnej stylistyce daje kierowcy przestrzeń do swobodnego 
balansu ciałem podczas pokonywania zakrętów. Lekkie amortyzatory 
z kompensacją gazową gwarantują niezwykłą przyczepność!

Stworzony do wyścigów silnik o wysokich 
osiągach
Wyścigowy, 5-zaworowy, 4-suwowy silnik 
YFZ450R o pojemności 450 cm³ charakteryzuje 
się stopniem sprężania 11,8:1 oraz efektywnym 
wałkiem rozrządu zapewniającym natychmiastową 
reakcję przepustnicy oraz zwycięską moc 
obrotową. System indukcji powietrza minimalizuje 
zużycie paliwa, obniża poziom emisji spalin 
i zwiększa trwałość jednostki napędowej.

Wspomagane sprzęgło antypoślizgowe
YFZ450R to pierwszy quad w swojej klasie 
wyposażony we wspomagane i antypoślizgowe 
sprzęgło, którego konstrukcja umożliwia 
częściowe wyprzęganie podczas szybkiej redukcji 
biegu na zakręcie. Eliminując praktycznie efekty 
hamowania silnikiem, sprzęgło antypoślizgowe 
umożliwia kierowcy kontrolowanie prędkości 
wejścia w zakręt za pomocą hamulców w celu 
większej kontroli prędkości i skrócenia czasu 
przejazdu okrążenia.

Hybrydowa rama podwozia
Do konstrukcji ramy i wahacza modelu YFZ450R 
zastosowano specjalne połączenie aluminium 
i stali. Ta innowacyjna konstrukcja z „hybrydowym 
podwoziem” oferuje zwycięskie połączenie 
niskiej wagi z wyróżniającą się wytrzymałością 
i doskonałym balansem w zakresie sztywności.

Elektroniczny układ wtrysku paliwa
Aby zapewnić szybszą reakcję silnika na ruch 
przepustnicy, model YFZ450R został wyposażony 
w nową obudowę przepustnicy Mikuni o średnicy 
42 mm z funkcją ISC (Idle Speed Control), która 
gwarantuje łatwy, niezawodny rozruch i sprawne 
rozgrzewanie silnika. Ten zaawansowany układ 
umożliwia natychmiastowe nabranie prędkości 
i przyczynia się do ograniczenia emisji.
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Quad dla dzieci, który 
pokochają także dorośli
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Pomimo niewielkich rozmiarów YFM90R jest wyposażony w kilka rozwiązań 
zaczerpniętych z większych modeli Yamahy, takich jak niezależne, podwójne, 
przednie zawieszenie z wahaczem poprzecznym, tylny hamulec tarczowy, 
przekładnia bezstopniowa CVT czy elektryczny rozrusznik.

YFM90R łączy moc z wieloma użytecznymi funkcjami, które zapewniają 
użytkownikowi łatwą obsługę. Moduł CDI pozwala w prosty sposób dostosować 
moc silnika do umiejętności kierowcy, a hamulec postojowy na kierownicy 
umożliwia zaparkowanie YFM90R w dowolnym miejscu.

W pełni automatyczna skrzynia biegów nie wymaga doświadczenia. Właśnie takie 
rozwiązania sprawiają, że YFM90R jest ulubieńcem dzieci i dorosłych.

Bezproblemowa zmiana biegów
Doskonała dla młodych lub niedoświadczonych 
użytkowników, automatyczna skrzynia biegów 
sprawia, że quad YFM90R jeszcze łatwiej 
się prowadzi. Jest to szczególnie użyteczne 
na dłuższych dystansach, na których ciągłe 
zmienianie biegów mogłoby być męczące.

Regulowane zawieszenie
Zawieszenie o dużym skoku pomaga utrzymać 
koła quada w kontakcie z podłożem nawet 
na dużych wybojach. Niezależne przednie 
zawieszenie oznacza, że ruch jednego koła 
odbywa się niezależnie od drugiego. Rozwiązanie 
to zapewnia jeszcze większą przyczepność na 
nierównych nawierzchniach i większy komfort.

Jazda do przodu i wstecz
Model YFM90R został wyposażony w dźwignię 
zmiany biegów do przodu, do tyłu i neutral, która 
zapewnia kierowcy pełną wygodę.

Rozrusznik elektryczny
Uruchamianie pojazdu jest równie proste jak jego 
obsługa i konserwacja. Nie trzeba się już więcej 
męczyć z rozrusznikiem nożnym – wystarczy 
wcisnąć przycisk rozrusznika elektrycznego, 
by ożywić YFM90R. To naprawdę świetne 
rozwiązanie dla dzieci powyżej 10 roku życia, 
które dopiero uczą się jeździć.
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Mały wzrostem, 
wielki potencjałem
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Kompaktowe nadwozie, łatwa obsługa i automatyczny silnik o pojemności 49 cm³ 
sprawiają, że model YFZ50 jest doskonałym pojazdem na start. Stworzony z myślą 
o dzieciach w wieku od 6 do 9 lat mini ATV zapewni całej rodzinie wiele godzin 
dobrej zabawy.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze – model YFZ50 wyposażono w liczne funkcje 
zapewniające rodzicom kontrolę nad pojazdem. Prędkość można ograniczyć za 
pomocą śruby blokującej położenie przepustnicy lub elektronicznego ogranicznika 
obrotów, a długa linka połączona do wyłącznika bezpieczeństwa pozwala na 
natychmiastowe unieruchomienie silnika.

Prosty w obsłudze i łatwy w konserwacji YFZ50 jest doskonałym wyborem 
dla odpowiedzialnego rodzica, a stylizacja inspirowana sportowym YFZ450R 
z pewnością spowoduje, że ta maszyna znajdzie się na szczycie listy życzeń 
każdego dziecka.

Kompaktowa konstrukcja połączona 
ze stylistyką inspirowaną YFZ450R
YFZ50 został wyposażony w kompaktowe 
nadwozie stworzone z myślą o użytkownikach 
w wieku od 6 do 9 lat. Gładkie krawędzie 
elastycznych paneli z tworzywa sztucznego 
zwiększają bezpieczne użytkowanie, a pozycja 
kierowcy została zaprojektowana tak, aby 
umożliwić jazdę dzieciom o różnym wzroście. 
Inspirowany stylistyką Yamahy YFZ450R 
jest idealnym pojazdem dla początkujących 
kierowców.

Konstrukcja o niskich kosztach 
utrzymania
YFZ50 zaprojektowano tak, aby zapewniał wiele 
rozrywki całej rodzinie, a my zadbaliśmy o łatwość 
obsługi i utrzymania, nawet dla rodziców bez 
doświadczenia w obsłudze pojazdów ATV. 
Automatyczna przekładnia eliminuje potrzebę 
regulacji sprzęgła, a filtr powietrza można czyścić 
bez użycia dodatkowych narzędzi. Po prostu 
ruszaj i delektuj się jazdą!

Funkcje bezpieczeństwa zapewniające 
kontrolę rodzicielską
Model YFZ50 został zaprojektowany w taki 
sposób, aby rodzice mogli zachować pełną 
kontrolę nad jazdą swojego dziecka. Śruba 
ograniczająca położenie przepustnicy pozwala na 
regulację przyspieszenia i maksymalnej prędkości 
w zależności od poziomu umiejętności kierowcy, 
elektroniczny limiter ogranicza prędkość 
obrotową silnika, a zrywka z linką bezpieczeństwa 
umożliwia natychmiastowe wyłączenie silnika.

Łatwy i przyjemny w użyciu
Model YFZ50 został zaprojektowany z myślą 
o łatwej i przyjemnej jeździe. Zamontowane na 
kierownicy dźwignie obsługuje się tak samo jak 
hamulce w rowerze, co ułatwi jazdę młodym 
kierowcom, a elektryczny rozrusznik pozwala 
na szybkie i łatwe ruszanie. Te elementy 
w połączeniu z całkowicie zautomatyzowaną 
przekładnią CVT z paskiem klinowym sprawią, że 
obsługa modelu YFZ50 będzie bezproblemowa 
nawet dla 6-letnich dzieci.
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Wyścigi Yamaha YXZ1000R 
w Europie

Przenieś swoją Yamahę na wyższy poziom 
dzięki Pucharowi Europy YXZ1000R.
Organizowany od 2020 roku Puchar Europy 
YXZ1000R jest monobrandową rywalizacją 
rozgrywaną na Starym Kontynencie. Jego 
celem jest umożliwienie uczestnikom ścigania 
się niezmodyfikowanymi pojazdami Yamahy 
w zróżnicowanych warunkach. Zależnie od 
kraju puchar składa się z trzech do osiem rund 
i prowadzi uczestników od szkockich lasów po 
Baja Portalegre w Portugalii.

Seria została tak zaprojektowana, aby skłaniać 
zarówno teamy, jak i pojazdy do przekraczania 
granic swoich możliwości, dając zarówno 
zawodnikom, jak i fanom możliwość przeżycia 
wyjątkowych emocji. 

W 2022 roku Puchar Europy YXZ1000R 
powraca z coraz większą liczbą 
potwierdzonych uczestników, zapowiadając 
się jeszcze ciekawiej i lepiej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Chcesz dołączyć do wyścigów 
Yamahy YXZ1000R w Europie? Aby dowiedzieć 
się więcej o Pucharze Europy YXZ1000R, 
odwiedź stronę www.yamaha-racing.com.
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Zestaw poprawiający 
osiągi GYTR® Turbo do 
pojazdów YXZ

Zestawy wyścigowe GYTR służą ulepszeniu 
Side-by-Side YXZ1000R w celu spełnienia 
standardów bezpieczeństwa wyścigów FIA 
T4. Yamaha Motor jest w pełni zaangażowana 
w rozwój sportu przez zapewnienie następnym 
pokoleniom możliwości wejścia w świat 
wyścigów off-roadowych. 

Dostępne zestawy wyścigowe GYTR:

Zestaw wyścigowy GYTR Stage 1 (model 2016 
-2018) – nadaje się do YXZ1000R z rocznika 
modelowego 2016-2018, kwalifikuje pojazd do 
większości krajowych imprez rajdowych;
Zestaw wyścigowy GYTR Stage 1 (2019 rok 
– obecny) – przeznaczony do YXZ1000R 
od roku modelowego 2019 do bieżącego, 
kwalifikuje pojazd do większość krajowych 
imprez rajdowych;
Zestaw wyścigowy GYTR Stage 2 FIA – dodatek 
lub zamiennik zestawu Stage 1 zawierający 
komponenty wymagane na zawodach FIA 
i wyścigach cross-country.

Celem Yamahy jest nie tylko sprawienie, 
że Twoje marzenia o ściganiu się staną się 
osiągalne, ale i realne każdego dnia. 
Na co czekasz? Dołącz do wyścigowej rodziny 
Yamahy już dziś.
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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.

Osłony przednich wahaczy 
poprzecznych
B57-F31A0-V0-00

Zestaw do wypełniania tłumika
90798-33601-01

Listwa LED Radiant 15”
2HC-H4104-M0-00

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

Światło punktowe LED
2HC-H4104-V0-00

Terenowy przedni uchwyt 
z mocowaniem wyciągarki
2HC-F84L0-S0-00

Pustynny przedni uchwyt
2HC-F84L0-V0-00

Pustynny przedni uchwyt 
z mocowaniem wyciągarki
2HC-F84L0-T0-00

Tylny uchwyt
2HC-F85E0-V0-00

Kompletny wyścigowy układ 
wydechowy ze stopu tytanu
90798-33601-00

Zestaw sprzęgła
2HC-W001G-00-00

Siatkowy filtr powietrza GYTR®

2HC-E41D0-V0-00

Światło reflektorowe LED
2HC-H4104-L0-00

Pokrowiec
2HC-F81A0-V0-00

Zestaw kluczy nasadowych marki 
Yamaha
ACC-0SS58-40-67

Poszerzenia błotników
2HC-F15E0-V0-00

Zestaw z linką WARN® z tworzywa 
sztucznego
YMD-72128-00-00

Lina stalowa WARN®

YMD-60076-00-00

Wyciągarka WARN Vantage 3000
SSV-F740C-T0-00

Zestaw narzędzi metrycznych
ABA-METRC-00-00

Ładowarka YEC-9
YME-YEC09-EU-00

Panel przełączników
2HC-H2570-V0-00

Zestaw przewodów do wyciągarki
2HC-F28M0-V0-00

Zaciski mocujące
2HC-F34A0-V0-00

Akcesoria YXZ1000R SS SE / YXZ1000R SS / YXZ1000R
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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.

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem spiralnym

Zestaw narzędzi metrycznych Demontowana antena biczowa
ABA-POPIT-WP-00

Lejek do oleju Yamaha
DBY-ACC50-50-46

Opaski na manetki Yamaha Racing
GYT-5XD22-00-00

Licznik motogodzin
ENG-METER-4C-01

Szczypce do opasek 
zabezpieczających Yamaha
MTS-TLSKT-01-05

Zestaw kluczy nasadowych marki 
Yamaha

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

Dwuwarstwowy, nasączony olejem
filtr powietrza Twin Air
1S3-E4451-00-00

Pasy mocujące z mechanizmem 
napinającym Yamaha
ACC-0SS58-40-30

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem radełkowanym

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem radełkowanym

Aluminiowa zaślepka zaworu 
z wzorem spiralnym

Zestaw narzędzi metrycznych

Zestaw kluczy nasadowych marki 
Yamaha

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

Licznik motogodzin
ENG-METER-4C-01

Zestaw korków do pokrywy 
alternatora
1SR-F0914-0B-L0

Tarcza dociskowa sprzęgła GYTR®

GYT-2S256-20-00

Pasy mocujące z mechanizmem 
napinającym Yamaha
ACC-0SS58-40-30

Opaski na manetki Yamaha Racing
GYT-5XD22-00-00

Dwuwarstwowy, nasączony olejem
filtr powietrza Twin Air
5TG-E4451-00-00

Opaska zabezpieczająca Yamaha
MTS-TLSKT-01-06

Akcesoria YFM700R SE Akcesoria YFZ450R SE
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, zgodnie z regulacjami i przepisami krajowymi.

 

Dane techniczne

YXZ1000R SS SE YXZ1000R SS YXZ1000R YFM700R SE

Silnik

Typ silnika
3-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 
4-zaworowy

3-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 
4-zaworowy

3-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 
4-zaworowy

1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, 
4-zaworowy

Pojemność 998 cm3 998 cm3 998 cm3 686 cm3

Średnica x skok tłoka 80,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm 102,0 mm x 84,0 mm

Stopień sprężania 11,3 : 1 11,3 : 1 11,3 : 1 9,2 : 1

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

Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa, 3-gardzielowy Mikuni 41 mm Elektroniczny wtrysk paliwa, 3-gardzielowy Mikuni 41 mm Elektroniczny wtrysk paliwa, 3-gardzielowy Mikuni 41 mm Układ wtrysku paliwa, 44 mm

Układ zapłonu TCI TCI TCI ECU

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny

Skrzynia biegów
Z kołami w stałym zazębieniu, 5 biegów do przodu, 
1 bieg wstecz

Z kołami w stałym zazębieniu, 5 biegów do przodu, 
1 bieg wstecz

Z kołami w stałym zazębieniu, 5-biegowa, 1 bieg 
wstecz

5 biegów do przodu i wsteczny, sprzęgło mokre 
wielopłytowe

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 2WD

Napęd końcowy Wał Wał Wał
Łańcuch zamknięty, z pierścieniem O-ring, regulacja 
mimośrodu

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia
Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 412 mm, podwójny 
amortyzator FOX 2.5” Podium RC2 

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 412 mm, podwójny 
amortyzator FOX 2.5” Podium RC2 

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 412 mm,  amortyzator 
FOX 2.5” Podium X2 

Niezależne, podwójne, dwuramienne, gwintowany 
amortyzator z regulacją, amortyzator KYB Piggy Back 
z pełną regulacją, skok 230 mm

Układ tylnego zawieszenia
Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 432 mm, podwójny 
amortyzator FOX 2.5” Podium RC2 

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 432 mm, podwójny 
amortyzator FOX 2.5” Podium RC2 

Niezależny, z dwoma wahaczami poprzecznymi 
i drążkiem stabilizującym, skok 432 mm,  amortyzator 
FOX 2.5” Podium X2 

Wahacz odlany z aluminium, gwintowany amortyzator 
z regulacją, amortyzator KYB Piggy Back z  pełną 
regulacją, skok 256 mm

Hamulec przedni 2 x hydrauliczny, tarczowy 2 x hydrauliczny, tarczowy 2 x  hydrauliczny, tarczowy
Podwójny, chłodzony powietrzem hamulec tarczowy 
z hydraulicznymi zaciskami z tłokiem podwójnym

Hamulec tylny
2 x hydrauliczny, tarczowy, hamulec postojowy 
zamontowany na wale

2 x hydrauliczny, tarczowy, hamulec postojowy 
zamontowany na wale

2 x hydrauliczny, tarczowy, hamulec postojowy 
zamontowany na wale

Wentylowane tarcze o obrysie falistym 
z hydraulicznymi zaciskami

Ogumienie przednie
Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, felgi aluminiowe z bead 
lock

Maxxis Bighorn M917, AT27x9.00R-14, felgi 
aluminiowe z bead lock

Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, felgi 
aluminiowe

AT21 x7R10

Ogumienie tylne
Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, felgi aluminiowe 
z bead lock

Maxxis Bighorn M918, AT27x11.00R-14, felgi 
aluminiowe z bead lock

Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, felgi 
aluminiowe

AT20x10R9

Wymiary
Długość całkowita 3 121 mm 3 121 mm 3 121 mm 1 845 mm

Szerokość całkowita 1 626 mm 1 626 mm 1 626 mm 1 170 mm

Wysokość całkowita 1 834 mm 1 834 mm 1 834 mm 1 130 mm

Wysokość kanapy Niedostępny Niedostępny Niedostępny 815 mm

Rozstaw osi 2 300 mm 2 300 mm 2 300 mm 1 280 mm

Minimalny prześwit 330 mm 330 mm 330 mm 113 mm

Min. promień skrętu 6,0 m 6,0 m 6,0 m –

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju 
i paliwa)

685 kg / 699 kg 685 kg / 699 kg 685 kg / 699 kg 192 kg

Pojemność zbiornika paliwa 34 litry 34 litry 34 litry 11,0 litrów

Pojemność zbiornika oleju 3,4 litra 3,4 litra 3,4 litra –

Część załadunkowa 136 kg 136 kg 136 kg –

Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania –



YFZ450R SE YFZ450R YFM90R YFZ50

Silnik

Typ silnika
1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 
5-zaworowy

1-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 
5-zaworowy

1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, 
SOHC, 2-zaworowy

1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, 
SOHC, 2-zaworowy

Pojemność 449 cm3 449 cm3 88 cm3 49,4 cm3

Średnica x skok tłoka 95,0 mm x 63,4 mm 95,0 mm x 63,4 mm 47,0 mm x 51,0 mm 39,0 mm x 41,4 mm

Stopień sprężania 11,8 : 1 11,8 : 1 10,2 : 1 8,5 : 1

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

Układ paliwowy Układ wtrysku paliwa, 42 mm EHS z funkcją ISC Układ wtrysku paliwa, 42 mm EHS z funkcją ISC Gaźnik TK SVR 22 mm V12 x 1

Układ zapłonu TCI TCI DC-CDI CDI

Układ rozrusznika Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny i nożny

Skrzynia biegów 5-biegowa, ręczne sprzęgło poślizgowe 5-biegowa, ręczne sprzęgło poślizgowe Automatyczna Automatyczna, pasek

Napęd 2WD 2WD 2WD 2WD

Napęd końcowy
Łańcuch zamknięty, z pierścieniem O-ring, regulacja 
mimośrodu

Łańcuch zamknięty, z pierścieniem O-ring, regulacja 
mimośrodu

Łańcuch Łańcuch

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia
Niezależne, podwójne, dwuramienne, sprężyny  
o podwójnej wartości naprężenia, amortyzator Piggy 
Back z 3-stopniową regulacją, skok 250 mm

Niezależne, podwójne, dwuramienne, sprężyny  
o podwójnej wartości naprężenia, amortyzator Piggy 
Back z 3-stopniową regulacją, skok 250 mm

Niezależne, podwójne, dwuramienne, skok 78 mm Pojedynczy wahacz, skok 60 mm

Układ tylnego zawieszenia
Niezależne, podwójne, dwuramienne, sprężyny  
o podwójnej wartości naprężenia, amortyzator Piggy 
Back z 3-stopniową regulacją, skok 280 mm

Niezależne, podwójne, dwuramienne, sprężyny  
o podwójnej wartości naprężenia, amortyzator Piggy 
Back z 3-stopniową regulacją, skok 280 mm

Wahacz, skok 83 mm Wahacz, skok 51 mm

Hamulec przedni
Podwójny, chłodzony powietrzem hamulec tarczowy 
z hydraulicznymi zaciskami z tłokiem podwójnym

Podwójny, chłodzony powietrzem hamulec tarczowy 
z hydraulicznymi zaciskami z tłokiem podwójnym

Podwójny, zamknięty, bębnowy Zamknięty, bębnowy

Hamulec tylny
Chłodzony powietrzem hamulec tarczowy 
z hydraulicznymi zaciskami z tłokiem podwójnym

Chłodzony powietrzem hamulec tarczowy 
z hydraulicznymi zaciskami z tłokiem podwójnym

Zamknięty, bębnowy Zamknięty, bębnowy

Ogumienie przednie AT21x7R10 AT21x7R10 AT18x7-8 AT16x6,5-7

Ogumienie tylne AT20x10R9 AT20x10R9 AT18x9-8 AT16x7-7

Wymiary
Długość całkowita 1 795 mm 1 795 mm 1 490 mm 1 250 mm

Szerokość całkowita 1 240 mm 1 240 mm 885 mm 820 mm

Wysokość całkowita 1 065 mm 1 065 mm 910 mm 770 mm

Wysokość kanapy 810 mm 810 mm 654 mm 585 mm

Rozstaw osi 1 270 mm 1 270 mm 1 010 mm 830 mm

Minimalny prześwit 115 mm 115 mm 100 mm 88 mm

Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju 
i paliwa)

184 kg 184 kg 120 kg 100 kg

Pojemność zbiornika paliwa 10,0 litrów 10,0 litrów 4,8 litra 5,8 litra

Dodatki wersji SE Specjalne malowanie – – –
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Poszukiwanie przygód 
zaczyna się tutaj

W każdym człowieku drzemie prawdziwy 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 Yamaha pozwoli 
Ci cieszyć się i dzielić wysokiej jakości przeżyciami 
na lądzie, wodzie lub śniegu. Aby pomóc 
przekonać się, co naprawdę sprawia, że Twoje 
serce zaczyna bić szybciej, Yamaha utworzyła 
specjalistyczny portal dla miłośników przygód, 
który zapewnia natychmiastowy dostęp do 
ekscytującego, zaskakującego i inspirującego 
świata przygód.

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.30
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Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności do 50 cm³ są przeznaczone dla dzieci powyżej 6. roku życia, które mogą 
prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy 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. Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności powyżej 90 cm³ są przeznaczone dla użytkowników od 16. roku 

życia. Użytkownicy pojazdów Side-by-Side powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały 
zaprojektowane 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 kierowcy i pasażera (dotyczy tylko pojazdów Side-by-Side) w żadnym wypadku 

nie wolno przekraczać zalecanych parametrów użytkowych. Jazda pojazdem ATV może być niebezpieczna. Dla własnego 
bezpieczeństwa należy unikać jazdy po utwardzonej nawierzchni. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały zaprojektowane do 

poruszania się w terenie. Jazda po nawierzchni utwardzonej może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Przed 
rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Pojazdami ATV nie wolno przewozić pasażerów, 

a w pojazdach Side-by-Side należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Nie uczestniczyć w popisach kaskaderskich. 
Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu/substancji odurzających jest zabronione. Unikać jazdy z nadmierną prędkością. 

Zachować szczególną ostrożność w trudnych warunkach terenowych. Należy zachować rozwagę: w każdych warunkach jeździć 
w sposób odpowiedzialny, dbając o środowisko oraz przestrzegając obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych. Yamaha 

zaleca, aby wszyscy użytkownicy pojazdów ATV i Side-by-Side odbyli wcześniej odpowiednie przeszkolenie. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i odpowiednich szkoleń należy skontaktować się z Autoryzowanym 
Dealerem Yamahy. Specyfikacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, 

a zamieszczone tutaj ilustracje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącego prawnie opisu produktów. 
Niektóre modele zostały przedstawione z opcjonalnymi akcesoriami. Kierowcy przedstawieni w niniejszej broszurze są 
profesjonalistami: nie należy ich naśladować. Wszystkie pojazdy ATV i Side-by-Side są objęte 12-miesięczną fabryczną 

gwarancją ograniczoną. Szczegółowe informacje są dostępne u Autoryzowanych Dealerów Yamahy.

Dealer

Obserwuj nas na:


