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ENJOY
Objavte svoj svet.

Nič iné nie je rovnako príjemné ako celkový pocit 
slobody, ktorý prichádza s každým strojom značky 
Yamaha na voľný čas. Budete môcť objaviť mnoho 
odľahlých miest, na ktoré sa väčšina ostatných 
vozidiel nedostane, a plne oceníte svet okolo seba.

Špičkové štvorkolky Grizzly so svojím pôsobivým 
výkonom v každom teréne, rovnako ako s jednoducho 
použiteľnou technológiou a vynikajúcim jazdným 
komfortom, vám pomôžu objaviť zázraky sveta mimo 
vychodených ciest. Štvormiestne a dvojmiestne 
modely Wolverine side-by-side vám umožnia podeliť 
sa o každý zážitok s rodinou a priateľmi.

Modely disponujú okrem iného aj špičkovou 
automatickou prevodovkou Ultramatic s brzdením 
motorom na všetkých kolesách, ktorá zaručí hladkú 
a sebavedomú jazdu, a aj vysoko oceňovaným 
systémom Yamaha On-Command®, ktorý vám dáva 
plnú kontrolu vďaka ľahkému prepínaniu medzi 
pohonom 2WD a 4WD.



  

Systém Yamaha On-Command® umožňujúci prepínať medzi 
pohonmi 2WD a 4WD počas jazdy prináša veľkú výhodu, vďaka ktorej 
si môžete vychutnať plynulý a takmer okamžitý prechod z bežnej 
jazdy do náročného stúpania. 
Tento exkluzívny systém Yamaha sa aktivuje jediným tlačidlom 
na riadidlách úžitkových štvorkoliek a modelov na voľný čas alebo 
ergonomickým otočným gombíkom v prípade modelov side-by-side.

Prevodovka Ultramatic značky Yamaha automaticky zabezpečuje 
optimálny pomer pohonu, takže máte vždy k dispozícii okamžitý 
výkon. Pri spomaľovaní sa aktivuje voľnobežná spojka, ktorá pri jazde 
dolu kopcom spôsobí brzdenie poháňaných kolies motorom, vďaka 
čomu budete môcť jazdu zo svahu plne kontrolovať.

Systém elektronického vstrekovania paliva Yamaha (EFI) funguje 
na princípe mikropočítača, ktorý neustále a za každých podmienok 
zabezpečuje prítok presného množstva zmesi paliva a vzduchu do 
spaľovacej komory motora, vďaka čomu vozidlo dosahuje optimálnu 
kombináciu plynulého výkonu a úspornosti.

Systém elektronického posilňovača riadenia (EPS) citlivého na 
rýchlosť značky Yamaha výrazne znižuje fyzickú námahu pri riadení 
a zároveň pomáha jazdcovi ovládať štvorkolku alebo stroj side-by-
side na nerovných, kamenistých cestách. Pohodlnosť takejto jazdy 
oceníte najmä počas dlhých pracovných dní.

Všetky úžitkové štvorkolky Yamaha a modely na voľný čas – a 
všetky modely side-by-side – disponujú nastaviteľným dvojitým 
trojuholníkovým priečnym ramenom nezávislého predného 
odpruženia, ako aj nezávislým zadným pružením. Všetky naše tlmiče 
sú vybavené nastaviteľným predpätím pružiny a niektoré z modelov 
side-by-side sú tiež vybavené nastaviteľným tlmením. Tieto funkcie 
pomáhajú ľahko nastaviť stroj tak, aby vyhovoval vášmu osobnému 
štýlu jazdy alebo nákladu, a doladiť nastavenie odpruženia s 
dôrazom na optimálny výkon.

Prevodovka CVT využíva manuálne nastavenie pohybu vpred a vzad. 
Zároveň ponúka vysoký a nízky prevodový pomer pre prevodové 
stupne pohybu vpred aj polohu parkovania, pri ktorej sa prevodovka 
mechanicky uzamkne, aby zamedzila kolesám v otáčaní.

Pri vybratých modeloch úžitkových štvorkoliek a všetkých modeloch 
na voľný čas a pri strojoch side-by-side má aj systém Yamaha On-
Command® uzávierku diferenciálu, ktorá pôsobí na predné kolesá a 
zvyšuje tak záber v extrémnych podmienkach.

4WD Prevodovka typu CVT Elektronické vstrekovanie paliva

Systém elektronického posilňovača riadenia Nezávislé odpruženie Výber pohonu prevodovky

Uzávierka diferenciálu

Rozdiel, ktorý prináša 
Yamaha





 

Úplne zmeňte svoj 
pohľad na svet.



 

Zoznámte sa s naším špičkovým modelom Wolverine® RMAX™ 4 1000 SE 
(Special Edition). Očakávajte nielen nový zážitok, ale úplný šok! Tento skvelý 
nový štvormiestny výkonný stroj ponúkne vám a vašim priateľom možnosti 
skúmať terén, pri ktorom ste to doteraz považovali za nemožné, v pohodlí na 
automobilovej úrovni a s ovládaním, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Pôsobivé ovládanie v teréne dopĺňa plynulý výkon dodávaný novým motorom so 
zdvihovým objemom 999 cm3 a tlačidlom ovládaný systém D-Mode s 3 polohami 
riadenia – Sport, Trail a Crawl. Pripočítajte k tomu farebné prevedenie Special 
Edition, navijak Warn namontovaný už vo výrobe, farebne zladené kolesá, 
pneumatiky Maxxis Carnage na agresívnu jazdu a obraz nového stroja sa vám 
začne rysovať pred očami.

Modelový rad Wolverine® RMAX™ 1000 vychádza z našej vývojovej filozofie 
„Jin-Ki Kanno“. Toto označenie možno z japončiny preložiť ako „skutočná radosť 
zo spojenia človeka so strojom“. Výsledkom je terénne vozidlo s úžasnými 
schopnosťami, v ktorom sa vodič aj spolujazdci môžu spoľahnúť na to, že zvládnu aj 
ten najnáročnejší terén a vychutnajú si jazdu.

Štyri sedadlá plus náklad
Ide o najvšestrannejší stroj v danej triede. Je 
určený pre 1 až 4 dospelé osoby s nákladom a 
ponúka dômyselné možnosti využitia ďalšieho 
odkladacieho priestoru. Keď sklopíte a posuniete 
zadné sedadlá dopredu, môžete v zadnej časti 
bezpečne prepravovať až 272 kg nákladu, ktorý 
upevníte k niekoľkým oceľovým upínacím bodom. 
Súčasťou vybavenia je aj zabudované dvojpalcové 
závesné zariadenie, ktoré utiahne až 907 kg 
náklad.

Pokročilé odpruženie zamerané na 
pohodlie
Úplne nové odolné odpruženie je navrhnuté 
tak, aby poskytovalo optimálnu kombináciu 
vlastností pre riadenie: maximálnu možnosť 
vertikálneho pohybu v nízkych rýchlostiach – 
vyváženú odozvu pri jazde po ceste – maximálnu 
ochranu proti prepruženiu na doraz s tlmením pri 
vyšších rýchlostiach a prudkých zmenách smeru 
jazdy. Širokouhlé trojuholníkové priečne ramená 
poskytujú v spojení s ľahko nastaviteľnými tlmičmi 
FOX ideálnu kombináciu pre prednú a zadnú 
nápravu.

Impozantný a agresívny štýl modelu SE
Wolverine® RMAX™4 1000 SE spája novú úroveň 
funkčnosti s impozantným zjavom. Prispieva k 
nemu špeciálne farebné prevedenie SE, agresívny 
dizajn prednej časti a robustné pneumatiky Dirt 
Commander. Úplne nové neviditeľné predné 
svetlomety LED a charakteristické obrysové 
svetlá tvaru „zlé oko“ jeho výrazný vzhľad ešte 
umocňujú, zatiaľ čo zadné svetlá LED, brzdové 
svetlá a cúvacie svetlo zaisťujú lepšiu viditeľnosť.

Nový a výkonný dvojvalcový motor s 
objemom 999 cm3
Ohromujúci výkon nového radového 
osemventilového dvojvalca so zdvihovým 
objemom 999 cm3 v prevedení DOHC dáva 
vozidlu špičkový a úplne plynulý výkon v celom 
výkonovom spektre. Vzhľadom na to, že vstupuje 
do červeného pásma až na úrovni 8 500 ot./min, 
je určený práve na agresívnu a temperamentnú 
jazdu. Niet sa čoho báť, pretože charakteristickým 
znakom každého motora Yamaha je legendárna 
odolnosť a spoľahlivosť.
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Úplne zmeňte svoj 
pohľad na svet.



 

Prežívajte svoje dobrodružstvá v pohodlí špičkovej kabíny inšpirovanej 4-miestnymi 
kabínami automobilov. Neprekonateľný výkon úplne nového radového dvojvalca 
Yamaha so zdvihovým objemom 999 cm3 dopĺňa výborná ovládateľnosť a 
nastaviteľný systém odpruženia. Na prieskum terénu sa tak môžete vydať skutočne 
štýlovo.

Model Wolverine® RMAX™4 1000 ponúka štýl a pohodlie, aké tu ešte nebolo. 
Dokáže vám však aj rozšíriť obzory, pretože s ním môžete vziať priateľov a rodinu 
na vzrušujúce dobrodružstvo do terénu. Vďaka skvelým novým funkciám a 
dômyselným riadiacim systémom bude cesta za novými zážitkami jednoduchšia.

Modelový rad Wolverine® RMAX™ 1000 vychádza z našej vývojovej filozofie 
„Jin-Ki Kanno“. Toto označenie možno z japončiny preložiť ako „skutočná radosť 
zo spojenia človeka so strojom“. Výsledkom je terénne vozidlo s úžasnými 
schopnosťami, v ktorom sa vodič aj spolujazdci môžu spoľahnúť na to, že zvládnu aj 
ten najnáročnejší terén.

Štyri sedadlá a náklad
Toto vozidlo patrí k najvšestrannejším strojom 
danej triedy. Je určené pre 1 až 4 dospelé osoby 
s nákladom a ponúka dômyselné možnosti 
využitia ďalšieho odkladacieho priestoru. Keď 
sklopíte a posuniete zadné sedadlá dopredu, 
môžete v zadnej časti bezpečne prepravovať 
až 272 kg nákladu, ktorý upevníte k niekoľkým 
oceľovým upínacím bodom. Súčasťou vybavenia 
je aj zabudované dvojpalcové závesné zariadenie, 
ktoré utiahne až 907 kg náklad.

Pokročilé odpruženie zamerané na 
pohodlie
Úplne nové odolné odpruženie je navrhnuté 
tak, aby poskytovalo optimálnu kombináciu 
vlastností pre riadenie: maximálnu možnosť 
vertikálneho pohybu v nízkych rýchlostiach – 
vyváženú odozvu pri jazde po ceste – maximálnu 
ochranu proti prepruženiu na doraz s tlmením pri 
vyšších rýchlostiach a prudkých zmenách smeru 
jazdy. Širokouhlé trojuholníkové priečne ramená 
poskytujú v spojení s ľahko nastaviteľnými tlmičmi 
FOX ideálnu kombináciu pre prednú a zadnú 
nápravu.

Impozantný a agresívny štýl
Model Wolverine® RMAX™4 1000 spája novú 
úroveň funkčnosti s impozantným zjavom. 
Prispievajú k nemu atraktívne farby, agresívny 
dizajn prednej časti a robustné pneumatiky Dirt 
Commander. Úplne nové neviditeľné predné 
svetlomety LED a charakteristické obrysové 
svetlá tvaru „zlé oko“ jeho výrazný vzhľad ešte 
umocňujú, zatiaľ čo zadné svetlá LED, brzdové 
svetlá a cúvacie svetlo zaisťujú lepšiu viditeľnosť.

Nový a výkonný dvojvalcový motor s 
objemom 999 cm3
Ohromujúci výkon nového radového 
osemventilového dvojvalca so zdvihovým 
objemom 999 cm3 v prevedení DOHC dáva 
vozidlu špičkový a úplne plynulý výkon v celom 
výkonovom spektre. Vzhľadom na to, že vstupuje 
do červeného pásma až na úrovni 8 500 ot./min, 
je určený práve na agresívnu a temperamentnú 
jazdu. Niet sa čoho báť, pretože charakteristickým 
znakom každého motora Yamaha je legendárna 
odolnosť a spoľahlivosť.

Vozidlo na týchto obrázkoch je vybavené voliteľným originálnym príslušenstvom Yamaha.
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Úplne zmeňte svoj 
pohľad na svet.



 

Táto úplne nová verzia Special Edition modelu Wolverine® RMAX™ 2 1000 je 
pripravená prekonávať vaše očakávania. Na tento účel je vybavená výkonným 
motorom so zdvihovým objemom 999 cm3, jedinečnou funkciou D-Mode s 
režimami Sport, Trail a Crawl, exkluzívnou prevodovkou Yamaha Ultramatic®, už 
z výroby nainštalovaným navijakom WARN a pneumatikami na agresívnu jazdu 
Maxxis Carnivore.

Dlhoročné skúsenosti a znalosti spoločnosti Yamaha z oblasti výroby strojov 
vybavených mnohými rôznymi funkciami inšpirovali našich konštruktérov, aby 
vytvorili tento úžasný nový model Special Edition novej generácie na výpravy za 
dobrodružstvom v teréne. #DRIVENBYFREEDOM – tento úplne nový stroj SxS vie, 
ako splniť vaše požiadavky a prekvapiť na maximum.

Model Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition vychádza z našej vývojovej 
filozofie „Jin-Ki Kanno“. Toto označenie možno z japončiny preložiť ako 
„skutočná radosť zo spojenia človeka so strojom“. Výsledkom je terénne vozidlo s 
mimoriadnymi schopnosťami, v ktorom sa vodič aj spolujazdci môžu spoľahnúť na 
to, že zvládnu aj ten najnáročnejší terén.

Nový výkonný radový dvojvalec 
s objemom 999 cm3
Ohromujúci výkon nového radového 
osemventilového dvojvalca so zdvihovým 
objemom 999 cm3 v prevedení DOHC dáva 
vozidlu špičkový a úplne plynulý výkon v celom 
výkonovom spektre. Vzhľadom na to, že vstupuje 
do červeného pásma až na úrovni 8 500 ot./min, 
je určený práve na agresívnu a temperamentnú 
jazdu. Niet sa čoho báť, pretože charakteristickým 
znakom každého motora Yamaha je legendárna 
odolnosť a spoľahlivosť.

3 režimy jazdy – 1 mimoriadne všestranné 
vozidlo
Systém Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) 
spolupracuje s prevodovkou Ultramatic® a 
systémami On-Command. Výsledkom je dokonalý 
prenos výkonu v akejkoľvek situácii, k čomu 
prispieva aj nový trojpolohový systém D-Mode 
(Drive Mode). V širokej škále terénu umožňujúcej 
temperamentnú jazdu si vyberte režim Sports 
Mode – režim Trail Mode je vhodný na zábavnú 
a uvoľnenú jazdu – režim Crawl Mode sa hodí na 
pomalú technickú jazdu, napríklad v skalnatom 
teréne.

Pokročilé odpruženie zamerané na 
pohodlie
Úplne nové odolné odpruženie je navrhnuté tak, 
aby poskytovalo optimálnu kombináciu vlastností 
pre riadenie: maximálnu možnosť vertikálneho 
pohybu v nízkych rýchlostiach – vyváženú odozvu 
pri jazde po ceste – maximálnu ochranu proti 
prepruženiu na doraz s tlmením pri vyšších 
rýchlostiach a prudkých zmenách smeru jazdy. 
Tieto skvelé jazdné vlastnosti pomáhajú dosiahnuť 
širokouhlé trojuholníkové priečne ramená a ľahko 
nastaviteľné tlmiče FOX.

Impozantný a agresívny štýl modelu SE
Tento model vo verzii SE má jedinečný charakter. 
K tomu je potrebné pripočítať špičkové 
funkcie novej úrovne a pôsobivý vzhľad vďaka 
špeciálnemu farebnému prevedeniu, agresívnemu 
dizajnu prednej časti a robustným pneumatikám. 
Neviditeľné predné svetlomety LED a obrysové 
svetlá v prevedení „zlé oko“ jeho výrazný vzhľad 
ešte umocňujú, zatiaľ čo zadné svetlá LED, 
brzdové svetlá a cúvacie svetlo sú zárukou lepšej 
viditeľnosti.
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Úplne zmeňte svoj 
pohľad na svet.



 

Týmto všestranným dvojmiestnym vozidlom zvládajúcim každý druh terénu môžete 
latku svojich dobrodružstiev posunúť na nové vyššie úrovne. Vďaka výkonnému 
a úplne novému motoru so zdvihovým objemom 999 cm3, skvelej ovládateľnosti, 
nastaviteľnému odpruženiu a kokpitu inšpirovanému automobilmi sa môžete vydať 
do terénu v stroji, ktorý prináša pozoruhodnú novú kombináciu štýlu a pohodlia.

Dlhoročné skúsenosti a znalosti spoločnosti Yamaha z oblasti výroby strojov 
vybavených mnohými rôznymi funkciami inšpirovali našich konštruktérov, 
aby vytvorili toto úžasné nové terénne vozidlo novej generácie na výpravy za 
dobrodružstvom. #DRIVENBYFREEDOM – tento úplne nový stroj SxS vie, ako splniť 
vaše požiadavky a prekvapiť na maximum.

Model Wolverine® RMAX™2 1000 vychádza z našej vývojovej filozofie „Jin-Ki 
Kanno“. Toto označenie možno z japončiny preložiť ako „skutočná radosť zo 
spojenia človeka so strojom“. Výsledkom je terénne vozidlo s mimoriadnymi 
schopnosťami, v ktorom sa vodič aj spolujazdci môžu spoľahnúť na to, že zvládnu aj 
ten najnáročnejší terén.

Nový výkonný radový dvojvalec 
s objemom 999 cm3
Ohromujúci výkon nového radového 
osemventilového dvojvalca so zdvihovým 
objemom 999 cm3 v prevedení DOHC dáva 
vozidlu špičkový a úplne plynulý výkon v celom 
výkonovom spektre. Vzhľadom na to, že vstupuje 
do červeného pásma až na úrovni 8 500 ot./min, 
je určený práve na agresívnu a temperamentnú 
jazdu. Niet sa čoho báť, pretože charakteristickým 
znakom každého motora Yamaha je legendárna 
odolnosť a spoľahlivosť.

Všestranné funkcie na manipuláciu s 
nákladom
Wolverine® RMAX™2 1000 je vybavený sklápacou 
korbou, ktorá uľahčuje prepravu nákladu. Korba 
je vybavená hydraulickým posilňovačom a 
robustným západkovým systémom a je schopná 
prepraviť až 272 kg nákladu. Nachádza sa na 
nej niekoľko oceľových upínacích bodov na 
náklad alebo upevnenie príslušenstva. Keď k 
tomu pridáte ťažnú kapacitu 907 kg pomocou 
štandardného dvojpalcového ťažného zariadenia, 
je model Wolverine® Rmax™ 2 1000 pripravený 
na prácu vždy, keď je to potrebné.

Pokročilé odpruženie zamerané na 
pohodlie
Úplne nové odolné odpruženie je navrhnuté 
tak, aby poskytovalo optimálnu kombináciu 
vlastností pre riadenie: maximálnu možnosť 
vertikálneho pohybu v nízkych rýchlostiach – 
vyváženú odozvu pri jazde po ceste – maximálnu 
ochranu proti prepruženiu na doraz s tlmením pri 
vyšších rýchlostiach a prudkých zmenách smeru 
jazdy. Širokouhlé trojuholníkové priečne ramená 
poskytujú v spojení s ľahko nastaviteľnými tlmičmi 
FOX® ideálnu kombináciu pre prednú a zadnú 
nápravu.

Impozantný a agresívny štýl
Model Wolverine® RMAX™2 1000 spája novú 
úroveň funkčnosti s impozantným zjavom. 
Prispieva k nemu atraktívna farba, agresívny 
dizajn prednej časti a robustné pneumatiky. 
Úplne nové neviditeľné predné svetlomety LED a 
charakteristické obrysové svetlá tvaru „zlé oko“ 
jeho výrazný vzhľad ešte umocňujú, zatiaľ čo 
zadné svetlá LED, brzdové svetlá a cúvacie svetlo 
zaisťujú lepšiu viditeľnosť.
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Zábava na 4-miestnom 
stroji, ktorý je svižný 

ako 2-miestny



 

Zdvojnásobte zábavu so 4-miestnym Wolverine X4! Tento mimoriadne schopný 
stroj teraz prichádza s radom vzrušujúcich nových ergonomických aktualizácií 
dizajnu, pričom poskytuje ešte vyššiu úroveň pohodlia a jednoduché ovládanie.

Výkonný radový dvojvalec modelu Wolverine X4 s objemom 850 cm3 zaručuje 
pôsobivý krútiaci moment na ľahké zvládnutie technického terénu pri nízkych 
otáčkach a plynulý prevod Ultramatic a náš prepínateľný pohonný systém On-
Command s verziami 2WD/4WD/s uzávierkou diferenciálu vám zaručí ešte väčšiu 
istotu a lepšiu ovládateľnosť.

Vďaka sedadlám s vysokými operadlami, do ktorých sa pohodlne zmestia 4 dospelé 
osoby, ponúka tento stroj jeden z najpohodlnejších spôsobov, ako sa s priateľmi 
vydať k vzdialeným obzorom. Jeho kompaktný podvozok poskytuje vynikajúcu 
úroveň obratnosti a ovládateľnosti vo všetkých typoch terénu a v každých 
podmienkach.

Výkonný dvojvalcový motor s objemom 
850 cm3
Paralelný dvojvalcový motor s objemom 850 cm3 
generuje mohutný lineárny krútiaci moment, čím 
modelu X4 umožňuje jednoducho prepravovať 
4 dospelé osoby a ich náklad technicky náročným 
a kopcovitým terénom. Vysoký výkon je k 
dispozícii v celom rozsahu otáčok, ale špeciálna 
aktualizácia mapovania ECU na modelový rok 
2021 teraz poskytuje ešte plynulejší výkon a 
ovládateľnosť pri nízkych rýchlostiach.

Zadné tlmiče s automatickým 
vyrovnávaním
Či už jazdíte sólo alebo so spolujazdcami 
a nákladom, pomocou zadného odpruženia 
s automatickým vyrovnávaním máte zaručené 
dokonalé pohodlie pri každej jazde. Tento 
inteligentný systém pomáha udržiavať stálu 
jazdnú výšku, ktorá zvyšuje celkovú kvalitu jazdy 
a poskytuje vynikajúci kontakt a maximálnu 
priľnavosť – optimalizuje výhody nových a 
pôsobivých 27-palcových pneumatík Dirt 
Commander.

Tichý a pohodlný interiér
Vynaložili sme mimoriadne úsilie na to, aby sme 
vám a vašim spolujazdcom zaistili tichú a pokojnú 
jazdu. Veľkoobjemové systémy nasávania 
a vyfukovania vzduchu zásadným spôsobom 
znižujú hlučnosť motora, aby sa spolujazdci lepšie 
počuli – gumené upevnenie motora a rozsiahla 
izolácia podvozka minimalizujú vibrácie podlahy.

Kompaktný a svižný podvozok
V prípade univerzálneho stroja Wolverine X4 
forma dokonale zodpovedá funkcii. S kompaktným 
podvozkom s rázvorom iba 2 125 mm a vďaka 
novo navrhnutému elegantnejšiemu a užšiemu 
systému ROPS, ktorý umožňuje lepší výhľad na 
všetky strany, je tento stroj skvelý na úzkych 
cestách. Nový, širší dizajn dverí zaisťuje ešte 
jednoduchší prístup

Jednotka na obrázkoch je vybavená voliteľným originálnym príslušenstvom Yamaha

Armor Grey / Yellow
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Wolverine X4 850



 

Podeľte sa o svoje 
zážitky



 

Wolverine X2 Alu s krátkym rázvorom, motorom s vysokým krútiacim momentom 
a kompaktným podvozkom, je skonštruovaný tak, aby vás aj vášho spolujazdca 
previezol extrémne náročným terénom. Toto jednoducho použiteľné vozidlo typu 
side-by-side dokáže, teraz s celým radom vzrušujúcich nových ergonomických 
aktualizácií dizajnu, zaručiť ešte väčší komfort.

So sedadlami s vysokým operadlom pre 2 dospelé osoby a s celým radom 
vzrušujúcich nových ergonomických aktualizácií dizajnu na modelový rok 2021 
poskytuje tento stroj skutočné pohodlie. Kompaktný podvozok zaručuje vynikajúcu 
obratnosť a manévrovateľnosť – a vysoký krútiaci moment motora s objemom 850 
cm3 ponúka jednoduché ovládanie pri nízkych otáčkach.

Za pomoci našej prevodovky Ultramatic s plynulým radením a prepínateľného 
systému pohonu On-Command s možnosťami 2WD 4WD a uzávierkou diferenciálu 
vám model Wolverine X2 Alu dodá absolútnu istotu a kontrolu!

Výkonný dvojvalcový motor s objemom 
850 cm3
Paralelný dvojvalcový motor s objemom 850 cm3 
generuje mohutný lineárny krútiaci moment, čím 
modelu X2 Alu umožňuje jednoducho prepravovať 
2 dospelé osoby a ich náklad technicky náročným 
a kopcovitým terénom. Vysoký výkon je k 
dispozícii v celom rozsahu otáčok, ale špeciálna 
aktualizácia mapovania ECU na modelový rok 
2021 teraz poskytuje ešte plynulejší výkon a 
ovládateľnosť pri nízkych rýchlostiach.

Tlmiče otrasov KYB v hornej časti trupu 
vpredu a vzadu
Odpruženie možno prispôsobiť vašim osobným 
preferenciám – a podmienkam terénu – pomocou 
plynokvapalinových tlmičov KYB typu piggyback. 
Tieto špičkové jednotky s rýchlou aj pomalou 
kompresiou a centrálne nastaviteľným odskokom 
poskytujú vynikajúci kontakt s podkladom a 
maximálnu priľnavosť – optimalizujú tak výhody 
nových a pôsobivých 27-palcových pneumatík Dirt 
Commander.

Tichý a pohodlný interiér
Vynaložili sme mimoriadne úsilie na to, aby sme 
vám a vášmu spolujazdcovi zaistili tichú a pokojnú 
jazdu. Veľkoobjemové systémy nasávania 
a vyfukovania vzduchu zásadným spôsobom 
znižujú hlučnosť motora, aby sa spolujazdci lepšie 
počuli – gumené upevnenie motora a rozsiahla 
izolácia podvozka minimalizujú vibrácie podlahy.

Kompaktný a svižný podvozok
V prípade univerzálneho stroja Wolverine 
X2 Alu forma dokonale zodpovedá funkcii. S 
kompaktným podvozkom s rázvorom iba 2 125 
mm a vďaka novo navrhnutému elegantnejšiemu 
a užšiemu systému ROPS, ktorý umožňuje lepší 
výhľad na všetky strany, je tento stroj skvelý na 
úzkych cestách. Nový, širší dizajn dverí zaisťuje 
ešte jednoduchší prístup.

Jednotka na obrázkoch je vybavená voliteľným originálnym príslušenstvom Yamaha

Armor Grey / Yellow

Camouflage 

W
o

lv
er

in
e 

X
2 

 8
50

 A
lu

 -
 S

x
S

Wolverine X2  850 Alu



 

Prírodný živel.



 

Pre všetkých nadšencov, ktorých ženie vpred túžba po slobode 
#DRIVENBYFREEDOM a hľadajú stroj s jedinečnými vlastnosťami, je tu Grizzly 700 
EPS SE, špeciálna edícia nášho najodolnejšieho, kompaktného offroadu. Vďaka 
výkonnému motoru s objemom 686 cm3 a odolnému podvozku vám model Grizzly 
dáva viac slobody na jazdu po cestičkách, v kopcoch alebo v lesoch.

Špičková prevodovka Ultramatic® od spoločnosti Yamaha automaticky radí 
optimálne prevodové stupne pre všetky typy terénu, zatiaľ čo prirodzené brzdenie 
všetkých kolies vám poskytne ohromnú istotu pri jazde z kopca – a pohonný systém 
On-Command® stlačením tlačidla umožňuje plynulé prepínanie medzi režimami 
2WD, 4WD a uzávierkou diferenciálu.

Elektronický posilňovač riadenia poskytuje prirodzenú odozvu na zaistenie 
väčšieho pohodlia a lepšej ovládateľnosti – a so 4-lamelovým brzdovým systémom 
a nastaviteľným nezávislým odpružením je extrémne robustný model Grizzly 700 
EPS SE (Special Edition) pripravený pokoriť aj ten najnáročnejší terén. Objavte 
tento skutočný prírodný živel.

Motor MK II SOHC s objemom 686 cm3
Najväčšiu voľnočasovú terénnu štvorkolku 
značky Yamaha poháňa vysokovýkonný motor 
s veľkým objemom, ktorého krútiaci moment a 
výkon patria k tým najlepším vo svojej triede. 
Vďaka motoru druhej generácie MK II s objemom 
686 cm3 a 4-ventilovým rozvodom SOHC, ktorý je 
vybavený najnovším telesom škrtiacej klapky EFI a 
dôkladne optimalizovaným mapovaním jednotky 
ECU so zlepšenou toleranciou, sa dosahuje 
nižšia spotreba paliva, vyššie úrovne krútiaceho 
momentu a plynulejšia prevádzka motora.

Systém pohonu On-Command®
Inteligentný systém pohonu On-Command® 
ponúka praktické ovládanie tlačidlom a umožňuje 
plynulé a okamžité prepínanie medzi režimami 
pohonu 2WD a 4WD. Stlačením tlačidla na pravej 
strane riadidiel si môžete vybrať medzi pohonom 
2WD, 4WD alebo pohonom 4WD s uzávierkou 
diferenciálu, čo umožňuje optimalizáciu 
výkonu modelu Grizzly pri zmene terénu a 
poveternostných podmienok.

Nezávislé odpruženie, kotúčové brzdy
Nezávislý systém závesu modelu Grizzly 700 EPS 
SE využíva tlmiče plnené dusíkom, ktoré umožňujú 
nastavenie tuhosti a jazdcovi tak ponúkajú rôzne 
nastavenia vyhovujúce meniacemu sa zaťaženiu. 
Okrem toho ide o jediný model vo svojej triede 
vybavený štyrmi hydraulickými kotúčovými 
brzdami kolies, ktorý sa vyznačuje výborným 
brzdným výkonom a skvelou citlivosťou bŕzd.

Prevodovka Ultramatic®
Špičková automatická prevodovka Ultramatic® 
vybavená režimami vysokej a nízkej rýchlosti, 
cúvania, neutrálu a parkovania je jedným 
z najodolnejších a najúčinnejších systémov 
CVT. Sústava prevodov s okamžitou odozvou 
je navrhnutá tak, aby si poradila aj s tým 
najnáročnejším terénom. Vďaka prirodzenému 
brzdeniu všetkých kolies motorom vám poskytne 
viac istoty a lepšiu kontrolu pri jazde dolu svahom.

Low Gloss Black
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Prírodný živel.



 

Milovníci jazdy v teréne hnaní vpred túžbou po slobode #DRIVENBYFREEDOM 
nemajú radi hranice a potešia sa, že model Grizzly 700 EPS Alu majú na svojej 
strane. Vďaka výkonnému motoru s objemom 686 cm3 a odolnému podvozku 
je táto štvorkolka na jazdy do terénu jedným z najodolnejších kompaktných 
offroadov na svete, ktorý vám prináša viac slobody pri jazde.

Špičková prevodovka Ultramatic® od spoločnosti Yamaha automaticky radí 
optimálne prevodové stupne pre všetky typy terénu, zatiaľ čo prirodzené brzdenie 
všetkých kolies vám poskytne istotu pri jazde z kopca – a pohonný systém On-
Command® stlačením tlačidla umožňuje plynulé prepínanie medzi režimami 2WD, 
4WD a uzávierkou diferenciálu.

Elektronický posilňovač riadenia poskytuje prirodzenú odozvu na zaistenie 
väčšieho pohodlia a lepšej ovládateľnosti – a so 4-lamelovým kotúčovým brzdovým 
systémom a nastaviteľným nezávislým odpružením je model Grizzly 700 EPS Alu 
pripravený pokoriť aj ten najnáročnejší terén – je to skutočný prírodný živel.

Motor MK II SOHC s objemom 686 cm3
Najväčšiu voľnočasovú terénnu štvorkolku 
značky Yamaha poháňa vysokovýkonný motor 
s veľkým objemom, ktorého krútiaci moment a 
výkon patria k tým najlepším vo svojej triede. 
Vďaka motoru druhej generácie MK II s objemom 
686 cm3 a 4-ventilovým rozvodom SOHC, ktorý je 
vybavený najnovším telesom škrtiacej klapky EFI a 
dôkladne optimalizovaným mapovaním jednotky 
ECU so zlepšenou toleranciou, sa dosahuje 
nižšia spotreba paliva, vyššie úrovne krútiaceho 
momentu a plynulejšia prevádzka motora.

Systém pohonu On-Command®
Inteligentný systém pohonu On-Command® 
ponúka praktické ovládanie tlačidlom a umožňuje 
plynulé a okamžité prepínanie medzi režimami 
pohonu 2WD a 4WD. Stlačením tlačidla na pravej 
strane riadidiel si môžete vybrať medzi pohonom 
2WD, 4WD alebo pohonom 4WD s uzávierkou 
diferenciálu, čo umožňuje optimalizáciu 
výkonu modelu Grizzly pri zmene terénu a 
poveternostných podmienok.

Nezávislé odpruženie, kotúčové brzdy
Nezávislý systém závesu modelu Grizzly 
700 EPS Alu využíva tlmiče plnené dusíkom, 
ktoré umožňujú nastavenie tuhosti a jazdcovi 
tak ponúkajú rôzne nastavenia vyhovujúce 
meniacemu sa zaťaženiu. Okrem toho ide o 
jediný model vo svojej triede vybavený štyrmi 
hydraulickými kotúčovými brzdami kolies, ktorý sa 
vyznačuje výborným brzdným výkonom a skvelou 
citlivosťou bŕzd.

Prevodovka Ultramatic®
Špičková automatická prevodovka Ultramatic® 
vybavená režimami vysokej a nízkej rýchlosti, 
cúvania, neutrálu a parkovania je jedným 
z najodolnejších a najúčinnejších systémov 
CVT. Sústava prevodov s okamžitou odozvou 
je navrhnutá tak, aby si poradila aj s tým 
najnáročnejším terénom. Vďaka prirodzenému 
brzdeniu všetkých kolies motorom vám poskytne 
viac istoty a lepšiu kontrolu pri jazde dolu svahom.

Jednotka na týchto obrázkoch je vybavená voliteľným originálnym príslušenstvom Yamaha.

Armor Grey / Yellow

Olive Green Camouflage
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Mäkké bočné kryty
B4J-F17B0-V0-00

Mäkké zadné okno
B4J-K750A-V0-00

Súprava predných dverí na pevnú 
ochranu kabíny
B4M-K85A0-V0-00

Súprava zadných dverí na pevnú 
ochranu kabíny
B4J-K85A0-V0-00

Polyetylénová strieška
B4J-K84A0-V0-00

Čelné sklo so systémom stieračov 
a ostrekovačov
B4J-F83J0-T0-00

Chrániče na zadné trojuholníkové 
ramená
B4J-F21A0-V0-00

Zadný ochranný kryt
B4J-F85E0-V0-00

Kryt podvozku
B4J-F84P0-V0-00

LED svetelná rampa (27“)
2HC-H4104-T0-00

Súprava na osvetlenie priestoru 
na nohy
B4J-H54C0-V0-00

Bočné spätné zrkadlo Explorer
ACC-MIREX-00-BK

Zdvíhacie presklené zadné okno
B4J-K750A-T0-00

Zadný box na batožinu
BG4-F83P0-V0-00

Sklápacie čelné sklo 
z polykarbonátu
B4M-F83J0-V0-00

Predná klzná doska
B4J-F84N0-V0-00

Predný ochranný kryt
B4J-F84L0-V0-00

Chrániče na predné trojuholníkové 
ramená
B4J-F31A0-V0-00

Chrániče prahov
B4J-F11D0-V0-00

60 W LED svetlená lišta 15“
BG4-H4104-V0-00

LED bodové svetlá
2HC-H4104-V0-00

Súprava na vykurovanie kabíny 
Wolverine
B4J-K75L0-V0-00

Rameno pluhu
42S-F85A0-V0-00

Navijak VRX s oceľovým lanom 
značky WARN®
DBY-10260-30-00

Hore je výber dostupných doplnkov pre vozidlá. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

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



 

Hore je výber dostupných doplnkov pre vozidlá. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním 
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Predný štít
2UD-F83J0-V0-00

Držiaky pre spolujazdca
B16-F85E0-V0-00

Predný nábehový kryt
B16-E84C0-V0-00

Kryt podvozku zadná časť
2BG-F147F-01-00

Kryt podvozku stredná časť
ATV-3B400-00-15

Plastový kryt podvozku
B16-F84N0-V0-00

Súprava nadblatníkov pre 
štvorkolky
2UD-F15E0-V1-00

Rozšírenie zadného nosiča
B16-F48A0-V0-00

Zadný box na batožinu
DBY-ACC56-00-71

Zadný box na batožinu
B16-F83P0-T0-00

Taška na blatník
ABA-FENDB-AG-BK

Plachta na uskladnenie štvorkolky
ATV-COVER-02-00

Ohrievač sedadla pre ATV od 
spoločnosti Heat Demon®
DBY-ACC56-00-48

Vyhrievané rukoväte
B16-H29A0-V0-00

Súprava bodových svetiel
ABA-2HR35-10-00

WARN® Súprava k navijaku
YME-88915-00-00

Držiak ťažného zariadenia
B3D-F28M0-V0-00

Ráfik predného kolesa z ľahkých 
zliatin 8“x12“
B32-F5168-10-00

Navijak VRX s oceľovým lanom 
značky WARN®

WARN® diaľkové ovládanie
YME-90288-00-00

WARN® neoprénový kryt navijaku
YME-71980-00-00

Ráfik zadného kolesa z ľahkých 
zliatin 10“x12“
B32-F5338-10-00

Ráfik predného a zadného kolesa z 
ľahkých zliatin 10“x14“
B4F-F5168-40-00

Yamaha sťahovacie popruhy
ACC-0SS58-40-28

Grizzly 700 EPS SE / Grizzly 700 EPS Doplnky



Get it on

 Vytvorte si vysnívanú 
kolekciu pomocou 
bezplatnej aplikácie 
MyGarage 

 Aplikácia MyGarage je najlepší spôsob, ako 
si vytvoriť vysnívanú kolekciu motocyklov 
Yamaha. Je úplne zadarmo a je dostupná pre 
mobily so systémami iOS aj Android. Stiahnite 
si aplikáciu a môžete začať vytvárať svoj 
vlastný stroj Yamaha.

V aplikácii MyGarage môžete pridávať alebo 
odoberať širokú škálu prvkov originálnej 
voliteľnej výbavy a prezerať si motocykel 
z ľubovoľného uhla.

Keď máte svoje vysnívané motocykle hotové, 
môžete ich uložiť a zdieľať s priateľmi. Keď 
sa nakoniec rozhodnete, ktorá verzia je pre 
vás tá pravá, stačí ju jednoducho poslať 
predajcovi Yamaha, ktorý ju dokáže premeniť 
na skutočnosť. 



 

10-ročná záruka 
spoločnosti Yamaha na 
remeň

10-ročná záruka spoločnosti Yamaha na 
remeň sa vzťahuje na všetky zostavované 
klinové remene v európskych modeloch 
od modelového roku 2022 s prevodovkou 
Ultramatic®, vrátane modelov radu Wolverine 
RMAX 1000, radu Wolverine 850, Viking 700, 
Kodiak 450, Kodiak 700 a Grizzly 700.

Prísľub vyrábať osvedčené terénne štvorkolky 
a vozidlá typu Side-by-Side prináša našim 
zákazníkom možnosti, pohodlie a istotu, 
vďaka čomu môžu vyraziť do prírody a 
vychutnávať si ju. Majitelia strojov Yamaha sa 
môžu spoľahnúť, že ich stroj nielen dovezie 
tam, kam potrebujú, ale aj naspäť, či už ho 
využívajú vo svojom voľnom čase alebo v 
práci. S novou 10-ročnou zárukou na remeň si 
spoločnosť Yamaha upevňuje plne zaslúženú 
povesť vynikajúcej odolnosti a spoľahlivosti 
svojich výrobkov a výraznejšie sa vzďaľuje 
konkurencii.

Pozrite si úplné znenie zmluvných podmienok 
10-ročnej záruky na remeň spoločnosti 
Yamaha.
https://www.yamaha-motor.eu/sk/sk/service-
maintenance/10-year-belt-warranty 

 



  

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

Technické údaje
Wolverine® RMAX™4 1000 SE Wolverine® RMAX™4 1000 Wolverine® RMAX™2 1000 SE

Motor
Typ motora Kvapalinou chladený, 2valec, 4taktný, DOHC Kvapalinou chladený, 2valec, 4taktný, DOHC Kvapalinou chladený, 2valec, 4taktný, DOHC

Zdvihový objem 999 cm3 999 cm3 999 cm3

Vŕtanie x zdvih 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm 93,0 mm x 73,5 mm

Kompresný pomer 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Systém mazania so suchou skriňou so suchou skriňou so suchou skriňou

Prívod paliva Mikuni vstrekovanie paliva s YCC-T a D-MODE Mikuni vstrekovanie paliva Mikuni vstrekovanie paliva s YCC-T a D-MODE 

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka automatická Yamaha Ultramatic® automatická Yamaha Ultramatic® automatická Yamaha Ultramatic®

Systém pohonu On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock

Koncový prevod Kardan Kardan Kardan

Podvozok
Systém predného odpruženia "Nezávislé dvojité priečne rameno, 361 mm zdvihu 

kolesa / FOX QS3 piggy back"
"Nezávislé dvojité priečne rameno, 361 mm zdvihu 

kolesa / FOX QS3 piggy back"
"Nezávislé dvojité priečne rameno, 361 mm zdvihu 

kolesa / FOX QS3 piggy back"

Systém zadného odpruženia "Nezávislé dvojité priečne rameno, 337 mm zdvihu 
kolesa / FOX QS3 piggy back"

"Nezávislé dvojité priečne rameno, 337 mm zdvihu 
kolesa / FOX QS3 piggy back"

"Nezávislé dvojité priečne rameno, 337 mm zdvihu 
kolesa / FOX QS3 piggy back"

Predná brzda Dvojitá hydraulická kotúčová Dvojitá hydraulická kotúčová Dvojitá hydraulická kotúčová

Zadná brzda "Dvojitá hydraulická kotúčová, parkovacia brzda 
umiestená na hriadeli"

"Dvojitá hydraulická kotúčová, parkovacia brzda 
umiestená na hriadeli"

"Dvojitá hydraulická kotúčová, parkovacia brzda 
umiestená na hriadeli"

Predné pneumatiky 29 x 9.00R-14 Maxxis® Carnage™ AT29 x 9-14 GBC® Dirt Commander® 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ 

Zadné pneumatiky 29 x 11.00R-14 Maxxis® Carnage™ AT29 x 11-14 GBC® Dirt Commander® 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ 

Rozmery
Celková dĺžka 3 255 mm 3 255 mm 3 255 mm

Celková šírka 1 677 mm 1 677 mm 1 677 mm

Celková výška 2 110 mm 2 110 mm 2 110 mm

Rázvor kolies 2 290 mm 2 290 mm 2 200 mm

Minimálny pomer otáčania 6 m 6 m 6 m

Minimálna svetlá výška 340 mm 340 mm 340 mm

Mokrá hmotnosť vrátane náplní 930 kg 930 kg 930 kg

Objem palivovej nádrže 35 l 35 l 35 l

Objem olejovej nádrže 5,5 l 5,5 l 5,5 l

Výška sedadla 872 mm 872 mm 872 mm

Limity zaťaženia
Korba 272 kg 272 kg 272 kg

Predný nosič neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Zadný nosič neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa



 

Wolverine® RMAX™2 1000 Wolverine X4 850 Wolverine X2 850 Alu

Motor
Typ motora Kvapalinou chladený, 2valec, 4taktný, DOHC Kvapalinou chladený, 2valec, 4taktný, DOHC Kvapalinou chladený, 2valec, 4taktný, DOHC

Zdvihový objem 999 cm3 847 cm3 847 cm3

Vŕtanie x zdvih 93,0 mm x 73,5 mm 82,0 mm x 80,2 mm 82,0 mm x 80,2 mm

Kompresný pomer 11.2 : 1 10.5 : 1 10.5 : 1

Systém mazania so suchou skriňou so suchou skriňou so suchou skriňou

Prívod paliva Mikuni vstrekovanie paliva Mikuni vstrekovanie paliva Mikuni vstrekovanie paliva 

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka automatická Yamaha Ultramatic® automatická Yamaha Ultramatic® automatická Yamaha Ultramatic®

Systém pohonu On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock

Koncový prevod Kardan Kardan Kardan

Podvozok
Systém predného odpruženia "Nezávislé dvojité priečne rameno, 361 mm zdvihu 

kolesa / FOX QS3 piggy back"
"Nezávislé dvojité priečne rameno, 221 mm zdvihu 

kolesa"
"Nezávislé dvojité priečne rameno, 221 mm zdvihu 

kolesa"

Systém zadného odpruženia "Nezávislé dvojité priečne rameno, 337 mm zdvihu 
kolesa / FOX QS3 piggy back"

"Nezávislé dvojité priečne rameno, 226 mm zdvihu 
kolesa"

"Nezávislé dvojité priečne rameno, 226 mm zdvihu 
kolesa"

Predná brzda Dvojitá hydraulická kotúčová Dvojitá hydraulická kotúčová Dvojitá hydraulická kotúčová

Zadná brzda "Dvojitá hydraulická kotúčová, parkovacia brzda 
umiestená na hriadeli"

"Dvojitá hydraulická kotúčová, parkovacia brzda 
umiestená na hriadeli"

"Dvojitá hydraulická kotúčová, parkovacia brzda 
umiestená na hriadeli"

Predné pneumatiky AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0® "27“ pneumatiky Dirt Commander / 12“ hliníkové 
Ráfiky"

"27“ pneumatiky Dirt Commander / 12“ hliníkové 
Ráfiky"

Zadné pneumatiky AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0® "27“ pneumatiky Dirt Commander / 12“ hliníkové 
Ráfiky"

"27“ pneumatiky Dirt Commander / 12“ hliníkové 
Ráfiky"

Rozmery
Celková dĺžka 3 255 mm 3 100 mm 2 920 mm

Celková šírka 1 677 mm 1 580 mm 1 580 mm

Celková výška 2 110 mm 1 973 mm 1 973 mm

Rázvor kolies 2 200 mm 2 125 mm 2 125 mm

Minimálny pomer otáčania 6 m 4,5 m 4,5 m

Minimálna svetlá výška 340 mm 286 mm 286 mm

Mokrá hmotnosť vrátane náplní 930 kg 754 kg 719,5 kg

Objem palivovej nádrže 35 l 35 l 35 l

Objem olejovej nádrže 5,5 l 4,4 l 4,4 l

Výška sedadla 872 mm neuvádza sa neuvádza sa

Limity zaťaženia
Korba 272 kg 71 kg 272 kg

Predný nosič neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

Zadný nosič neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa



 

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

Technické údaje
Grizzly 700 EPS SE Grizzly 700 EPS Alu

Motor
Typ motora 1valec, 4taktný, kvapalinou chladený, SOHC 1valec, 4taktný, kvapalinou chladený, SOHC

Zdvihový objem 686 cm3 686 cm3

Vŕtanie x zdvih 102.0 mm x 84.0 mm 102.0 mm x 84.0 mm

Kompresný pomer 10.1 : 1 10.1 : 1

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini

Prívod paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický

Prevodovka automatická Yamaha Ultramatic® automatická Yamaha Ultramatic®

Systém pohonu On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Diff-lock

Koncový prevod Kardan Kardan

Podvozok
Systém predného odpruženia "nezávislé trojuholníkové dvojité rameno, 193mm 

zdvihu kolesa, 5 polôh nastavenia"
"nezávislé trojuholníkové dvojité rameno, 193mm 

zdvihu kolesa, 5 polôh nastavenia"

Systém zadného odpruženia "nezávislé trojuholníkové dvojité rameno, 232mm 
zdvihu kolesa, 5 polôh nastavenia"

"nezávislé trojuholníkové dvojité rameno, 232mm 
zdvihu kolesa, 5 polôh nastavenia"

Predná brzda Dvojitá hydraulická kotúčová Dvojitá hydraulická kotúčová

Zadná brzda "Dvojitá hydraulická kotúčová, ovládanie rukou i 
nohou"

"Dvojitá hydraulická kotúčová, ovládanie rukou i 
nohou"

Predné pneumatiky "Maxxis MU19 AT26x8-12, hliníkové 
ráfiky"

"Pneumatiky Maxxis 27” Zilla 27 x 10-14, hliníkové 
ráfiky"

Zadné pneumatiky "Maxxis MU19, AT26x10-12, hliníkové 
ráfiky"

"Pneumatiky Maxxis 27” Zilla 27 x 10-14, hliníkové 
ráfiky"

Rozmery
Celková dĺžka 2 070 mm 2 070 mm 

Celková šírka 1 230 mm 1 230 mm

Celková výška 1 253 mm 1 253 mm

Rázvor kolies 1 253 mm 1 253 mm

Minimálny pomer otáčania 3,5 m 3,5 m

Minimálna svetlá výška 288 mm 288 mm

Mokrá hmotnosť vrátane náplní neuvádza sa neuvádza sa

Objem palivovej nádrže 18 l 18 l

Objem olejovej nádrže 2,6 l 2,6 l

Výška sedadla 860 mm 860 mm

Limity zaťaženia
Korba neuvádza sa neuvádza sa

Predný nosič 50 kg 50 kg

Zadný nosič 90 kg 90 kg



 



 

Hľadanie dobrodružstva sa 
začína práve tu

Každý z nás vo svojom vnútri túži po skutočnom 
dobrodružstve. Spaľuje nás túžba zistiť, čo sa 
nachádza za ďalším horizontom. A vďaka tejto 
vrodenej túžbe objavovať môžete dosiahnuť 
čokoľvek a vydať sa tak ďaleko, ako len chcete.

Komplexná ponuka výrobkov spoločnosti 
Yamaha vám umožňuje vychutnať si celý rad 
kvalitných zážitkov na súši, vode alebo snehu 
a podeliť sa o ne. Spoločnosť Yamaha vytvorila 
špecializovaný portál pre dobrodruhov, ktorý 
vám umožní okamžitý prístup k vzrušujúcemu, 
prekvapujúcemu a obohacujúcemu novému 
svetu, aby ste zistili, čo vám skutočne rozbúcha 
srdce.

Destination Yamaha Motor je globálna online 
cestovná platforma, ktorá každému, kto túži 
po vzrušení, dáva príležitosť zvýšiť si adrenalín 
a získať nové spomienky, ktoré vydržia navždy. 
V spolupráci s kľúčovými partnermi v oblasti 
cestovného ruchu vám platforma Destination 
Yamaha Motor umožňuje online vyhľadať to 
najlepšie dobrodružstvo, či už ho zažijete na 
motocykli, štvorkolke, lodi alebo snežnom skútri.

Vďaka skutočne rozmanitej ponuke výletov 
môžete nájsť nový zážitok, ktorý rozšíri vaše 
obzory a dostane vás z vašej komfortnej 
zóny, pričom si môžete byť istí, že platforma 
Destination Yamaha Motor preverila a schválila 
každého dodávateľa, vďaka čomu môžete s 
úplnou dôverou vykonať rezerváciu. Navštívte 
ešte dnes adresu https://destination-yamaha-
motor.eu/ a už zajtra s nami získajte zaujímavý 
nový zážitok.
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 Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom do 50 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku 6 rokov a starším a vždy 
pod dohľadom dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom od 70 cm³ do 90 cm³ sa odporúča 

len jazdcom vo veku 12 rokov a starším a vždy pod dohľadom dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi 
s objemom 90 cm³ alebo vyšším sa odporúča len jazdcom vo veku 16 rokov a starším. Používanie našich vozidiel Side by Side sa 

odporúča len jazdcom vo veku 16 rokov a starším. Terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sú skonštruované na používanie 
v rámci konštrukčných obmedzení. Bezpečná ťažná kapacita spolu s maximálnou nosnosťou je v príslušných prípadoch 

uvedená v príručke používateľa. Za žiadnych okolností neprekračujte odporúčané hodnoty, aby ste zaistili trvácnosť, 
spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť operátora a spolujazdcov (len v prípade vozidiel Side by Side). Prevádzka 

terénnych štvorkoliek môže byť nebezpečná. Pre vlastnú bezpečnosť: vždy sa vyhýbajte spevneným povrchom. Terénne 
štvorkolky a vozidlá Side by Side sú navrhnuté len na nespevnené povrchy. Jazda na spevnených povrchoch môže vážne 

ovplyvniť ovládanie a riadenie a môže spôsobiť stratu kontroly. Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný 
odev. Na terénnych štvorkolkách nikdy neprevážajte pasažierov a pri jazde na vozidle Side by Side vždy použite bezpečnostný 

pás. Nikdy neskúšajte žiadne kaskadérske kúsky. Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu/drog. Nejazdite prirýchlo. Na 
náročnom povrchu buďte zvlášť opatrní. „Postupujte opatrne“: vždy jazdite zodpovedne a berte ohľad na životné prostredie, 

ako aj na národné a miestne právne predpisy. Spoločnosť Yamaha všetkým vodičom terénnych štvorkoliek a vozidiel Side 
by Side odporúča, aby absolvovali schválený kurz. Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnosti a kurzoch, navštívte svojho 

predajcu alebo zavolajte distribútorovi produktov značky Yamaha vo svojej krajine. Špecifi kácie a vzhľad produktov Yamaha 
sa čas od času menia bez predchádzajúceho upozornenia. Produkty zobrazené v tejto brožúre slúžia len na ilustračné účely 
a nepredstavujú zmluvný opis produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Jazdci na obrázkoch 
v brožúre sú profesionáli – nepokúšajte sa ich napodobniť. Na všetky terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sa vzťahuje 

12-mesačná obmedzená záručná lehota výrobcu. Podrobnosti vám poskytne predajca. 

 Sledujte nás: 

 Predajca 


