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VICTORY
Pretekajte. Vyhrajte. Užite si adrenalín.

Neoddeliteľnou súčasťou filozofie značky 
Yamaha je stále účasť na súťažiach. Každé 
športové terénne vozidlo preberá DNA 
športových strojov, ktorá vychádza z 
preslávenej súťažnej histórie spoločnosti. 
Vďaka tej najširšej ponuke modelov 
od mládežníckych štvorkoliek až po 
vysokovýkonné stroje side-by-side pozýva 
Yamaha všetkých na úžasný zážitok z 
adrenalínu a zábavy.

Vďaka ľahko použiteľným ovládacím prvkom 
sú detské štvorkolky značky Yamaha ideálnym 
úvodom k jedinečnému zážitku. Spoľahlivé 
motory, ľahká konštrukcia podvozka a 
agresívna kapotáž umožňujú, aby športové 
modely štvorkoliek dali každému šancu 
postupovať ďalej a okrem vychutnávania 
si slobody aj pocítiť tesné spojenie 
s pretekárskou rodinou strojov značky Yamaha.

Pozoruhodný rad strojov YXZ side-
by-side prináša špičkové modely a 
zaručuje profesionálom aj amatérom to 
najintenzívnejšie vzrušenie, vynikajúcu 
ovládateľnosť a spoľahlivosť. Tento rad 
pre milovníkov adrenalínu využívajúci DNA 
prevzatú z pretekárskych strojov značky 
Yamaha prináša výkon, ktorý potrebuje každý 
víťaz.



  

Systém 2WD zabezpečuje permanentný pohon zadných kolies, vďaka 
čomu sú modely značky Yamaha jednoduché, úsporné a ľahko sa 
ovládajú. Naše modely na šport a voľný čas s ľahkým systémom 2WD 
poskytujú agilný a vzrušujúci výkon.

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.

Všetky športové štvorkolky a Side-by-Side sú vybavené sekvenčnou 
prevodovkou, ktorá ponúka priame spojenie medzi motorom, 
hnacím ústrojenstvom a vodičom. Modely YXZ 1000 Sport Shift sú 
dokonca vybavené športovým systémom radenia ovládaný pádlami 
pre extrémny výkon.

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.

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.

2WD 4WD Direct Connection

Elektronické vstrekovanie paliva Systém elektronického posilňovača riadenia Nezávislé odpruženie

Uzávierka diferenciálu

Rozdiel, ktorý prináša 
Yamaha





 

Prvotriedne riadenie.



 

#HNANÍTÚŽBOUVÍŤAZIŤ. Vysoko výkonné modely YXZ boli vyvinuté pre ľudí, 
ktorí skutočne túžia po miestach na stupňoch víťazov, a tento model špeciálnej 
edície stojí na samom vrchole celého radu! Vysokootáčkový motor značky Yamaha, 
sekvenčná manuálna prevodovka a systém Sport Shift. To je len niekoľko príkladov 
z radu dynamických funkcií.

Tento fantastický model SE posúva terénny výkon do novej dimenzie a prináša tie 
najlepšie parametre v kategórii side-by-side! Vďaka radeniu páčkami pod volantom 
v štýle rely máte na dosah ruky možnosť okamžitého radenia bez spojky pod 
plným plynom. A vďaka systému riadenia rozjazdu aktivovaným prostredníctvom 
procesorom riadeného systému radenia rýchlostných stupňov bez spojky YCC-S sa 
tomuto stroju pri rozjazde z miesta nič nevyrovná.

Model YXZ1000R SS SE je vybavený 29-palcovými pneumatikami Bighorn na 
14-palcových kolesách z liateho hliníka a prekalibrovaným odpružením s dlhou 
dráhou, vďaka čomu bude dominovať aj v tom najextrémnejšom teréne.

Vysokovýkonný 3-valcový motor
Motor DOHC s objemom 998 cm3, mimoriadne 
kompaktný dvanásťventilový trojvalec, prináša 
úžasné zrýchlenie až do maximálnych 10 500 
otáčok. Vďaka tomu predstavuje úplne novú 
triedu vo svete strojov side-by-side. Navyše 
tepelne vytvrdené ojnice sú navrhnuté tak, aby 
posunuli pretekárske úpravy ešte o krok ďalej 
vždy, keď budete pripravení na ešte vyšší výkon!

Elektronické ovládanie radenia Yamaha 
(YCC-S)
Elektronické ovládanie radenia Yamaha (YCC-S) 
ovládané čipom je kľúčovým prvkom systému 
športového radenia Sport Shift. Sofistikovaný 
systém YCC-S monitoruje sériu snímačov a podľa 
potreby okamžite vypína a zapína spojku, aby 
zaručil plynulé spomaľovanie a zrýchľovanie. Pri 
nižšej rýchlosti sa stretnete s rýchlejším záberom 
a ovládaním spojky, čím sa zlepšuje jazda veľmi 
nízkou rýchlosťou.

Systém športového radenia Sport Shift 
bez spojky
Systém Sport Shift je podobný konštrukčnému 
riešeniu použitému pri rely a pretekárskych 
vozidlách, pričom disponuje pomocnými páčkami 
na oboch stranách stĺpika riadenia. Prepracovaná 
a prekalibrovaná elektronika vám umožňuje radiť 
veľmi rýchlo pomocou 5-stupňovej prevodovky, a 
to len končekmi prstov!

Chladič umiestnený vzadu
Pri tejto pokročilej konštrukcii terénnych 
štvorkoliek sa chladič presunul z prednej časti 
stroja vysoko do zadnej časti, aby nedochádzalo k 
zanášaniu lamiel blatom. Dvojité veľkoobjemové 
ventilátory chladiča zaisťujú mohutný prúd 
vzduchu na udržanie teploty motora pod 
kontrolou za každých okolností.
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Palebná sila 
poloautomatickej 

prevodovky.



 

#HNANÍTÚŽBOUVÍŤAZIŤ. Pri vývoji vysoko výkonných modelov YXZ sme 
využili tú pravú pretekársku DNA, ktorá je zapísaná v odkaze značky Yamaha. 
Vysokootáčkový motor značky Yamaha, spolu so sekvenčnou prevodovkou Sport 
Shift, tvorí samotné srdce tohto vysoko výkonného stroja. Vytvára dokonalý 
vzorec, ktorý zaručuje skutočne vzrušujúci nový pocit z jazdy.

Tento dynamický model posúva terénny výkon do novej dimenzie a prináša vôbec 
najlepšie parametre v kategórii side-by-side! Vďaka radeniu páčkami pod volantom 
v štýle rely máte na dosah ruky možnosť okamžitého radenia bez spojky pod 
plným plynom. A vďaka systému riadenia rozjazdu aktivovaným prostredníctvom 
procesorom riadeného systému radenia rýchlostných stupňov bez spojky YCC-S sa 
tomuto stroju pri rozjazde z miesta nič nevyrovná.

Model YXZ1000R SS je vybavený 29-palcovými pneumatikami Big Horn na 
14-palcových kolesách zo zliatiny hliníka s prekalibrovaným odpružením s dlhou 
dráhou pohybu, vďaka čomu bude dominovať aj v tom najextrémnejšom teréne.

Vysokovýkonný 3-valcový motor
Motor DOHC s objemom 998 cm3, mimoriadne 
kompaktný dvanásťventilový trojvalec, prináša 
úžasné zrýchlenie až do maximálnych 10 500 
otáčok. Vďaka tomu predstavuje úplne novú 
triedu na scéne strojov side-by-side. Navyše 
tepelne vytvrdené ojnice sú navrhnuté tak, aby 
posunuli pretekárske úpravy ešte o krok ďalej 
vždy, keď budete pripravení na ešte vyšší výkon!

Elektronické ovládanie radenia Yamaha 
(YCC-S)
Elektronické ovládanie radenia Yamaha (YCC-S) 
ovládané čipom je kľúčovým prvkom systému 
športového radenia Sport Shift. Sofistikovaný 
systém YCC-S monitoruje sériu snímačov a podľa 
potreby okamžite vypína a zapína spojku, aby 
zaručil plynulé spomaľovanie a zrýchľovanie. Pri 
nižšej rýchlosti sa stretnete s rýchlejším záberom 
a ovládaním spojky, čím sa zlepšuje jazda veľmi 
nízkou rýchlosťou.

Systém športového radenia Sport Shift 
bez spojky
Systém Sport Shift je podobný konštrukčnému 
riešeniu použitému pri rely a pretekárskych 
vozidlách, pričom disponuje pomocnými páčkami 
na oboch stranách stĺpika riadenia. Prepracovaná 
a prekalibrovaná elektronika vám umožňuje radiť 
veľmi rýchlo pomocou 5-stupňovej prevodovky, a 
to len končekmi prstov!

Chladič umiestnený vzadu
Pri tejto pokročilej konštrukcii sa chladič presunul 
z prednej časti stroja vysoko do zadnej časti, aby 
nedochádzalo k zanášaniu lamiel blatom. Dvojité 
veľkoobjemové ventilátory chladiča zaisťujú 
mohutný prúd vzduchu na udržanie teploty 
motora pod kontrolou za každých okolností.

Model zobrazený na fotografiách je vybavený doplnkovým originálnym príslušenstvom Yamaha.
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Preraďte a vyhrajte.



 

Ste #HNANÍTÚŽBOUVÍŤAZIŤ? Naskočte a okamžite pocítite plnokrvný výkon stroja 
YXZ. Jeho svižný vysokootáčkový motor značky Yamaha, spolu so sekvenčnou 
manuálnou prevodovkou, tvorí samotné srdce tohto vysoko výkonného stroja. 
Vytvára dokonalý vzorec, ktorý zaručuje skutočne vzrušujúci pocit z jazdy.

Model YXZ 1000R má tie najlepšie parametre a je to najdynamickejší stroj 
kategórie side-by-side, ktorý posúva terénny výkon do úplne novej dimenzie. 
Vďaka jedinečnej päťstupňovej manuálnej prevodovke vám stroj poriadne rozprúdi 
adrenalín. Získate úplnú kontrolu nad tým, aké množstvo výkonu motora sa prejaví 
na trati a presne kedy sa to stane.

Model YXZ1000R je vybavený 29-palcovými pneumatikami Big Horn na 
14-palcových diskoch zo zliatiny hliníka s prekalibrovaným odpružením s dlhou 
dráhou pohybu, vďaka čomu bude dominovať aj v tom najextrémnejšom teréne.

Vysokovýkonný 3-valcový motor
Motor DOHC s objemom 998 cm3, mimoriadne 
kompaktný dvanásťventilový trojvalec, prináša 
úžasné zrýchlenie až do maximálnych 10 500 
otáčok. Vďaka tomu predstavuje úplne novú 
triedu vo svete strojov side-by-side. Navyše 
tepelne vytvrdené ojnice sú navrhnuté tak, aby 
posunuli pretekárske úpravy ešte o krok ďalej 
vždy, keď budete pripravení na ešte vyšší výkon!

Systém hydraulickej spojky
Mohutný hydraulicky ovládaný systém 
viaclamelovej spojky s obmedzovačom krútiaceho 
momentu sa ovláda nohou s cieľom zaistiť ľahký, 
plynulý chod.

Päťstupňová sekvenčná manuálna 
prevodovka
Päťstupňová sekvenčná manuálna prevodovka je 
určená pre vodiča, ktorého štýl jazdy si vyžaduje 
dokonalú kontrolu nad spojkou a radením 
prevodových stupňov. Manuálne radenie v spojení 
s aktivovaním spojky vám ponúka výkon a krútiaci 
moment presne na mieste a vo chvíli, keď to 
vyžadujete. Päťstupňová sekvenčná prevodovka 
je až o 20 % účinnejšia než väčšina automatických 
prevodoviek CVT.

Chladič umiestnený vzadu
Pri tejto pokročilej konštrukcii sa chladič presunul 
z prednej časti stroja vysoko do zadnej časti, aby 
nedochádzalo k zanášaniu lamiel blatom. Dvojité 
veľkoobjemové ventilátory chladiča zaisťujú 
mohutný prúd vzduchu na udržanie teploty 
motora pod kontrolou za každých okolností.

Model zobrazený na fotografiách je vybavený doplnkovým originálnym príslušenstvom Yamaha.

Racing Blue

Y
X

Z
10

0
0R

 -
 S

x
S

YXZ1000R



 

Dosahujte lepšie 
výkony.



 

Tento stroj spája športovú jazdu s pretekaním. Model YFM700R SE prináša 
vzrušujúci výkon a presné riadenie, čím vám zaistí adrenalínovú akciu na každom 
type terénu. A len čo si vás táto pretekárska štvorkolka podmaní, ukáže vám, čo 
#DRIVENBYVICTORY naozaj znamená.

Energický 4-taktný motor s objemom 686 cm3 sa dodáva s funkciami na zvýšenie 
výkonu a lepšie zrýchlenie. A vďaka efektívnej spotrebe paliva vás tento model 
pred ďalším dotankovaním odvezie ešte ďalej.

Verzia YFM700R Special Edition, ktorá je vyrobená špeciálne pre pretekárov, 
sa dodáva s balíkom exkluzívnych dielov vrátane hlavy s vysokou kompresiou, 
špeciálnej vačky a systému mapovania vstrekovania paliva vyladeného na 
pretekárske účely. Vďaka tlmičom v hornej časti trupu a 22-palcovým pneumatikám 
Maxxis je váš model YFM700R SE stvorený víťaziť.

Vysoký výkon, veľký krútiaci moment
Terénne štvorkolky Yamaha so 4-taktnými 
motormi poskytujú vysokú úroveň krútiaceho 
momentu aj pri nízkych otáčkach, vďaka čomu 
získate skvelú trakciu a priľnavosť k terénu 
aj v náročných podmienkach. Motor modelu 
YFM700R vytvára vysokú úroveň výkonu 
a krútiaceho momentu – a jeho systém 
vstrekovania paliva zabezpečuje lepšiu spotrebu 
paliva a znížené emisie.

Nastaviteľné odpruženie
Predné odpruženie s dlhou dráhou vpredu a vzadu 
využíva tlmiče otrasov KYB v hornej časti trupu, 
pričom pri oboch je možnosť úplného nastavenia 
kompresie pri vysokej a nízkej rýchlosti a pohybu 
pri rozťahovaní tlmiča. Odpruženie môžete upraviť 
podľa svojich osobných preferencií, aby vám 
vyhovovalo pri jazde na každom type povrchu. 
Predné pneumatiky s veľkým 22-palcovým 
priemerom pohlcujú nerovnosti a presne 
prenášajú pokyny riadenia.

5-rýchlostná prevodovka so spiatočkou
Na optimalizáciu skvelého výkonového potenciálu 
silného motora využíva model YFM700R 
5-stupňovú prevodovku s plynulým radením. 
Bez ohľadu na aktuálny terén vám táto odolná 
prevodovka s plynulou viaclamelovou spojkou 
poskytne úplnú kontrolu. Prevod na cúvanie vám 
zas prinesie lepšiu manévrovateľnosť v situáciách 
s obmedzeným priestorom.

Extra silný hybridný podvozok
Keď potrebujete silu, ktorá zvládne každý náraz 
a hrboľ, spoľahnite sa na špičkový hybridný 
podvozok, ktorý kombinuje oceľovú prednú 
časť s hliníkovou zadnou časťou a odpojiteľným 
pomocným rámom. Na zabezpečenie pohodlného 
a dobre ovládateľného riadenia tu je ľahká kyvná 
vidlica z liateho hliníka prepojená s nastaviteľným 
tlmičom s optimalizovanými nastaveniami tlmenia.

Racing Blue

Yamaha Black/Yellow

Y
F

M
70

0R
 S

E
 -

 A
T

V

YFM700R SE



 

Preteky sú prvoradé.



 

Špeciálna edícia (SE) modelu YFZ450R prináša adrenalín a pocit víťazstva – žiadne 
kompromisy. Podvozok s presným ovládaním a motor s objemom 450 cm3 s 
mimoriadnou odozvou radia tento model k popredným súčasným pretekárskym 
strojom v danej triede pre jazdcov #DRIVENBYVICTORY.

Súťažná klzná spojka A & S umožňuje presnejšiu kontrolu pri vyššej nájazdovej 
rýchlosti do zákrut na dosiahnutie lepších časov na kolo, zatiaľ čo pretekársky 
motor prináša extrémne rýchlu odozvu škrtiacej klapky a ohromujúci výkon vo 
vysokých otáčkach na zaistenie jasného víťazstva.

Ostré tvary kapotáží jazdcovi umožňujú presunúť ťažisko počas jazdy v zákrutách 
alebo pri maximálnom zrýchlení. Ľahké tlmiče v hornej časti trupu zase zaručujú 
dokonale precízne ovládanie.

Pretekársky motor s vysokým výkonom
Pretekársky 5-ventilový 4-taktný motor 
modelu YFZ450R SE s objemom 450 cm3 
dosahuje kompresný pomer 11,8 : 1 a obsahuje 
vysokovýkonné vačkové hriadele, ktoré zaistia 
okamžitú odozvu škrtiacej klapky a výkon na 
vysokých otáčkach, ktorý vám zaistí víťazstvo v 
pretekoch. Systém prívodu vzduchu prináša nízku 
spotrebu paliva, zníženie emisií výfukových plynov 
a zvýšenú trvácnosť.

Klzná spojka A & S
Model YFZ450R SE je prvou terénnou štvorkolkou 
vo svojej triede vybavenou klznou spojkou A & 
S určenou na čiastočné rozpojenie pri rýchlom 
podraďovaní v zákrute. Praktickým odstránením 
účinkov brzdenia motorom klzná spojka umožňuje 
jazdcovi regulovať nájazdovú rýchlosť do zákruty 
pomocou bŕzd, dosiahnuť lepšiu kontrolu a 
rýchlejší čas na kolo.

Konštrukcia hybridného podvozku
V konštrukcii rámu a kyvnej vidlice modelu 
YFZ450R SE sa využíva špeciálna kombinácia 
hliníka a ocele a tento inovatívny dizajn 
„hybridného podvozku“ ponúka víťaznú 
kombináciu nízkej hmotnosti, výbornej pevnosti a 
skvelého vyváženia tuhosti.

Elektronické vstrekovanie paliva
Na zaistenie mimoriadne rýchlej odozvy škrtiacej 
klapky je model YFZ450R SE vybavený 42 mm 
telesom škrtiacej klapky Mikuni, ktoré obsahuje 
systém ISC (regulácia voľnobežných otáčok) 
na jednoduché a spoľahlivé naštartovanie a 
zohrievanie motora. Tento pokročilý systém 
prináša okamžité zrýchlenie a prispieva k zníženiu 
emisií.
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Preteky sú prvoradé.



 

YFZ450R je skutočný športový stroj bez kompromisov. Ľahko ovládateľný podvozok 
a motor s objemom 450 cm3 s mimoriadne rýchlou odozvou z neho urobili jednu z 
najlepších pretekárskych štvorkoliek súčasnosti.

Súťažná klzná spojka A & S umožňuje presnejšiu kontrolu pri vyššej nájazdovej 
rýchlosti do zákrut na dosiahnutie lepších časov na kolo, zatiaľ čo pretekársky 
motor prináša extrémne rýchlu odozvu škrtiacej klapky a ohromujúci výkon vo 
vysokých otáčkach na zaistenie jasného víťazstva.

Ostré tvary kapotáží jazdcovi umožňujú presunúť ťažisko počas jazdy v zákrutách 
alebo pri maximálnom zrýchlení. Ľahké tlmiče v hornej časti trupu zas zaručujú 
dokonale precízne ovládanie!

Pretekársky motor s vysokým výkonom
Pretekársky 5-ventilový 4-taktný motor 
modelu YFZ450R s objemom 450 cm3 
dosahuje kompresný pomer 11,8 : 1 a obsahuje 
vysokovýkonné vačkové hriadele, ktoré zaistia 
okamžitú odozvu škrtiacej klapky a výkon na 
vysokých otáčkach, ktorý vám zaistí víťazstvo v 
pretekoch. Systém prívodu vzduchu prináša nízku 
spotrebu paliva, zníženie emisií výfukových plynov 
a zvýšenú trvácnosť.

Klzná spojka A & S
Model YFZ450R je prvou terénnou štvorkolkou 
vo svojej triede vybavenou klznou spojkou A & 
S určenou na čiastočné rozpojenie pri rýchlom 
podraďovaní v zákrute. Praktickým odstránením 
účinkov brzdenia motorom klzná spojka umožňuje 
jazdcovi regulovať nájazdovú rýchlosť do zákruty 
pomocou bŕzd, dosiahnuť lepšiu kontrolu a 
rýchlejší čas na kolo.

Konštrukcia hybridného podvozku
V konštrukcii rámu a kyvnej vidlice modelu 
YFZ450R sa využíva špeciálna kombinácia hliníka 
a ocele a tento inovatívny dizajn „hybridného 
podvozku“ ponúka víťaznú kombináciu nízkej 
hmotnosti, výbornej pevnosti a skvelého 
vyváženia tuhosti.

Elektronické vstrekovanie paliva
Na zaistenie mimoriadne rýchlej odozvy škrtiacej 
klapky je model YFZ450R vybavený 42 mm 
telesom škrtiacej klapky Mikuni, ktoré obsahuje 
systém ISC (regulácia voľnobežných otáčok) 
na jednoduché a spoľahlivé naštartovanie a 
zohrievanie motora. Tento pokročilý systém 
prináša okamžité zrýchlenie a prispieva k zníženiu 
emisií.
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Štvorkolka pre deti, 
ktorú si zamilujú aj 

dospelí.



 

Model YFM90R má možno malé rozmery, je však vybavený niekoľkými funkciami, 
ktorými sa vyznačujú väčšie modely značky Yamaha – vrátane nezávislého 
dvojitého trojuholníkového ramena predného odpruženia, zadnej kotúčovej brzdy, 
prevodovky CVT a elektrického štartéra.

Model YFM90R predstavuje vyvážený pomer výkonu a celého radu funkcií, vďaka 
ktorým sa vôbec nebudete musieť ničoho obávať. Jednoduché zásuvné zariadenie 
CDI upraví výkon motora podľa rôznych jazdných zručností, zatiaľ čo parkovacia 
brzda na riadidlách zaistí, že model YFM90R zostane presne tam, kde ste ho 
odstavili.

Plne automatická prevodovka uľahčí jazdu a aj z tohto pohľadu je model YFM90R 
detskou štvorkolkou, ktorú si zamilujú aj dospelí.

Jednoduché radenie
Skvelé pre mladých alebo neskúsených jazdcov – 
plne automatická prevodovka zaistí, aby sa vám s 
modelom YFM90R jazdilo ešte jednoduchšie. Táto 
vlastnosť je mimoriadne užitočná hlavne pri jazde 
na dlhé vzdialenosti, kde vás radenie môže začať 
unavovať.

Nastaviteľné odpruženie s dlhou dráhou
Odpruženie s dlhou dráhou pomáha udržiavať 
kontakt pneumatík so zemou dokonca aj na 
zvlnenom teréne. Nezávislé predné odpruženie 
znamená, že pohyb jedného predného kolesa 
neovplyvňuje pohyb toho druhého. To zlepšuje 
ovládateľnosť a umožňuje modelu YFM90R 
prechádza po členitom teréne presnejšie a 
hladšie, čím sa zaistí vyššie pohodlie a lepšia 
kontrola.

Dopredu, neutrál a spiatočka
Model YFM90R je vybavený radiacou pákou F/N/R, 
ktorá jazdcovi zaistí ešte viac pohodlia.

Elektrický štartér
Štartovanie je rovnako bezproblémové ako 
riadenie a údržba. Netreba sa obávať manuálneho 
štartéra. Jednoducho stlačíte elektrický štartér 
a model YFM90R sa prebudí k životu. Ideálne 
riešenie pre začínajúcich jazdcov vo veku od 10 
rokov.
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Malé rozmery, veľká 
zábava.



 

Vďaka kompaktnej kapotáži, jednoduchému ovládaniu a motoru s obsahom 49 cm3 
a automatickou prevodovkou je model YFZ50 skvelým spôsobom, ako začať. Táto 
miništvorkolka určená pre deti vo veku 6 až 9 rokov je pripravená ponúknuť hodiny 
zábavy pre celú rodinu.

Bezpečnosť je na prvom mieste a model YFZ50 obsahuje celý rad funkcií, ktoré 
poskytujú rodičom vysokú mieru kontroly. Na obmedzenie rýchlosti slúži skrutka 
škrtiacej klapky a spínač obmedzovača otáčok, pričom pomocou lanka pripojeného 
k vypínaču možno okamžite vypnúť motor.

Model Yamaha YFZ50 sa jednoducho obsluhuje, je s ním zábava pri jazde a nie 
je náročný na údržbu, takže je jednoznačnou voľbou pre zodpovedných rodičov 
– a vďaka štýlu inšpirovanému pretekárskym modelom YFZ450R bude na prvom 
mieste v zozname želaní každého dieťaťa.

Kompaktná kapotáž so štýlom 
pretekárskeho modelu YFZ450R
Model YFZ50 má kompaktnú kapotáž, ktorá je 
navrhnutá pre jazdcov od 6 do 9 rokov. Ohybné 
plastové panely majú zaoblené okraje pre vyššiu 
mieru bezpečnosti a poloha pri jazde ponúka 
dostatočný priestor pre deti rôznej veľkosti. 
Štýlovo sa podobá na pretekársky model Yamaha 
YFZ450R a je splnením toho, o čom všetci 
snívame!

Dizajn s nízkymi nárokmi na údržbu
Model YFZ50 je navrhnutý tak, aby poskytol celej 
rodine celé hodiny zábavy, preto sme sa postarali, 
aby jeho vlastníctvo a údržba nespôsobovali 
zbytočné starosti – dokonca ani rodičom, ktorí 
doteraz so štvorkolkami nemali skúsenosti. 
Automatická prevodovka znamená, že tu nie je 
žiadna spojka, ktorú by bolo potrebné nastavovať, 
a na kontrolu a čistenie vzduchového filtra nie sú 
potrebné žiadne nástroje. Stačí si len vychutnávať 
radosť z jazdy!

Bezpečnostné funkcie na rodičovskú 
kontrolu
Model YFZ50 je navrhnutý tak, aby mali 
rodičia dieťa počas jazdy úplne pod kontrolou. 
Skrutka obmedzovača plynu slúži na nastavenie 
akcelerácie a maximálnej rýchlosti pre každú 
úroveň zručností, pričom pomocou elektronického 
obmedzovača je možné obmedziť otáčky motora 
– lankom pripojeným k vypínaču môžu rodičia 
v prípade potreby okamžite vypnúť motor.

Jednoduchá obsluha a zábava pri jazde
Model YFZ50 je v každom detaile navrhnutý tak, 
aby umožňoval jednoduchú obsluhu a aby jazda na 
ňom bola zábavou. Brzdové páčky namontované 
na riadidlách sa ovládajú rovnako ako na bicykli, 
takže jazdci sa tu budú hneď cítiť ako doma – kým 
elektrický štartér umožňuje rýchle a jednoduché 
štartovanie. S automatickou prevodovkou CVT 
s klinovým remeňom je jazda na modeli YFZ50 
skutočne hračkou!
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Yamaha YXZ1000R Racing 
v Európe.

Posuňte svoju Yamahu na vyššiu úroveň v sérii 
Európskeho pohára YXZ1000R!

YXZ1000R European Cup je šampionát, 
uvedený v roku 2020, ktorý spája 
jednoznačnú pretekársku komunitu viacerých 
kontinentálnych šampionátov v Európe. 
Pohár je zameraný na poskytovanie možností 
pretekania účastníkom na ich neupravených 
vozidlách Yamaha v rôznych prostrediach. 
Pohár sa skladá z troch až osmich kôl 
na krajinu a zahŕňa účastníkov naprieč 
kontinentom: z Forrest Estate v Škótsku do 
Baja Portalegre v Portugalsku.

Séria je navrhnutá tak, aby tlačila ako vodičov, 
tak aj vozidlá na svoje limity a dáva majiteľom 
aj fanúšikom príležitosť zažiť vzrušenie 
pretekov Yamaha YXZ1000R.

V roku 2022 sa vracia Európsky pohár 
YXZ1000R, a s rastúcim počtom potvrdených 
účastníkov, sľubuje, že bude väčší a lepší než 
kedykoľvek predtým. 

Chcete byť súčasťou preteku Yamaha 
YXZ1000R Cup v Európe?
Ak chcete zistiť viac o Európskom pohári 
YXZ1000R, navštívte stránku www.yamaha-
racing.com



 

Yamaha Motor GYTR® 
závodné kity pre 
YXZ1000R

GYTR Racing Kity jednoducho upgradujú
YXZ1000R Side-by-Side na pretekanie v súlade 
s FIA   T4 bezpečnostnými normami. Spoločnosť 
Yamaha sa plne venuje rozvoju športu 
poskytovaním príležitosti pre vstup ďalšej 
generácie do sveta off-roadových pretekov.
 
Detailný popis GYTR Racing kitov
GYTR Racing Kit Stage 1 (MY16 - MY18) – 
vhodné pre YXZ1000R  modelového roku 
2016-2018 a spĺňa podmienky pre väčšinu 
podujatí národných rally, alebo; GYTR Racing 
Kit Fáza 1 (MY19 – doteraz) – vhodné pre 
YXZ1000R od modelového roku 2019-doteraz 
a spĺňa podmienky pre väčšinu národných 
rally podujatí a; GYTR Racing Kit Stage 2 
FIA – doplnok pre Stage 1 - obsahuje ďalšie 
komponenty špecificky požadované prvky pre 
FIA podujatia alebo cross country podujatia.

Yamaha je tu, aby urobila vaše sny o pretekaní 
nielen dosiahnuteľnými, ale aj srdcervúcou 
realitou, dnes aj každý deň. Na čo ešte čakáte? 
Pridajte sa k elitným radom pretekárov 
Yamaha.



 

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.

Chrániče na predné trojuholníkové 
ramená
B57-F31A0-V0-00

Náhradná vata do tlmiča výfuku
90798-33601-01

LED svetelná rampa 15“
2HC-H4104-M0-00

LED svetelná rampa 27“
2HC-H4104-R0-00

Bodové LED svetlá
2HC-H4104-V0-00

Predný rám s držiakom na navijak
2HC-F84L0-S0-00

Predný ochranný rám
2HC-F84L0-V0-00

Predný rám s držiakom na navijak
2HC-F84L0-T0-00

Zadný ochranný rám
2HC-F85E0-V0-00

Kompletný titánový pretekársky 
výfukový systém
90798-33601-00

Súprava spojky
2HC-W001G-00-00

GYTR® vzduchový filter
2HC-E41D0-V0-00

LED hmlové svetlá
2HC-H4104-L0-00

Ochranná plachta
2HC-F81A0-V0-00

Náradie Yamaha
ACC-0SS58-40-67

Rozšírenia blatníkov
2HC-F15E0-V0-00

WARN® Sada syntenického lana
YMD-72128-00-00

WARN® Sada oceľového lana
YMD-60076-00-00

WARN® Vantage 3000 Navijak
SSV-F740C-T0-00

Sada náradia
ABA-METRC-00-00

YEC-9 Nabíjačka akumulátorov
YME-YEC09-EU-00

Panel s prepínačmi
2HC-H2570-V0-00

Kabeláž na navijak
2HC-F28M0-V0-00

Sada úchytov
2HC-F34A0-V0-00

YXZ1000R SS SE / YXZ1000R SS / YXZ1000R 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.

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom

90338-W1018-BL 

Sada náradia

ABA-METRC-00-00

Vlajka pre lepšiu viditeľnosť
ABA-POPIT-WP-00

Lievik na olej
DBY-ACC50-50-46

Donuty na riadidlá
GYT-5XD22-00-00

Merač motohodín
ENG-METER-4C-01

Kliešte na bezpečnostný drôt
MTS-TLSKT-01-05

Náradie Yamaha

ACC-0SS58-40-67

Sťahovacie popruhy
ACC-0SS58-40-28

Dvojitý predolejovaný dvojvrstvový 
vzduchový filter
1S3-E4451-00-00

Sťahovacie popruhy
ACC-0SS58-40-30

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom

90338-W1016-RE

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom

90338-W1016-RE

Hliníková čiapočka ventilu so 
špirálovým vzorom

90338-W1018-BL 

Sada náradia

ABA-METRC-00-00

Náradie Yamaha

ACC-0SS58-40-67

Yamaha Cam Buckles Tie-downs
ACC-0SS58-40-28

Merač motohodín
ENG-METER-4C-01

Súprava uzáveru krytu zapaľovania
1SR-F0914-0B-L0

GYTR® prítlačný tanier spojky
GYT-2S256-20-00

Sťahovacie popruhy
ACC-0SS58-40-30

Yamaha donuty na riadidlá
GYT-5XD22-00-00

Dvojitý predolejovaný dvojvrstvový 
vzduchový filter
5TG-E4451-00-00

Yamaha bezpečnostný drôt 
MTS-TLSKT-01-06

YFM700R SE Doplnky YFZ450R SE Doplnky



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

 

Technické údaje
YXZ1000R SS SE YXZ1000R SS YXZ1000R YFM700R SE

Motor
Typ motora 3-valec, 4-taktný, kvapalinou chladený, DOHC, 

4-ventilový
3-valec, 4-taktný, kvapalinou chladený, DOHC, 

4-ventilový
3-valec, 4-taktný, kvapalinou chladený, DOHC, 

4-ventilový
 jednovalec, 4taktný, kvapalinou chladený, 4 

ventilový

Zdvihový objem 998 cm³ 998 cm³ 998 cm³ 686 cm³

Vŕtanie x zdvih 80.0 x 66.2 mm 80.0 x 66.2 mm 80.0 x 66,2 mm 102.0 x 84.0 mm

Kompresný pomer 11.3 : 1 11.3:1 11.3: 1 9.2 : 1

Systém mazania  so suchou kľukovou skriňou  so suchou kľukovou skriňou  so suchou kľukovou skriňou  so suchou kľukovou skriňou

Palivový systém Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka 5-rýchlostná, radenie rýchlostí páčkami pod 
volantom

5-rýchlostná, radenie rýchlostí páčkami pod 
volantom

5-rýchlostná, stály záber, manuálna 5-rýchlostná + spiatočka s manuálnou spojkou

Systém pohonu On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s uzávierkou 
diferenciálu

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s uzávierkou 
diferenciálu

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s uzávierkou 
diferenciálu

2WD

Koncový prevod Kardan Kardan Kardan Reťaz s O-krúžkami, nastavenie pomocou excentru

Podvozok
Systém predného odpruženia Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie s 

torznou tyčou, zdvih 412mm, Tlmiče FOX 2.5 
Podium RC2 s dvoma strunami

Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie s 
torznou tyčou, zdvih 412mm, Tlmiče FOX 2.5 

Podium RC2 s dvoma strunami

Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie s 
torznou tyčou, zdvih 412mm, Tlmiče FOX 2.5 

Podium RC2 s dvoma strunami

Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie, zdvih 
230mm, možnosť nastavenia predpätia a 

kompresie, tlmiče KYB

Systém zadného odpruženia Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie s 
torznou tyčou, zdvih 432mm, Tlmiče FOX 2.5 

Podium RC2 s dvoma strunami

Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie s 
torznou tyčou, zdvih 432mm, Tlmiče FOX 2.5 

Podium RC2 s dvoma strunami

Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie s 
torznou tyčou, zdvih 432mm, Tlmiče FOX 2.5 

Podium RC2 s dvoma strunami

Hliníková kyvná vidlica s možnosťou nastavenia 
predpätia a kompresie, zdvih 256mm, tlmič KYB

Predná brzda Dvojitá kotúčová, hydraulická Dvojitá kotúčová, hydraulická Dvojitá kotúčová, hydraulická Dvojitá kotúčová s hydraulickými dvojpiestikovými 
strmeňmi

Zadná brzda Dvojitá kotúčová, hydraulická + parkovacia brzda Dvojitá kotúčová, hydraulická + parkovacia brzda Dvojitá kotúčová, hydraulická + parkovacia brzda Kotúčová s hydraulickými strmeňmi

Predné pneumatiky Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Hliníkové disky so 
zámkami proti vyzutiu pneu

Maxxis Bighorn M917, AT29 x 9,00R-14, Hliníkové 
disky so zámkami proti vyzutiu pneu

Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, disky zo 
zliatiny hliníka

AT21x7R10

Zadné pneumatiky Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, Hliníkové disky so 
zámkami proti vyzutiu pneu

Maxxis Bighorn M918, AT29 x 11,00R-14, Hliníkové 
disky so zámkami proti vyzutiu pneu

Maxxis Bighorn M918, AT29 x 11,00R-14, disky zo 
zliatiny hliníka

AT20x10R9

Rozmery
Celková dĺžka 3 121 mm 3 121 mm 3 121 mm 1 845 mm

Celková šírka 1 626 mm 1 626 mm 1 626 mm 1 170 mm

Celková výška 1 834 mm 1 834 mm 1 834 mm 1 130 mm

Rázvor kolies 2 300 mm 2 300 mm 2 300 mm 1 280 mm

Minimálny polomer otáčania 6.0 m 6.0 m 6.0 m n/a

Minimálna svetlá výška 330 mm 330 mm 330 mm 113 mm

Hmotnosť vrátane náplní 685 kg / 699 kg 685 kg/699 kg 685 kg/699 kg 192 kg

Objem palivovej nádrže 34.0 l 34.0 l 34.0 l 11.0 l

Objem olejovej nádrže 3.4 l 3.4 l 3.4 l n/a

Výška sedadla n/a n/a n/a 815 mm

Zaťaženie
Vlečka 136 kg 136 kg 136 kg n/a

Predný nosič n/a n/a n/a n/a

Zadný nosič n/a n/a n/a n/a



 

YFZ450R SE YFZ450R YFM90R YFZ50

Motor
Typ motora  jednovalec, 4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, 

5 ventilový
 jednovalec, 4taktný, kvapalinou chladený, DOHC, 

5 ventilový
1-valec, 4-takt, vzduchom chladený, SOHC, 

2-ventilový
1-valec, 4-takt, vzduchom chladený, SOHC, 

2-ventilový

Zdvihový objem 449 cm³ 449 cm³ 88 cm³ 49.4 cm³

Vŕtanie x zdvih 95.0 x 63.4 mm 95.0 x 63.4 mm 47.0 x 51.0 mm 39.0 x 41.4 mm

Kompresný pomer 11.8 : 1 11.8 : 1 10.2 : 1 8.5 : 1

Systém mazania  so suchou kľukovou skriňou  so suchou kľukovou skriňou Zásoba oleja v kľukovej skrini Zásoba oleja v kľukovej skrini

Palivový systém Vstrekovanie paliva 42 mm EHS s ISC Vstrekovanie paliva 42 mm EHS s ISC Karburátor TK13 mm Karburátor

Systém zapaľovania TCI TCI DC-CDI CDI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický s nožným štartom Elektrický + nožný

Prevodovka 5-rýchlostná s manuálnou spojkou 5-rýchlostná s manuálnou spojkou automatická, F Automatická

Systém pohonu 2WD 2WD 2WD 2WD

Koncový prevod Reťaz s O-krúžkami, nastavenie pomocou excentru Reťaz s O-krúžkami, nastavenie pomocou excentru Reťaz Reťaz

Podvozok
Systém predného odpruženia Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie, zdvih 

250 mm, možnosť troch nastavení tlmiča
Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie, zdvih 

250 mm, možnosť troch nastavení tlmiča
Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie, zdvih 

78 mm
Jednoduché trojuholníkové zavesenie, zdvih  

60 mm

Systém zadného odpruženia Hliníková kyvná vidlica s možnosťou nastavenia 
predpätia struny, zdvih 280 mm

Hliníková kyvná vidlica s možnosťou nastavenia 
predpätia struny, zdvih 280 mm

Kyvná vidlica, zdvih 83 mm Kyvná vidlica, zdvih 51 mm

Predná brzda Dvojitá kotúčová s hydraulickými dvojpiestikovými 
strmeňmi

Dvojitá kotúčová s hydraulickými dvojpiestikovými 
strmeňmi

Bubnová dvojitá Bubnová

Zadná brzda Kotúčová s hydraulickými strmeňmi Kotúčová s hydraulickými strmeňmi zatvorená bubnová Mechanická bubnová

Predné pneumatiky AT21x7R10 AT21x7R10 AT18x7-8 AT16x6,5-7

Zadné pneumatiky AT20x10R9 AT20x10R9 AT18x9-8 AT16 x 7-7

Rozmery
Celková dĺžka 1 795 mm 1 795 mm 1 490 mm 1 250 mm

Celková šírka 1 240 mm 1 240 mm 885 mm 820 mm

Celková výška 1 065 mm 1 065 mm 910 mm 770 mm

Rázvor kolies 1 270 mm 1 270 mm 1 010 mm 830 mm

Minimálny polomer otáčania n/a n/a n/a n/a

Minimálna svetlá výška 115 mm 115 mm 100 mm 88 mm

Hmotnosť vrátane náplní 184 kg 184 kg 120 kg 100 kg

Objem palivovej nádrže 10.0 l 10.0 l 4.8 l 5.8 l

Objem olejovej nádrže n/a n/a n/a 0.9 l

Výška sedadla 810 mm 810 mm 654 mm 585 mm

Zaťaženie
Vlečka n/a n/a n/a n/a

Predný nosič n/a n/a n/a n/a

Zadný nosič n/a n/a n/a n/a



 

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 
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