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SÚŤAŽTE
Súťažte. Vyhrávajte. Vychutnávajte si adrenalín.

Súťaženie vždy tvorilo a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť filozofie spoločnosti 
Yamaha. Všetky terénne stroje majú 
v krvi športovú DNA, z ktorej pramení 
slávne pretekárske dedičstvo spoločnosti. 
Spoločnosť Yamaha prináša najširšiu 
ponuku modelov od vozidiel ATV pre 
mladých po vysoko výkonné modely 
Side-by-Side a víta všetkých, ktorí túžia po 
úžasných zážitkoch z adrenalínu a zábavy.

Detské modely ATV značky Yamaha s 
jednoduchým ovládaním slúžia ako ideálne 
uvedenie do sveta výnimočných zážitkov. 
Športové modely ATV so spoľahlivými 
motormi, ľahkou konštrukciou podvozku 
a agresívnym štýlom kapotáže ponúkajú 
všetkým príležitosť postúpiť na vyššiu 
úroveň. S nimi si môžete užívať slobodu 
a súčasne sa zapojiť do súdržnej rodiny 
milovníkov pretekárskych strojov Yamaha.

Na vrchole našej ponuky sa vyníma 
pozoruhodný rad modelov Side-by-Side 
XYZ, ktoré zaručujú tie najúchvatnejšie 
zážitky, špičkové ovládanie a spoľahlivosť 
profesionálnym aj amatérskym jazdcom. 
Tento rad prinášajúci adrenalín a pravú 
pretekársku DNA spoločnosti Yamaha 
ponúka výkon, aký potrebuje každý víťaz.
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Elektrický posilňovač riadenia 

Elektrický systém posilňovača riadenia EPS v modeloch Yamaha je citlivý na rýchlosť, výrazne znižuje 
množstvo fyzickej energie vynakladanej na riadenie a zároveň pomáha jazdcovi ovládať model ATV pri 
nárazoch do hrboľov a kameňov. Zvýšené pohodlie je citeľné najmä počas dlhých pracovných dní.

Nezávislé odpruženie 

Väčšina vozidiel ATV a všetky vozidlá Side-by-Side značky Yamaha majú nastaviteľné predné 
odpruženie s dvojitým A-ramenom, zatiaľ čo niektoré vozidlá ATV a všetky vozidlá Side-by-Side majú aj 
nezávislé zadné odpruženie, čo umožňuje na nerovnom teréne každému kolesu reagovať samostatne 
a prispôsobovať riadenie pre rôznych jazdcov a zaťaženie nákladu.

Uzávierka diferenciálu

Niektoré modely sú vybavené aj uzávierkou diferenciálu, ktorá v extrémnych podmienkach pôsobí na 
predné kolesá a poskytuje im dodatočnú trakciu.

 2WD 

Vďaka nepretržitému pohonu zadných kolies umožňuje systém 2WD jednoduché, hospodárne a 
pohodlné ovládanie modelov radu Yamaha Sport – a našim modelom radu Sport dodáva ľahký 
systém 2WD dravý a vzrušujúci výkon.

Priame spojenie

Všetky športové modely ATV a modely Side-by-Side sú vybavené sekvenčnou prevodovkou 
zabezpečujúcou priame spojenie medzi motorom, hnacím ústrojenstvom a vodičom. Niektoré 
modely sú dokonca vybavené bezspojkovým športovým radiacim systémom ovládaným páčkami 
umožňujúcim skutočné športové výkony.

 4WD 

Systém pohonu štyroch kolies 4WD v modeloch Yamaha Vám umožňuje prepínať medzi rôznymi 
režimami jazdy, vďaka čomu je prechod medzi bezstarostnou jazdou a stúpaním do kopca 
takmer okamžitý. V závislosti od modelu je k dispozícii buď jednoduchá otočná páčka alebo 
systém Yamaha - On Command - ovládaný jednoduchým tlačidlom.

Elektrické vstrekovanie paliva

Systém EFI vo vozidlách ATV značky Yamaha pracuje s mikropočítačom, ktorý zaisťuje, že do 
spaľovacej komory motora je privádzané presne namerané množstvo zmesi paliva a vzduchu 
vždy a za každých okolností, a poskytuje tak mix hladkého výkonu a hospodárnosti.

Yamaha.
Pocíťte rozdiel.
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Preteky štvorkoliek  
sa dostávajú na  

novú úroveň.
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YFZ450R / SE

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.

Tí, čo berú pretekanie vážne, Vám potvrdia, že model YFZ450R značky 
Yamaha je jednoznačným favoritom víťazov. Ľahko ovládateľný podvozok 
a motor s objemom 450 cm3 s mimoriadne rýchlou odozvou z neho 
urobili tú najlepšiu pretekársku štvorkolku súčasnosti. Nič sa mu 
nepriblíži.

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.

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.

YFZ450R SE - Midnight Blue

YFZ450R SE - Ridge Red YFZ450R - Racing Blue
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Viac výkonu.  
Viac zábavy.  

Viac víťazstiev.
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YFM700R / SE

* verzia s namontovanými doplnkami

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.

Keď sa raz preveziete na terénnej štvorkolke YFM700R, niet už cesty 
späť. Jej vzrušujúci výkon a presné riadenie zaručujú adrenalínovú 
akciu na každom type terénu. Keď Vás to raz chytí, táto silácka terénna 
štvorkolka navždy zmení spôsob, akým trávite svoj voľný čas.

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

Model YFM700R ponúka balík s tlmičom otrasov, ktorý jazdcovi dodá 
sebavedomie a zaručí vynikajúcu spätnú väzbu vo všetkých typoch 
terénu. Vyvážená konštrukcia podvozku v kombinácii s výkonným 
motorom s veľkým rozmerom vŕtania zaručuje jazdy v teréne plné 
zábavy.

Nastaviteľné odpruženie

Predné odpruženie s dlhou dráhou je už vo 
výrobe nastavené tak, aby Vám zabezpečilo 
plynulú a sebaistú jazdu na každom type povrchu. 
Vďaka optimalizovaným nastaveniam tlmenia 
prináša systém zadného závesu pohodlnú jazdu 
a vysokú úroveň trakcie – kým 22-palcové predné 
pneumatiky s veľkým priemerom absorbujú 
množstvo nerovností a zvýšia tak Vaše pohodlie.

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 viacdiskovou spojkou 
poskytne úplnú kontrolu. Prevod na cúvanie 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. A na zabezpečenie 
pohodlného a dobre ovládateľného riadenia tu 
je ľahká kyvná vidlica z liateho hliníka prepojená 
s nastaviteľným tlmičom s optimalizovanými 
nastaveniami tlmenia.

YFM700R SE - Midnight Blue *

YFM700R - WhiteYFM700R SE - Racing Blue YFM700R SE - Ridge Red
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Štvorkolka pre deti, 
ktorú si zamilujú aj 

dospelí.
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YFM90R

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.

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.

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 spätný chod

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 nožného 
štartéra. Jednoducho stlačíte elektrický štartér 
a model YFM90R sa prebudí k životu. Ideálne 
riešenie pre začínajúcich jazdcov vo veku od 10 
rokov.

YFM90R - Racing Blue

YFM90R - White
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Malé rozmery,  
veľká zábava.
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YFZ50

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!

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.

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!

YFZ50 - Racing Blue

YFZ50 - White
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Prvotriedne  
riadenie.
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YXZ1000R SS SE

Vysokovýkonný 3-valcový motor

Motor modelu YXZ1000R SS SE s objemom 
998 cm3 vďaka ultrakompaktnému 
3-valcovému usporiadaniu DOHC s 12 
ventilmi prináša úžasné zrýchlenie až po 
vzrušujúcu červenú hranicu 10 500 ot./
min, čím vytvára úplne novú triedu vo svete 
vozidiel SxS. Vyššiu odolnosť prinášajú 
inovované ojnice a ďalšie možnosti 
pretekárskeho vyladenia.

Model YXZ1000R Sport Shift Special Edition pre modelový rok 2020 naďalej 
ponúka pôsobivé množstvo inovácií od dizajnu až po zdokonalené a vyladené 
mechanické a elektronické špecifikácie a vylepšené funkcie, čoho výsledkom 
je úžasný celkový výkon, ktorý počas minulého roka dosiahol.

Modelom YXZ1000R SS SE s doteraz najvyššími parametrami SxS zvyšujeme 
výkon segmentu off-road na ďalšiu úroveň! Pomocná radiaca páčka pod 
volantom v štýle rely umožňuje okamžité ovládanie pomocou končekov 
prstov a radenie bez vypnutia spojky s technológiou SE pri úplnom stlačení 
akceleračného pedála. A s aktivovaným systémom YCC-S na riadenie 
akcelerácie sa nič od rozjazdu nepriblíži k modelu YXZ1000R SS SE.

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.

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. 
Zmena spočívajúca v znížení prevodového 
pomeru si vyžiadala novú kalibráciu, vďaka ktorej 
sa dosahuje rýchlejšie ovládanie a spínanie spojky 
pri nižších rýchlostiach, aby sa zlepšil výkon pri 
pomalom pohybe vozidla.

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 ešte rýchlejšie pomocou 
5-stupňovej prevodovky, a to len končekmi 
prstov!

Chladič umiestnený vzadu

Chladič sa premiestnil z prednej časti vozidla 
do zadnej nákladnej časti, aby nedochádzalo k 
jeho zanášaniu blatom. Dvojité veľkoobjemové 
ventilátory prinášajú mohutný prúd vzduchu 
na udržanie teploty motora pod kontrolou za 
každých okolností.

YXZ1000R SS SE - Racing Blue
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Palebná sila 
poloautomatickej 

prevodovky.
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YXZ1000R SS

Vysokovýkonný 3-valcový motor

Motor modelu YXZ1000R SS s objemom 
998 cm3 vďaka ultrakompaktnému 
3-valcovému usporiadaniu DOHC s 12 ventilmi 
prináša úžasné zrýchlenie až po vzrušujúcu 
červenú hranicu 10 500 ot./min, čím vytvára 
úplne novú triedu vo svete vozidiel SxS. 
Vyššiu odolnosť prinášajú inovované ojnice a 
ďalšie možnosti pretekárskeho vyladenia.

Model YXZ1000R Sport Shift pre modelový rok 2020 naďalej ponúka 
pôsobivé množstvo inovácií od dizajnu až po zdokonalené a vyladené 
mechanické a elektronické špecifikácie a vylepšené funkcie, čoho 
výsledkom je do minulého roka skvelý celkový výkon.

Modelom YXZ1000R SS s doteraz najvyššími parametrami SxS zvyšujeme 
výkon segmentu off-road na ďalšiu úroveň! Pomocná radiaca páčka pod 
volantom v štýle rely umožňuje okamžité ovládanie pomocou končekov 
prstov a radenie bez vypnutia spojky pri úplnom stlačení akceleračného 
pedála. A s aktivovaným systémom YCC-S na riadenie akcelerácie sa nič od 
rozjazdu nepriblíži k modelu YXZ1000R SS.

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.

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. 
Zmena spočívajúca v znížení prevodového pomeru 
si vyžiadala novú kalibráciu, vďaka ktorej sa 
dosahuje rýchlejšie ovládanie a spínanie spojky 
pri nižších rýchlostiach, aby sa zlepšil výkon pri 
pomalom pohybe vozidla.

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 ešte rýchlejšie pomocou 
5-stupňovej prevodovky, a to len končekmi 
prstov!

Chladič umiestnený vzadu

Chladič sa premiestnil z prednej časti vozidla 
do zadnej nákladnej časti, aby nedochádzalo k 
jeho zanášaniu blatom. Dvojité veľkoobjemové 
ventilátory prinášajú mohutný prúd vzduchu 
na udržanie teploty motora pod kontrolou za 
každých okolností.

YXZ1000R SS - White

19-117_30_YAM_Sport ROV-ATV_Brochure_2020_SK_SK.indd   17 01-04-2020   12:12



Preraďte a 
vyhrajte.
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YXZ1000R 

Vysokovýkonný 3-valcový motor

Motor modelu YXZ1000R s objemom 998 cm3 
vďaka ultrakompaktnému 3-valcovému usporiada-
niu DOHC s 12 ventilmi prináša úžasné zrýchlenie 
až po vzrušujúcu červenú hranicu 10 500 ot./min, 
čím vytvára úplne novú triedu vo svete vozidiel 
SxS. Vyššiu odolnosť prinášajú inovované ojnice a 
ďalšie možnosti pretekárskeho vyladenia.

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 vodia, ktorého štýl jazdy si vyžaduje 
dokonalú kontrolku nad spojkou a radením 
prevodových stupňov. Manuálne radenie v spojení 
s aktivovaním spojky na poskytnutie výkonu 
a krútiaceho momentu 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

Chladič sa premiestnil z prednej časti vozidla 
do zadnej nákladnej časti, aby nedochádzalo k 
jeho zanášaniu blatom. Dvojité veľkoobjemové 
ventilátory prinášajú mohutný prúd vzduchu 
na udržanie teploty motora pod kontrolou za 
každých okolností.

YXZ1000R - Romantic Rouge

Model YXZ1000R pre modelový rok 2020 naďalej ponúka pôsobivé množstvo 
inovácií od dizajnu až po zdokonalené a vyladené mechanické a elektronické 
špecifikácie a vylepšené funkcie, čoho výsledkom je do minulého roka skvelý 
celkový výkon.

Modelom YXZ1000R s doteraz najvyššími parametrami SxS zvyšujeme 
výkon segmentu off-road na ďalšiu úroveň! Jedinečná 5-stupňová manuálna 
prevodovka s hydraulickým systémom nožnej spojky ponecháva vodičovi 
úplnú kontrolu nad výkonom motora na trati.

Model YXZ1000R 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.
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Turbo kit 

Navrhnutý pre jazdcov “bez limitov” ktorý 
chcú získať viac výkonu z ich YXZ. Obehli 
sme celú zemeguľu a získali najkvalitnejšie 
dostupné komponenty a postavili z 
nich turbo kit. Počas jeho vývoja nebol 
prehliadnutý žiadny detail. Po šliapnutí na 
plyn okamžite pocítite rozdiel. Tu je úplný 
prehľad všetkých súčastí a vlastností tohto 
monštrózneho kitu:

• Najnovšie turbo Garrett® GT2860RS
• Nový intercooler
• Sada spojovacích tyčí GYTR
• Jednoduchá montáž
• Vysoko výkonné silikónové hadice
• Ručne zvárané výfukové potrubie
• Možnosť použiť so štandardným výfukom
•  Nová riadiaca jednotka Yamaha ktorá 

poskytuje konštatnú odozvu na plyn
•  Zlepšený airbox ktorý je možné namontovať 

na miesto pôvodného airboxu
•  Vrátane vysoko kvalitného vzduchového 

fi ltra Donaldson®
•  Opletané pancierové hadice a montážne 

prvky
• Zvýšenie výkonu zhruba o 60%
• Sada ojníc pre modely 2018 a staršie
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Upravuj podľa seba

Ak ste si správne zvolili štvorkolku alebo 
UTV značky Yamaha, ktorá vyhovuje Vašim 
predstavám, prečo by ste ju mali vybaviť 
niečim iným ako originálnym príslušenstvom 
Yamaha?

Vytvorili sme širokú škálu kvalitných doplnkov 
špeciálne určených pre Vaše vozidlo. Môžete 
teda očakávať rovnakú úroveň kvality 
príslušenstva ako u všetkých produktov značky 
Yamaha. 

Takže, ak používate Vašu štvorkolku alebo 
UTV na prácu, voľný čas alebo preteky, vždy 
je tu originálne príslušenstvo Yamaha priamo 
pre Vás.
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Zadný kufor na batožinu

Ochrana zadného zavesenia

GYTR® Spojka

GYTR® Spojkový kôš

GYTR® Spojkový prítlačný tanier

YFM90R Sada nálepiek

Športový predný rám, hliníkový

Sport YXZ1000R

Titánový výfukový systém Prídavné svetláLED svetelná rampa 27’’ GYTR Penový fi lter pre 
Turbo Kit

Fóliové zadné okno

Zadný ochranný rám - biely

4-bodové bezpečnostné pásy 
GYTR

Zakrývacia plachta

Turbo

Interiérové polstrovanie

GYTR športové sanie

Sada spojky

GYTR Vačkový hriadeľ

Spare Tyre Mount - White Sada alternátora

Panel s prepínačmi

Spätné zrkadlo

Rekluse® Spojka

Zobrazený je výber príslušenstva pre štvorkolky a UTV Yamaha. Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete na webstránke Yamaha Motor.
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Vaše dobrodružstvo začína tu.
Vo vnútri každého z nás je skutočný duch
dobrodružstva a horiacej túžby zistiť, čo je 
za ďalším horizontom. A s touto vrodenou 
túžbou objavovať nie je obmedzenie toho, čo 
môžete dosiahnuť a ako ďaleko môžete ísť.

Modelová rada produktov spoločnosti 
Yamaha Vám umožňuje vychutnať si a zdieľať 
bezproblémové množstvo kvalitných zážitkov 
na zemi, vode alebo snehu. A pomôcť vám 
zistiť, čo naozaj zmení vaše srdce, Yamaha 
vytvorila špecializovaný adventúrny portál, 
ktorý vám poskytne okamžitý prístup k 
vzrušujúcemu a prekvapujúcemu novému 
svetu.

Destination Yamaha Motor je globálna on-
line cestovná platforma, ktorá dáva každému 
vzrušujúcemu príležitosť načerpať adrenalín 
a vytvoriť nové spomienky, ktoré budú 
trvať navždy. Práca s kľúčovými partnermi 
v oblasti cestovného ruchu umožňuje 
Destination Yamaha Motor online vyhľadávať 
dobrodružstvá, či už na motocykli, štvorkolke, 
lodi alebo na snežnom skútri.

Vďaka skutočne rôznorodému výberu 
ponúkaných výletov nájdete nové skúsenosti, 
ktoré rozšíria vaše obzory a vytiahnu vás 
z vašej komfortnej zóny - a môžete si byť 
istí, že každý poskytovateľ  týchto služieb 
bol skontrolovaný a schválený Destination 
Yamaha Motor, čo znamená, že si môžete 
rezervovať výlety s úplnou istotou. 

Navštívte stránku  
www.destination-yamaha-motor.eu teraz a 
urobte s nami nový vzrušujúci zajtrajšok.
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 Technické údaje

YFZ450R YFZ450R SE YFM700R YFM700R SE

Motor

Typ motora
 jednovalec, 4taktný, kvapalinou chladený, 

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

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

4 ventilový
 jednovalec, 4taktný, kvapalinou chladený,  

4 ventilový

Zdvihový objem 449cc 449cc 686cc 686cc

Vŕtanie x zdvih 95.0 x 63.4 95.0 x 63.4 102.0 x 84.0 102.0 x 84.0

Kompresný pomer 11.8 : 1 11.8 : 1 9.2 : 1 9.2 : 1

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

Prívod paliva Vstrekovanie paliva, 42 mm EHS s ISC Vstrekovanie paliva, 42 mm EHS s ISC Vstrekovanie paliva, 44 mm Vstrekovanie paliva, 44 mm

Systém zapaľovania TCI TCI elektronická riadiaca jednotka (ECU) elektronická riadiaca jednotka (ECU)

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka 5-rýchlostná s manuálnou spojkou 5-rýchlostná s manuálnou spojkou 5-rýchlostná + spiatočka s manuálnou spojkou 5-rýchlostná + spiatočka s manuálnou spojkou

Systém pohonu 2WD 2WD 2WD 2WD

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

Podvozok

Systém predného odpruženia
Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie, zdvih 

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

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

230mm, možnosť nastavenia predpätia, tlmiče KYB

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

kompresie, tlmiče KYB

 Systém zadného odpruženia
Hliníková kyvná vidlica s možnosťou nastavenia 

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

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

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

Predná brzda
Dvojitá kotúčová s hydraulickými dvojpiestikovými 

strmeňmi
Dvojitá kotúčová s hydraulickými dvojpiestikovými 

strmeňmi
Dvojitá kotúčová s hydraulickými dvojpiestikovými 

strmeňmi
Dvojitá kotúčová s hydraulickými dvojpiestikovými 

strmeňmi

Zadná brzda Kotúčová s hydraulickými strmeňmi Kotúčová s hydraulickými strmeňmi Kotúčová s hydraulickými strmeňmi Kotúčová s hydraulickými strmeňmi

Predné pneumatiky AT21x7R10 AT21x7R10 AT21x7R10 AT21x7R10

Zadné pneumatiky AT20x10R9 AT20x10R9 AT20x10R9 AT20x10R9

Rozmery
Celková dĺžka 1,795 mm 1,795 mm 1,845 mm 1,845 mm

Celková šírka 1,240 mm 1,240 mm 1,170 mm 1,170 mm

Celková výška 1,065 mm 1,065 mm 1,130 mm 1,130 mm

Výška sedadla 810 mm 810 mm 815 mm 815 mm

Rázvor kolies 1,270 mm 1,270 mm 1,280 mm 1,280 mm

Minimálna svetlá výška 115 mm 115 mm 113 mm 113 mm

Prevádzková hmotnosť (olej +palivo) 184kg 184kg 192kg 192kg

Min. polomer otáčania n/a n/a n/a n/a

Objem palivovej nádrže 10 l 10 l 11 l 11 l

Objem olejovej nádrže n/a n/a n/a n/a

Limity zaťaženia
Predný nosič n/a n/a n/a n/a

Zadný nosič n/a n/a n/a n/a

Vlečka n/a n/a n/a n/a

* Specifications are subject to change without notice, in accordance with national regulations and legislations.
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YFM90R YFZ50 YXZ1000R SS SE YXZ1000R SS YXZ1000R

Motor

Typ motora
1-valec, 4-takt, vzduchom chladený, SOHC, 

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

2-ventilový
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

Zdvihový objem 88cc 49.4cc 998cc 998cc 998cc

Vŕtanie x zdvih 47.0 x 51.0 39.0 x 41.4 80.0 x 66.2 80,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm

Kompresný pomer 10.2 : 1 8.5 : 1 11.3 : 1 11.3:1 11.3 : 1

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

Prívod paliva Karburátor TK SVR 22 mm Karburátor Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania DC-CDI CDI TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický + nožný Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka Automatická Automatická
5-rýchlostná, radenie rýchlostí páčkami pod 

volantom
5-rýchlostná, radenie rýchlostí páčkami pod 

volantom
5-rýchlostná, radenie rýchlostí páčkami pod 

volantom

Systém pohonu 2WD 2WD
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s uzávi-

erkou diferenciálu
On-Command® 2WD, 4WD, 4WDs uzávi-

erkou diferenciálu
On-Command® 2WD/4WD a On-Com-

mand® s uzávierkou diferenciálu

Koncový prevod Reťaz Reťaz Kardan Kardan Kardan

Podvozok

Systém predného odpruženia
 Nezávislé dvojité trojuholníkové zavesenie, 

zdvih 78mm
 Jednoduché trojuholníkové zavesenie, 

zdvih 60mm

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 X2 s dvoma strunami

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

2.5 Podium RC2

 Systém zadného odpruženia Kyvná vidlica, zdvih 83mm Kyvná vidlica, zdvih 51mm
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 X2 s dvoma strunami

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

2.5 Podium RC2

Predná brzda Bubnová dvojitá Bubnová Dvojitá kotúčová, hydraulická Dvojitá kotúčová, hydraulická Dvojitá kotúčová, hydraulická

Zadná brzda zatvorená bubnová Mechanická bubnová
Dvojitá kotúčová, hydraulická + parkovacia 

brzda
Dvojitá kotúčová, hydraulická + parkovacia 

brzda
Dvojitá kotúčová, hydraulická + parkovacia 

brzda

Predné pneumatiky AT18x7-8 AT16x6,5-7
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, AT29 x 9,00R-14, 
Hliníkové disky

Zadné pneumatiky AT18x9-8 AT16 x 7-7
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, 
Hliníkové disky

Rozmery
Celková dĺžka 1,490 mm 1,250 mm 3,121 mm 3 121 mm 3 121 mm

Celková šírka 885 mm 820 mm 1,626 mm 1 626 mm 1 626 mm

Celková výška 910 mm 770 mm 1,834 mm 1 834 mm 1 834 mm

Výška sedadla 654 mm 585 mm n/a n/a 2 300 mm

Rázvor kolies 1,010 mm 830 mm 2,300 mm 2 300 mm 6,0 m

Minimálna svetlá výška 100 mm 88 mm 330 mm 330 mm 330 mm

Prevádzková hmotnosť (olej +palivo) 120kg 100kg 685 kg / 699kg 685 kg/699 kg 685 kg/699 kg

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

Objem palivovej nádrže 4.8 l 5.8 l 3,4 l

Objem olejovej nádrže n/a 0.9 l n/a

Limity zaťaženia
Predný nosič n/a n/a n/a n/a 136 kg

Zadný nosič n/a n/a n/a n/a n/a

Vlečka n/a n/a 136kg 136 kg n/a
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Terénne vozidlá s motormi do 70 cm3 sa odporúčajú len jazdcom nad 6 rokov, ktorí sú vždy pod
dohľadom dospelých. Terénne vozidlá s motormi do 70 do 90 cm3 sa odporúčajú len jazdcom

nad 12 rokov, ktorí sú vždy pod dohľadom dospelých. Terénne vozidlá s motormi s objemom 90
cm3 a vyšším sa odporúčajú len jazdcom vo veku 16 a viac rokov. Terénne vozidlá sú navrhnuté

na prevádzku v rámci konštrukčných obmedzení. Údaje o bezpečnej ťažnej kapacite a maximálnej
nosnosti sú podľa potreby uvedené v príručke používateľa. Za žiadnych okolností neprekračujte

odporúčané hodnoty, aby ste zaistili trvácnosť, spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť jazdca.
Spoločnosť Yamaha odporúča, aby sa všetci jazdci na terénnych vozidlách podrobili certifkovanému

kurzu. Bezpečnostné informácie a informácie o kurzoch Vám poskytne predajca alebo distribútor
produktov spoločnosti Yamaha vo Vašej krajine. Prevádzka terénnych vozidiel môže byť

nebezpečná. Pre vlastnú bezpečnosť sa vyhýbajte spevneným povrchom. Terénne vozidlá sú určené
len na jazdu po nespevnených povrchoch. Jazda po spevnených povrchoch môže vážne ovplyvniť

ovládateľnosť a riadenie a môže spôsobiť stratu kontroly. Vždy používajte ochrannú prilbu,
ochranu zraku a ochranný odev. Nikdy neprevážajte žiadnych spolujazdcov. Nikdy nerobte žiadne

kaskadérske kúsky. Nejazdite pod vplyvom alkoholu/drog. Nejazdite príliš rýchlo a v náročnom
teréne si dávajte pozor. Netlačte na plyn: vždy jazdite zodpovedne, rešpektujte prostredie, ako

aj vnútroštátne a miestne predpisy. Jazdci v tejto príručke sú profesionáli – nesnažte sa ich
napodobňovať. Technické údaje a vzhľad produktov značky Yamaha sa časom môžu zmeniť bez
predošlého upozornenia. Obrázky majú len informatívny charakter a nie sú zmluvným popisom

produktov. Niektoré modely sú zobrazené s doplnkovým príslušenstvom. Všetky terénne vozidlá sa
dodávajú s obmedzenou 12-mesačnou zárukou výrobcu. Podrobnosti sa dozviete od predajcu.

www.yamaha-motor.sk Sledujte nás v službe:

Predajca

Yamaha Motor Europe N.V.
organizačná zložka SK

Mostová 2
811 02 Bratislava

Info_general@yamaha-motor.sk
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