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Razem naprzeciw przygodzie
Doskonały do pokonywania szlaków i stawiania czoła wymagającemu terenowi - quad Yamaha Rhino to dwumiejscowy
czterokołowiec idealny do pracy i zabawy. Stanowi on świetny wybór dla tych, którzy kochają przygodę w towarzystwie - ten
quad oferuje miejsce dla pasażera.
Każdy najdrobniejszy element konstrukcji działa na twoja korzyść: od potężnego 4-suwowego silnika Yamaha o pojemności
686 cm3 do komfortowego, w pełni niezależnego zawieszenia z podwójnym wahaczem i regulacją. A gdy wyzwanie tego
wymaga, możesz przełączyć tryb 2WD na 4 WD lub 4WD z blokadą przedniego dyferencjału.
Czego więcej oczekiwać od dwumiejscowego quada „side-by-side”?

Silnik

Podwozie

Typ silnika

Jednocylindrowy, chłodzony cieczą,
4-suwowy, SOHC, 4-zaworowy

Pojemność

686 cm3

średnica x skok

102,0 mm x 84,0 mm

Stopień sprężania

9,2 : 1

Układ smarowania

Mokra miska olejowa

Układ paliwowy

Układ elektronicznego wtrysku paliwa

Układ zapłonu

TCI

Układ rozrusznika

Elektryczny

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów Yamaha Ultramatic®
z paskiem klinowym

Układ przeniesienia napędu

Układ On-Command® 2WD/4WD i blokada
przedniego dyferencjału On-Command®

Napęd końcowy

Wał

Razem
Solidny na zewnątrz, wyrafinowany wewnątrz - to
główna zasada przyświecająca tworzeniu dwumiejscowych quadów „side-by-side” Yamaha. Bez
względu na warunki terenowe pokonasz wszystkie
przeciwności dzięki chłodzonemu cieczą, 4-suwowemu silnikowi z przełączanymi trybami 2WD/4WD.
W pracy i podczas zabawy - Rhino jest wytrzymały
i przyjazny. Duży bagażnik pozwala na przewożenie
znacznej ilości sprzętu, a otwierana klapa zapewnia
łatwy dostęp.
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Układ przedniego zawieszenia

Niezależny, podwójny dwuramienny, skok 185 mm, 5 pozycji regulacji

Układ tylnego zawieszenia

Niezależny, podwójny dwuramienny, skok 185 mm, 5 pozycji regulacji

Hamulec przedni

Podwójne hydrauliczne tarczowe

Hamulec tylny

Podwójne hydrauliczne tarczowe

Ogumienie przednie

AT25x8-12

Ogumienie tylne

AT25x10-12

Chłodzony cieczą, 4-suwowy silnik, 686 cm3
Elektroniczny układ wtrysku paliwa EFI
Skrzynia biegów Ultramatic® z biegiem wstecznym
Układ przeniesienia napędu On-Command® 2WD/4WD
z blokadą dyferencjału
W pełni niezależne zawieszenie wszystkich 4 kół
Podwójne, hydrauliczne przednie/tylne hamulce tarczowe
30-litrowy zbiornik paliwa gwarantujący długie godziny zabawy
w terenie
Komfortowe wykończenie i elementy obsługi
Wielofunkcyjny cyfrowy wyświetlacz LCD
Solidne, wykonane metodą wtryskową drzwi zatrzymują błoto,
wodę i pył
Stalowa podłoga z zaczepem
Regulowane pasy bezpieczeństwa

Kubełkowe fotele, regulowane pasy i ergonomiczne
uchwyty - wszystko to podnosi komfort podróży na
szlaku.

Rhino 700

Wymiary

Obciążenie maksymalne

Długość całkowita

2 885 mm

Szerokość całkowita

1 385 mm

Wysokość całkowita

1 853 mm

Wysokość siodełka

818 mm

Rozstaw osi

1 910 mm

Minimalny prześwit

280 mm

Min. promień skrętu

540 kg

Pojemność zbiornika paliwa

30,0 litrów

Pojemność zbiornika oleju

3,0 litry

Precyzyjnie zaprojektowany silnik

Chłodzony cieczą, 4-suwowy silnik o pojemności 686 cm3 zastosowany w modelu Rhino
700 został zaprojektowany, aby zapewnić
wysoki moment obrotowy przy niskich
i średnich obrotach. Wynikiem tego jest
zwiększona przyczepność w każdych warunkach terenowych. Elektroniczny układ
wtrysku paliwa Yamaha to źródło
nieprzerwanej mocy, bez względu na wysokość nad poziomem morza.

Niezależne, podwójne, dwuramienne
zawieszenie

W pełni niezależne zawieszenie z dwuramiennym wahaczem i regulacją sprawia,
że koła pozostają dłużej w kontakcie
z podłożem, gwarantując tym samym
komfort i doskonałe prowadzenie.

Bagażnik

181 kg

Rhino 700

Wyjątkowo prosta w obsłudze skrzynia
biegów Ultramatic®

OnCommand® 2WD, 4WD i 4WD z blokadą
przedniego dyferencjału

Podwójne, hydrauliczne przednie/tylne
hamulce tarczowe

Cyfrowy panel

W pełni automatyczna przekładnia z wysokim i niskim zakresem przełożeń stanowi
podstawę bezproblemowego prowadzenia
i pełni radości płynącej z podróżowania
Rhino 700.

Podwójne hydrauliczne hamulce tarczowe
(przednie i tylne) zatrzymują pojazd z niebywałą skutecznością. Hamulec parkingowy sprawia,
że Rhino pozostanie tam, gdzie się
zatrzymałeś na postój.

Gdy szlak staje się coraz bardziej wymagający, przełącz napęd 2WD na 4WD lub 4WD
z blokadą przedniego dyferencjału. Wystarczy,
że wciśniesz przycisk, by przekazać całą moc
bezpośrednio na koła.

Cyfrowy panel wyposażony jest w wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, na którym
użytkownik może odczytać parametry takie
jak: prędkość, przebyty dystans, liczbę
godzin podróży, status napędu 4WD, położenie skrzyni biegów, godzinę i ilość paliwa.
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Quady wyposażone w silniki o pojemności do 70 cm3 są przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 6
lat, które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Quady wyposażone w silniki o pojemności od 70 do 90 cm3 są przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 12 lat, które
mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Quady wyposażone w silniki
o pojemności powyżej 90 cm3 są przeznaczone dla użytkowników w wieku od 16 lat.
Każdy quad został zaprojektowany do jazdy z określonymi ograniczeniami projektowymi. Ewentualne ograniczenia dotyczące parametrów użytkowych oraz nośności maksymalnej zostały określone
w odpowiedniej instrukcji obsługi. W celu zapewnienia niezawodności i trwałości pojazdu oraz
bezpieczeństwa użytkownika w żadnym wypadku nie wolno przekraczać zalecanych parametrów
użytkowych. Yamaha zaleca, aby wszyscy użytkownicy quadów odbyli wcześniej odpowiednie
przeszkolenie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i odpowiednich szkoleń należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem pojazdów Yamaha w Polsce.
Jazda quadem może być niebezpieczna.
Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać jazdy po utwardzonej nawierzchni. Quady przeznaczone są wyłącznie do jazdy terenowej. Jazda po nawierzchni utwardzonej może spowodować utratę
kontroli nad pojazdem. Należy zawsze nosić kask, okulary i odzież ochronną. Nie należy przewozić
pasażerów. Nie uczestniczyć w popisach kaskaderskich. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu/substancji odurzających jest zabronione. Należy zawsze zachować bezpieczną prędkość i
szczególną ostrożność podczas jazdy w trudnym terenie. Należy zachować rozwagę: w każdych
warunkach jeździć w sposób odpowiedzialny, dbając o środowisko oraz przestrzegając obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych. Użytkownicy przedstawieni na zdjęciach w tej broszurze
są zawodowcami i nie należy ich naśladować. Specyfikacje i wygląd produktów firmy Yamaha mogą
ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone tutaj ilustracje mają jedynie
znaczenie orientacyjne i nie stanowią wiążącego prawnie opisu produktów. Niektóre modele zostały
przedstawione z akcesoriami opcjonalnymi. Wszystkie quady są objęte 12-miesięczną fabryczną
gwarancją ograniczoną, za wyjątkiem modelu Banshee, który jest objęty 90-dniową fabryczną
gwarancją ograniczoną. Szczegółowe informacje są dostępne u autoryzowanych dealerów Yamaha.
Dostępność kolorów danego modelu może zostać sprawdzona u lokalnego dealera Yamaha.
* Kaski BYE® są dostępne w sprzedaży w większości krajów europejskich, wyłącznie w autoryzowanych sieciach dealerów Yamaha.

Rhino 700
Jakość Yamaha

Technicy firmy Yamaha to w pełni przeszkoleni specjaliści dysponujący wyposażeniem niezbędnym do serwisowania maszyn Yamaha i udzielania porad ich posiadaczom. Właśnie dlatego zalecamy serwisowanie pojazdów Yamaha wyłącznie u autoryzowanych dealerów Yamaha.
Oryginalne części i akcesoria Yamaha powstają i są testowane specjalnie pod kątem poszczególnych serii produktów Yamaha. Zalecamy również stosowanie smarów Yamalube® i kasków BYE®*. Yamalube® to gama najwyższej jakości środków smarnych, które stanowią o prawdziwej
mocy silników Yamaha. Smary działają niezawodnie niezależnie od warunków jazdy.
Oprócz akcesoriów użytkowych i ozdobnych oferujemy również szeroką gamę najwyższej jakości odzieży dla motocyklistów, która zapewnia
komfort i bezpieczeństwo. Zachęcamy też do zapoznania się z bogatą ofertą odzieży do użytku codziennego. Jeśli chcesz dowiedzieć się
więcej, odwiedź:

www.yamaha-motor.pl/accessories

