
ATV για διασκέδαση
από την Yamaha
Εξερευνήσεις, συναρπαστικές εμπειρίες και διασκέδαση για

κάθε αναβάτη. Αυτά είναι που θέλουμε να προσφέρουμε με

το YFM700R. Επίσης, για τους λάτρεις των αγώνων ταχύτητας

δημιουργήσαμε το απόλυτο "εργαλείο": το YFM700R SE.

Είτε θέλετε να κάνετε περιπετειώδεις διαδρομές μεγάλων

αποστάσεων με μοναδική άνεση στα ανώμαλα εδάφη είτε

είστε ένας έμπειρος οδηγός αγώνων και ψάχνετε ένα

υπερσύγχρονο μοντέλο με κορυφαία απόδοση, η Yamaha

έχει την ιδανική λύση για εσάς.

Οι τετράχρονοι κινητήρες 686 κ.εκ. έχουν τη μεγαλύτερη ισχύ

στη συγκεκριμένη κατηγορία, θρυλική ανθεκτικότητα και

εξαιρετική αξιοπιστία. Έτσι, είτε απολαμβάνετε την εξοχή με

φίλους είτε κυνηγάτε την πρωτιά σε μια αγωνιστική πίστα, η

Yamaha έχει το κατάλληλο ATV για εσάς.

Υπερσύγχρονος κινητήρας ψεκασμού

καυσίμου 686 κ .εκ. αγωνιστικών

προδιαγραφών

Υψηλή απόδοση με οικονομική

κατανάλωση καυσίμου

Στιβαρό και ελαφρύ υβριδικό πλαίσιο

από αλουμίνιο/χάλυβα

Αμορτισέρ πίσω για άνεση και έλεγχο

Μπροστινά αμορτισέρ αερίου χαμηλής

πίεσης για εύκολη ρύθμιση

Μεγάλα μπροστινά ελαστικά 22 ιντσών

Εξαρτήματα από αλουμίνιο για μικρότερο

μη αναρτώμενο βάρος

Κιβώτιο 5 ταχυτήτων με όπισθεν και

εύκολη αλλαγή ταχυτήτων

Ευανάγνωστα όργανα LED για την

πληροφόρηση του οδηγού

Ηλεκτρική μίζα με κουμπί για εύκολη

χρήση

Κομψό σώμα με άνετη θέση οδήγησης
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Μεγάλη ισχύς, υψηλή ροπή

Τα τετράχρονα ATV της Yamaha

προσφέρουν υψηλή ροπή ακόμα και στις

χαμηλές στροφές, εξασφαλίζοντας τέλεια

πρόσφυση στο έδαφος ανεξάρτητα από τις

συνθήκες. Ο κινητήρας του YFM700R έχει

μεγάλη ισχύ και ροπή, ενώ το σύστημα

ψεκασμού καυσίμου εξασφαλίζει

μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου και

λιγότερες εκπομπές.

Στιβαρό υβριδικό πλαίσιο

Για δύναμη που αντέχει σε όλα τα

χτυπήματα και τους κραδασμούς, το

υπερσύγχρονο υβριδικό πλαίσιο είναι από

χάλυβα στο μπροστινό μέρος και από

αλουμίνιο στο πίσω μέρος, ενώ διαθέτει

αποσπώμενο υποπλαίσιο. Επίσης, το

ελαφρύ ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο

επιτρέπει τη λειτουργία του ρυθμιζόμενου

αμορτισέρ με βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις

απόσβεσης, για άνετο και ελεγχόμενο

χειρισμό.

Κιβώτιο 5 ταχυτήτων με όπισθεν

Η εντυπωσιακή απόδοση του δυνατού

κινητήρα απογειώνεται χάρη στο ομαλό

κιβώτιο 5 ταχυτήτων που διαθέτει το

YFM700R. Ανεξάρτητα από τον τύπο του

εδάφους, το ανθεκτικό κιβώτιο ταχυτήτων και

ο άνετος πολύδισκος συμπλέκτης σάς

προσφέρουν απόλυτο έλεγχο, ενώ η σχέση

οπισθοπορείας προσφέρει πρόσθετη

δυνατότητα ελιγμών όταν ο χώρος είναι

περιορισμένος.

Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις

Η μπροστινή ανάρτηση μεγάλης διαδρομής

ρυθμίζεται κατάλληλα από το εργοστάσιο,

ώστε να προσφέρει ομαλή και ασφαλή

αίσθηση σε όλους του τύπους εδάφους. Με

βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις απόσβεσης,

το πίσω σύστημα ανάρτησης προσφέρει

χαλαρή οδήγηση και εξασφαλίζει καλή

πρόσφυση, ενώ τα μεγάλα μπροστινά

ελαστικά με διάμετρο 22 ιντσών

απορροφούν τους κραδασμούς για

μεγαλύτερη άνεση.

Ελαφριές ζάντες αλουμινίου
και δαγκάνες

Οι ζάντες αλουμινίου και οι compact

δαγκάνεις μειώνουν το μη αναρτώμενο

βάρος του YFM700R, εξασφαλίζοντας τέλεια

απόκριση της ανάρτησης. Οι μπροστινές

δαγκάνες φρένου 2 εμβόλων, σε

συνδυασμό με την πίσω δαγκάνα φρένου 2

εμβόλων τύπου YFZ450R, ακουμπούν σε

αεριζόμενους δίσκους και προσφέρουν

ομαλή και ελεγχόμενη ακινητοποίηση για

αίσθηση σιγουριάς κατά την οδήγηση.

Εργονομική σχεδίαση

Η οδήγηση ενός ATV είναι μια διασκεδαστική

σωματική δραστηριότητα, κατά την οποία

χρησιμοποιούνται ασυνήθιστοι συνδυασμοί

μυών. Τα ATV της Yamaha έχουν σχεδιαστεί

για να μπορούν εύκολα και άνετα να

χρησιμοποιηθούν απο σχεδόν κάθε πιθανό

σωματότυπο. Το μπροστινό μέρος προσφέρει

άπλετο χώρο για τα γόνατα εξασφαλίζοντας

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ενώ διατηρεί

το επιθετικό και αεροδυναμικό στυλ του

YFM700R.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Μονοκύλινδρος;Υγρόψυκτος;τετράχρονος;τετραβάλβιδος
Κυβισμός 686κ.εκ.
Διαμέτρος x Διαδρομή 102.0 χλστ. x 84.0 χλστ.
Σχέση συμπίεσης 9.2 : 1
Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ
Σύστημα καυσίμου Ψεκασμός καυσίμου, 44 m m
Σύστημα ανάφλεξης ECU
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική
Σύστημα μετάδοσης 5 ταχύτητες και όπισθεν;Υγρός  πολύδισκος συμπλέκτης
Σύστημα μετάδοσης 2WD

Τελική μετάδοση
Στεγανοποιημένη αλυσίδα O-ring;Ρύθμιση μέσω
έκκεντρου ρεγουλατόρου

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια;Ελατήριο προφόρτισης με
σπείρωμα;Πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ;Διαδρομή
230 χλστ.

Σύστημα πίσω ανάρτησης
Ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο;Ελατήριο προφόρτισης με
σπείρωμα;Πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ;Διαδρομή
256 χλστ.

Εμπρός φρένο
Διπλός αεριζόμενος με υδραυλικές δαγκάνες διπλού
εμβόλου

Πίσω φρένο Ventilated wave-type disc with hydraulic callipers
Εμπρός ελαστικά AT21x7R10
Πίσω ελαστικά AT20x10R9

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 1,845 χλστ.
Συνολικό πλάτος 1,170 χλστ.
Συνολικό ύψος 1,130 χλστ.
Ύψος σέλας 815 χλστ.
Μεταξόνιο 1,280 χλστ.
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 113 χλστ.
Βάρος (πλήρες υγρών) 192kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 11.0Λίτρα
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Τα ATV με κινητήρες έως και 70 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 6 ετών και άνω και

πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV με κινητήρες από 70 έως 90 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από

αναβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα ATV με κινητήρες 90 κ.εκ. και άνω

προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα ATV έχουν κατασκευαστεί να λειτουργούν

εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων τους. Τα ασφαλή βάρη ρυμούλκησης μαζί με τη μέγιστη ικανότητα

μεταφοράς αναφέρονται στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, κατά περίπτωση. Για να εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία

και, κυρίως, η ασφάλεια του οδηγού, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων

τιμών. Η Yamaha συνιστά σε όλους τους αναβάτες ATV να παρακολουθήσουν κάποιο εγκεκριμένο σεμινάριο

εκπαίδευσης. Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, απευθυνθείτε στον τοπικό

αντιπρόσωπο ή επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα προϊόντων Yamaha στη χώρα σας. Τα ATV μπορεί να

αποδειχθούν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους.
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