2018 Wolverine-R

Dostanete se všude
Když jsme se rozhodli zkonstruovat Wolverine-R, bylo
naším cílem vytvořit vozidlo vhodné jak pro volný čas, tak
pro zákazníky, kteří jej chtějí používat k příležitostné práci
v náročném prostředí. Vozidlo mělo umožňovat přepravu
dvou osob a současně si zachovat hbitost, pohodlí
a zábavnost.
Model Wolverine-R dostal do vínku krátký a úzký
podvozek opatřený kabinou automobilového typu. Je
poháněn vpředu umístěným motorem, což zaručuje
mimořádné pohodlí a úžasný výkon.
Wolverine-R představuje díky špičkovým technologiím
Yamaha, například systému pohonu On-Command®,
elektronickému posilovači řízení (EPS) a plně automatické
převodovce CVT Ultramatic®, ideální vozidlo s pohonem
všech čtyř kol na průzkumné výpravy a práci v extrémním
terénu.

Kompaktní a agresivně tvarované
dvousedadlové terénní vozidlo
Špičkový komfort, mimořádný terénní
potenciál
Dvoumístná kabina ve stylu automobilu
s anatomickými sedadly
Plně automatická převodovka CVT
Ultramatic®
Polohy řazení standardní, s redukcí,
zpátečka a neutrál
Stabilní a přirozené brzdění motorem
Systém On-Command® s režimy
2WD/4WD/4WD s uzávěrkou
diferenciálu
Systém blokování bezpečnostních pásů
pro vyš ší bezpečnost
Plně nastavitelné tlumiče KYB se
zásobníkem (typ piggyback) s dlouhým
zdvihem
Elektronický posilovač řízení (EPS)
Plochá korba a tažná kapacita 680 kg
Navrženo pro rekreační a lehké užitkové
účely

2018 Wolverine-R
Dostanete se všude
Wolverine-R je zábavný dvousedadlový stroj nabízející možnost rekreačních terénních jízd všem.
Tento stylový a všestranný stroj s pohonem 4x4, vybavený ovládacími prvky obdobnými jako
v automobilu a poskytující vysokou míru pohodlí a bezpečí, představuje vstupenku do zcela nového
světa zábavy.
Model Wolverine-R je díky svému kompaktnímu podvozku, dvoumístné kabině ve stylu automobilu, jež
zajišťuje pocit jistoty, a motoru s vysokým točivým momentem předurčen vyrazit do těch
nejextrémnějších terénů.
Wolverine-R – vybavený plně automatickou převodovkou a přepínatelnými režimy pohonu dvou nebo
čtyř kol (2WD/4WD), a k tomu ještě elektronickým posilovačem řízení (EPS) – je připraven vyrazit. A pro
ještě vyšší bezpečí nabízí funkci blokování bezpečnostních pásů. Vydejte se na objevnou výpravu!
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2018 Wolverine-R

Bezpečná kabina ve stylu
automobilu

Odolná korba

Nemáte před sebou obyčejné terénní

polypropylenu, je určena pro přepravu

vozidlo. V jeho prostorné dvoumístné

nářadí nebo zásob o hmotnosti do 136 kg.

kabině a vysokých anatomických

Pomocí šesti upínacích bodů můžete

sedadlech s tříbodovými bezpečnostními

zajistit náklad popruhy, zadní čelo lze

pásy a ramenními opěrkami se budete cítit

podle potřeby nastavit do různých poloh.

pohodlně a v bezpečí. Systém blokování

A když se budete potřebovat dostat

bezpečnostních pásů zamezuje

k motoru a provést běžnou údržbu, dá se

nastartování motoru, dokud se

celá korba rychle sejmout.

Plochá korba, vyrobená z lehkého

nepřipoutáte, a robustní trubková

Robustní, agresivní design
Se svou odolnou konstrukcí přední části
a kompaktním podvozkem přináší tento
extrémní stroj do terénu agresivní vzhled do
světa terénních vozidel. Díky krátkému
rozvoru a úzkému podvozku se
dvousedadlový, hbitý Wolverine-R vyznačuje
drsným, ale přesto elegantním vzhledem,
který odráží jeho prvotřídní terénní
schopnosti.

konstrukce spolu se sluneční stříškou vás
pomáhají chránit před povětrnostními
vlivy.

26" pneumatiky

Modely Special Edition / R Spec

Toto vozidlo 4x4 je natolik zvláštní, že pro

Speciální edice Wolverine-R EPS je určena

něj společnost Maxxis speciálně

pro hajné, lovce a lesníky a je vybavena

zkonstruovala novou verzi pneumatik

karoserií v odstínu Camou age doplněnou

Bighorn! Diagonální pneumatiky, navržené

matně černými litými hliníkovými koly.

s cílem zajistit optimální trakci a odolnost

Modely speci kace R jsou nyní k dispozici

při zachování vysoké úrovně pohodlí

v odstínu Racing Blue a také Alpine White

a přesnosti řízení, mají vpředu rozměr

s nejnovější gra kou, a jsou standardně

26x8x12 a vzadu 26x10x12. Tvoří dokonalý

vybaveny hliníkovými litými koly.

doplněk nového moderního odpružení
a společně jsou zárukou špičkových
výkonů v terénu.
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Motor 708 ccm DOHC
Motor o objemu 708 ccm s optimálním
přísunem točivého momentu a výkonu
umožňuje adrenalinovou rekreační jízdu.
Silný čtyřtaktní motor využívá účinné
uspořádání DOHC se čtyřventilovou hlavou
válců a přenáší výkon přes plně
automatickou převodovku CVT Ultramatic®
od společnosti Yamaha. Tento systém
zaručuje hladké a plynulé zrychlení
a současně umožňuje stabilní brzdění
motorem.

2018 Wolverine-R
Engine
Typ motoru
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Kompresní poměr
Systém mazání
Palivový systém
Systém zapalování
Systém startování
Převodovka
Drive system
Koncový převod

Chassis
Systém předního odpružení

Jednoválec, Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC,
4ventilový
708cc
103.0 mm x 85.0 mm
10.1 : 1
zásoba oleje v klikové skříni
Single Mikuni 44 mm
TCI
Elektrický
Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Kardan

Přední brzda
Zadní brzda
Přední pneumatiky
Zadní pneumatiky

Independent Double Wishbone, 246 mm wheel travel
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
269 mm wheel travel
Dvojité hydraulické kotouče
Dvojité hydraulické kotouče
Maxxis Bighorn 2.0, AT26x8-12, steel rims
Maxxis Bighorn 2.0, AT26x10-12, steel rims

Dimensions
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Rozvor kol
Min. poloměr otáčení
Minimální světlá výška
Mokrá hmotnost včetně náplní
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

2,970 mm
1,540 mm
1,885 mm
2,062 mm
4.6m
290 mm
581kg
36.7litres
2.6litres

Loading limits
Cargo bed

136kg

Additional feature
Systém řízení
Towing capacity

Typ Ackermann s elektrickým posilovačem řízení (EPS)
max.680 kg

Systém zadního odpružení
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2018 Wolverine-R
Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě
a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Speci kace a vzhled zde vyobrazených produktů značky
Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení a mohou se lišit podle místních požadavků a
podmínek.
Speci kace a vzhled výrobků značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Jejich
zobrazení má ilustrativní charakter a není smluvním popisem výrobků. Některé modely jsou zobrazeny
s volitelným příslušenstvím. Vozidla Yamaha side-by-side jsou navržena pro provoz v rámci jejich
konstrukčních limitů. Maximální nosnost a maximální bezpečné zatížení závěsu jsou v případě potřeby
uvedeny v uživatelské příručce. Pro zachování trvanlivosti, spolehlivosti, a zejména bezpečnosti řidiče
i spolujezdců není za žádných okolností povoleno překračovat doporučené kapacitní hodnoty uvedené
v uživatelské příručce. Jízda ve vozidlech Yamaha side-by-side se doporučuje pouze řidičům, kteří již
dosáhli věku nejméně 16 let.
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