
Nincs
megközelíthetetlen
terület
Amikor nekifogtunk a Wolverine-R fejlesztésének, az volt

a célunk, hogy olyan járművet alkossunk, amely

kikapcsolódásra és könnyű haszongépjárműként

egyaránt használható – még kihívásokkal teli

környezetben is. A két személy szállítására alkalmas

járműnek ezen felül agilisnek, kényelmesnek és

szórakoztatónak is kellett lennie.

Az autókhoz hasonló utastérrel ellátott rövid és szűk

váznak – és az elöl elhelyezkedő nagy teljesítményű

motornak – köszönhetően a Wolverine-R a

lélegzetelállító teljesítmény mellett kiemelkedő

kényelemmel is rendelkezik.

A kategóriaelső Yamaha technológiáknak, pl. az On-

Command® hajtásrendszernek, az EPS rendszernek és

az Ultramatic® teljesen automata CVT-

sebességváltónak köszönhetően a Wolverine-R egy

ideális négykerékhajtású jármű, amely a szélsőséges

terepek felfedezésére és az ott történő munkavégzésre

egyaránt használható.

Kompakt és agresszív stílusú

kétüléses terepjármű

Kategóriájában vezető szintű

kényelem, kiemelkedő

terepviszonyokat is legyőzni képes

teljesítmény

Autókhoz hasonló kialakítású

kétszemélyes utastér kagylóülésekkel

Ultramatic® teljesen automata CVT-

sebességváltó

Magas, alacsony, hátramenet és üres

sebességfokozatok

Stabil és természetes érzést biztosító

motorfék

On-Command®

2WD/4WD/di erenciálzáras 4WD

üzemmódok

Biztonságiöv-reteszelő rendszer a még

nagyobb biztonságért

Teljes mértékben állítható, hosszú

rugóúttal rendelkező KYB külső

tartályos lengéscsillapítók

Elektronikus szervokormány (EPS)

Lapos plató és 680 kg-os vontatási

kapacitás
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Nincs megközelíthetetlen terület
A Wolverine-R egy izgalmas kétüléses jármű, amely minden eddiginél több embernek nyújtja a

szabadidős terepvezetés élményét. Az autókhoz hasonló kezelőszervekkel felszerelt és magas szintű

kényelmet és biztonságot garantáló, stílusos és sokoldalú, négykerékhajtású járműnek

köszönhetően a szórakozás és az izgalom egy új világát ismerheted meg.

Kompakt vázának, magabiztosságot sugárzó, autóhoz hasonló kétüléses utasterének és a nagy

nyomatékkal rendelkező motornak köszönhetően a Wolverine-R a legszélsőségesebb

terepviszonyokat is képes legyőzni.

A teljesen automata sebességváltónak, a kétkerékhajtás és a négykerékhajtás közötti

átkapcsolhatóságnak, valamint az elektronikus szervokormánynak (EPS) köszönhetően a Wolverine-R

készen áll, hogy útra keljen veled. A még nagyobb biztonság érdekében pedig mostantól

biztonságiöv-reteszelő rendszerrel is rendelkezik. Irány a felfedezés!
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Biztonságos, autókhoz hasonló
belsőtér

Ez nem egy hétköznapi o -roader. A

tágas, kétszemélyes utastérnek, valamint

a magas támlájú, hárompontos biztonsági

övvel és válltámaszokkal ellátott

kagylóülésnek köszönhetően a kényelem

és a biztonság teljesen garantált. A

biztonságiöv-reteszelő rendszer

megakadályozza a motor elindítását a

biztonsági öv becsatolása előtt, a

megerősített csővázas védőkeret és a

naptető pedig megvéd az elemektől.

Ellenálló plató

A pehelykönnyű polipropilénből készült

lapos plató akár 136 kg-nyi felszerelés

vagy csomag szállítására is alkalmas. A

hat rögzítési pontnak köszönhetően szíjak

segítségével kötözheted le a rakományt, a

több pozícióval is rendelkező hátsó,

lehajtható ajtót pedig igényeid szerint

állíthatod be. Ha pedig a motorhoz

szeretnél hozzáférni a rutinszerű

karbantartás érdekében, a plató egésze

rendkívül gyorsan eltávolítható.

Strapabíró, agresszív dizájn

Az erőteljes elülső kialakítással és kompakt

vázszerkezettel ellátott, szélsőséges

terepviszonyokra készült o -roader igazán

agresszív külsővel rendelkezik. A rövid

tengelytávval és a szűk vázszerkezettel

rendelkező, gyors, kétüléses Wolverine-R

modellt strapabíró külső jellemzi, melyet

kategóriaelső terepteljesítmény egész ki.

26 colos gumiabroncsok

Ez a négykerékhajtású jármű annyira

különleges, hogy a Maxxis vállalat a

Bighorn gumiabroncs-termékcsalád egy

különálló verzióját fejlesztette ki

kifejezetten ehhez a modellhez! Az

optimális tapadást és tartósságot

biztosító kialakítás magas kényelmi

fokozattal és kormányzási precizitással

párosul. A 26 x 8 x 12 méretű első és 26 x

10 x 12 méretű hátsó, diagonál

abroncsokat fejlett felfüggesztés védi a

kategóriaelső terepteljesítmény elérése

érdekében.

Special Edition / R Spec
modellek

Az álcázott fényezésű, szaténfekete

alumíniumöntvény kerekekkel szerelt

Wolverine-R EPS Special Edition tökéletes

választás az erdőkerülők, vadászok és

erdészek számára. Az R Spec modellek

pedig mostantól Racing Blue és Alpine

White színben is elérhetők, a legújabb

gra kákkal és az alapfelszereltség részét

képező alumíniumöntvény kerekekkel.

708 köbcentis DOHC motor

A 708 köbcentis motor optimális

nyomatékot és teljesítményleadást biztosít

az izgalmas szabadidős vezetésekhez. A

hatékony DOHC 4 szelepes hengerfejnek

köszönhetően ez a dinamikus, 4 ütemű

rendszer a Yamaha Ultramatic® teljesen

automatikus CTV-sebességváltó rendszerén

keresztül továbbítja a teljesítményt, ami

egyenletes és zökkenőmentes gyorsulást és

stabil motorfékezést eredményez.
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Motor

Motor típusa
Egyhengeres, Folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 4
szelepes

Lökettérfogat 708cc
Furat x löket 103.0 mm x 85.0 mm
Kompresszióviszony 10.1 : 1
Kenési rendszer Nedves karter
Üzemanyagrendszer Egy 44 mm-es Mikuni
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Hajtásrendszer On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Kihajtás Kardán

Alváz

Első felfüggesztés Független, dupla-lengőkaros, 246 mm rugóúttal

Hátsó felfüggesztés
Független, dupla-lengőkaros, stabiliyátorral, 269 mm
rugóúttal

Első fék Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék
Hátsó fék Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék
Első gumik Maxxis Bighorn 2.0, AT26x8-12, steel rims
Hátsó gumik Maxxis Bighorn 2.0, AT26x10-12, steel rims

Méretek

Teljes hossz 2,970 mm
Teljes szélesség 1,540 mm
Teljes magasság 1,885 mm
Tengelytáv 2,062 mm
Min. fordulósugár 4.6m
Minimális hasmagasság 290 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 581kg
Üzemanyagtank kapacitása 36.7litres
Olajtank kapacitása 2.6litres

Terhelési határértékek

Csomagtartó 136kg

További jellemzők

Kormányzási rendszer Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval
Vontatási kapacitás max.680 kg
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Minden esetben viselj védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi a

motorosokat, hogy biztonságosan vezessenek, és tiszteljék motorostársaikat és a környezetet. A

kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és megjelenései időről időre külön

 gyelmeztetés nélkül változhatnak, és a követelményektől és feltételektől függően eltérőek lehetnek.

A Yamaha termékek műszaki jellemzői és megjelenése időről időre külön értesítés nélkül változhatnak. Az

itt megjelenített képek csak illusztrációként szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződésszerű

leírását. Egyes modelleket opcionális tartozékokkal jelenítünk meg. A Yamaha Side-by-Side járművek a

speci kációjuk által meghatározott korlátok szerint működnek. A biztonságosan vontatható tömeg és a

maximális terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott termék

esetében alkalmazható). A tartósság, megbízhatóság, és mindenekelőtt a vezető biztonsága érdekében

az ajánlott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. Side-by-Side járműveink használatát csak 16

éves vagy annál idősebb vezetők számára javasoljuk.
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