
Prístup do všetkých
oblastí
Keď sme sa rozhodli vyvinúť model Wolverine-R, našim

cieľom bolo vytvoriť vozidlo vhodné pre zákazníkov, ktorí

s ním budú tráviť svoj voľný čas a používať ho na praktické

úlohy v náročnom prostredí. Toto vozidlo schopné pojať

dvoch ľudí muselo byť aj svižné, pohodlné a zábavné.

Model Wolverine-R vybavený krátkym a úzkym

podvozkom a kabínou automobilového typu – poháňaný

motorom osadeným vpredu – prináša skvelé pohodlie so

sviežim výkonom.

Model Wolverine-R, v ktorom sa využívajú špičkové

technológie Yamaha vrátane systému pohonu On-

command®, elektronického posilňovača riadenia EPS

a plne automatickej prevodovky CVT Ultramatic®, je

ideálnym vozidlom s pohonom 4x4 na prieskum a prácu

v náročnom teréne.

Kompaktné 2-sedadlové terénne

vozidlo s agresívnym štýlom

Špičkové pohodlie, mimoriadny

potenciál jazdy o -road

2-miestna kabína v automobilovom

štýle s tvarovanými sedadlami

Plne automatická prevodovka CVT

Ultramatic®

Nastavenie vysokého, nízkeho

rýchlostného stupňa, spiatočky

a neutrálu

Stabilné brzdenie motorom

s prirodzeným pocitom

On-Command® 2WD/4WD/4WD

s uzávierkou diferenciálu

Blokovací systém bezpečnostných

pásov poskytujúci zvýšenú bezpečnosť

Plne nastaviteľné podperné tlmiče KYB

s dlhou dráhou pohybu

Elektronický posilňovač riadenia (EPS)

Nakladacia ploš ina a celková prípustná

hmotnosť prípojného vozidla 680 kg

Určené na aktivity vo voľnom čase a

nenáročné úžitkové použitie

2018 Wolverine-R



Prístup do všetkých oblastí
Yamaha Wolverine-R je vzrušujúce 2-miestne vozidlo, ktoré je pripravené sprístupniť rekreačnú jazdu

v teréne každému. Toto štýlové a univerzálne vozidlo s pohonom 4x4 vybavené ovládacími prvkami

ako v bežných automobiloch a s ponukou vysokej úrovne pohodlia a bezpečia vám sprístupňuje úplne

nový svet zábavy a vzrušenia.

Vďaka kompaktnému podvozku, 2-miestnej kabíne automobilového typu, ktorá vzbudzuje dôveru, ako

aj motoru s vysokým krútiacim momentom, je model Wolverine-R skonštruovaný tak, aby prekonal aj

ten najnáročnejší terén v prírode.

Model Wolverine-R vybavený plne automatickou prevodovkou, ako aj možnosťou prepínania režimov

2WD a 4WD a elektronickým posilňovačom riadenia (EPS) a je pripravený pre vás. A pre zvýšenú

bezpečnosť je k dispozícii blokovací systém bezpečnostných pásov. Staňte sa prieskumníkom!

2018 Wolverine-R

www.yamaha-motor-

acc.com

www.yamaha-motor-

acc.com



Bezpečná kabína
v automobilovom štýle

Toto nie je obyčajné terénne vozidlo.

Vďaka priestrannej 2-miestnej kabíne a

vysokým tvarovaným sedadlám s 3-

bodovými bezpečnostnými pásmi

a opierkami ramien sa budete cítiť

pohodlne a bezpečne. Blokovací systém

bezpečnostných pásov zabraňuje

naštartovaniu motora, ak sa nepripútate,

zatiaľ  čo robustná rúrkovitá klietka

a posuvná strecha prispievajú k vašej

ochrane pred prírodnými živlami.

Odolná nakladacia plošina

Plochá nakladacia plošina vyrobená

z ľahkého polypropylénu je skonštruovaná

tak, aby uniesla až 136 kg výstroja alebo

proviantu. Šesť upínacích bodov umožňuje

zaistiť náklad pomocou popruhov, pričom

viacpolohové zadné dvierka sa dajú

umiestniť tak, aby vyhovovali vašim

potrebám. Keď potrebujete získať prístup

k motoru kvôli bežnej údržbe, celá

nakladacia plošina sa dá rýchlo odstrániť.

Robustný, agresívny dizajn

Vďaka svojmu odolnému konštrukčnému

riešeniu prednej časti a kompaktnému

podvozku prináša toto extrémne terénne

vozidlo agresívny vzhľad do sveta o -road.

Svižný 2-miestny model Wolverine-R

s krátkym rázvorom a úzkym podvozkom

prichádza so skvelým robustným vzhľadom,

ktorý dopĺňa jeho špičkový výkon pri jazde

o -road.

26-palcové pneumatiky

Toto vozidlo s pohonom 4x4 je také

výnimočné, že spoločnosť Maxxis vyvinula

ďalšiu verziu svojich pneumatík Bighorn

výlučne preňho! Predné pneumatiky

s rozmermi 26 x 8 x 12 a zadné

pneumatiky s rozmermi 26 x 10 x 12

s diagonálnou konštrukciou navrhnuté

tak, aby zaisťovali optimálnu trakciu

a trvanlivosť spolu s vysokou úrovňou

pohodlia a presnosti riadenia, dopĺňajú

nové zdokonalené odpruženie na

dosiahnutie špičkového výkonu pri jazde

o -road.

Modely Special Edition / R Spec

Model Wolverine-R EPS Special Edition

určený pre horárov, poľovníkov a lesných

pracovníkov je vybavený maskovacou

povrchovou úpravou karosérie

a saténovočiernymi kolesami z liateho

hliníka. Modely R Spec sa teraz ponúkajú

v pretekárskej modrej farbe (Racing Blue),

ako aj v alpínskej bielej (Alpine White)

s najnovšou gra ckou úpravou a sú

štandardne vybavené kolesami z liateho

hliníka.

Motor DOHC s objemom 708 cm3

Motor s objemom 708 cm3 vytvára optimálny

krútiaci moment a podáva výkon potrebný

pre vzrušujúcu rekreačnú jazdu. Tento

odhodlaný 4-taktový motor vybavený

účinnou 4-valcovou hlavou valcov DOHC

prenáša svoj výkon prostredníctvom plne

automatickej prevodovej sústavy CVT

Ultramatic® od spoločnosti Yamaha na

zaistenie hladkého a plynulého zrýchlenia

spolu so stabilným brzdením pomocou

motora.
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Motor

Typ motoru
Jednoválec, Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC,
4ventilový

Zdvihový objem 708cc
Vrtání x zdvih 103.0 mm x 85.0 mm
Kompresní poměr 10.1 : 1
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Single Mikuni 44 mm
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka Yamaha Ultramatic® CVT automatický klinový remeň

Drive system
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Di -lock
(uzávierka diferenciálu)

Koncový převod Kardan

Podvozek

Systém předního odpružení
Nezávislé dvojité priečne rameno, zdvih kolesa 246
mm

Systém zadního odpružení
Nezávislé dvojité priečne rameno s protišmykovou
tyčou, zdvih kolies 269 mm

Přední brzda Dvojitý ventilovaný hydraulický kotúč
Zadní brzda Dvojitý ventilovaný hydraulický kotúč
Přední pneumatiky Maxxis Bighorn 2.0, AT26x8-12, steel rims
Zadní pneumatiky Maxxis Bighorn 2.0, AT26x10-12, steel rims

Rozměry

Celková délka 2,970 mm
Celková šířka 1,540 mm
Celková výška 1,885 mm
Rozvor kol 2,062 mm
Min. poloměr otáčení 4.6m
Minimální světlá výška 290 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 581kg
Kapacita palivové nádrže 36.7litres
Kapacita olejové nádrže 2.6litres

Meze zatížení

Cargo bed 136kg

Dodatečné vlastnosti

Systém řízení
Typ Ackermann s elektrickým posilňovačom riadenia
(EPS)

Towing capacity max.680 kg
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Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás nabáda, aby ste

jazdili bezpečne s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Špeci kácie a vzhľad produktov

spoločnosti Yamaha uvedené v tomto materiáli sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

a môžu sa líšiť

Špeci kácie a vzhľad produktov Yamaha sa čas od času menia bez predchádzajúceho upozornenia.

Produkty zobrazené v tejto brožúre slúžia len na ilustračné účely a nepredstavujú zmluvný opis

produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Terénne vozidlá Yamaha Side-by-

Side sú navrhnuté na prevádzku v rámci vlastných konštrukčných obmedzení. Bezpečná ťažná kapacita

spolu s maximálnou nosnosťou je v príslušných prípadoch uvedená v príručke používateľa. Za žiadnych

okolností neprekračujte odporúčané hodnoty, aby ste zaistili trvácnosť, spoľahlivosť, no predovšetkým

bezpečnosť jazdca a spolujazdca. Používanie našich vozidiel Side by Side sa odporúča len jazdcom vo veku

16 rokov a starším.
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