
Neomejen dostop
Ob razvijanju modela Wolverine-R smo želeli ustvariti

vozilo, primerno tako za voznike v prostem času kot za

osebe, ki opravljajo lažja dela v zahtevnih okoljih. Vozilo

lahko prevaža dve osebi, hkrati pa je tudi okretno,

udobno in zabavno.

Wolverine-R ima kratko in ozko šasijo s kabino v

avtomobilskem slogu – poganja pa ga agregat v

sprednjem delu – ter ga hkrati odlikuje izjemno udobje z

vrhunsko zmogljivostjo.

Wolverine-R izkorišča prednosti vodilnih Yamahinih

tehnologij v razredu, ki vključujejo pogonski sistem On-

Command®, električni servo volan in popolnoma

avtomatski CVT-menjalnik Ultramatic®, zato je idealni

štirikolesnik 4 x 4 za raziskovanje zahtevnega terena in

delo na njem.

Kompaktno in agresivno oblikovano

terensko vozilo z 2 sedežema

Zagotavlja največ udobja v svojem

razredu, možnost vožnje po

najzahtevnejš ih terenih

Kabina v avtomobilskem slogu za 2

osebi z globokima sedežema

Popolnoma avtomatski CVT-menjalnik

Ultramatic®

Nastavitve visoke, nizke, vzvratne in

nevtralne prestave

Stabilno in naravno zaviranje agregata

Sistem On-Command® z 2- ali 4-

kolesnim pogonom oziroma s 4-

kolesnim pogonom in zaporo

diferenciala

Sistem za blokado agregata z

varnostnim pasom za dodatno varnost

Popolnoma nastavljivo vzmetenje KYB z

dolgim hodom

Električni servo volan (EPS)

Raven prtljažnik in vlečna zmogljivost

680 kg

Zasnovan za prosti čas in lažja dela
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Neomejen dostop
Ta razburljivi štirikolesnik z 2 sedežema odpira možnosti rekreativne terenske vožnjo za vsakogar.

Opremljen je z upravljalnimi elementi v avtomobilskem slogu ter nudi visoko raven udobja in varnosti.

Ta eleganten in vsestranski štirikolesnik 4 × 4 vas popelje v povsem nov svet zabave in užitka.

S kompaktno šasijo, zanesljivo kabino z 2 sedežema v avtomobilskem slogu in agregatom z visokim

navorom je Wolverine-R izdelan za premagovanje celo najzahtevnejših terenov.

Wolverine-R je opremljen s popolnoma avtomatskim menjalnikom – ter preklopnim 2- in 4-kolesnim

pogonom in električnim servo volanom (EPS) – zato je pripravljen za vas. Za dodatno varnost je

poskrbljeno s sistemom za blokado agregata z varnostnim pasom. Pojdite raziskovat!
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Varna kabina v avtomobilskem
slogu

To vozilo ni običajno terensko vozilo.

Prostorna kabina za 2 osebi z visokima

globokima sedežema s 3-točkovnima

varnostnima pasovoma in zaščito za rame

bo poskrbela, da se boste počutili udobno

in varno. Sistem za blokado agregata z

varnostnim pasom preprečuje, da bi se

agregat zagnal, če se ne privežete z

varnostnim pasom, robustna cevasta

kletka in zaščita pred soncem pa vas

ščitita pred vremenskimi vplivi.

Trpežen prtljažnik

Raven prtljažnik je izdelan iz lahkega

polipropilena in je namenjen prevažanju

do 136 kg opreme in drugih stvari. Šest

točk za privez omogoča, da tovor

zavarujete s trakovi, namestite pa lahko

tudi zadnji del z več položaji, ki bo

ustrezal vašim potrebam. Ko potrebujete

dostop do agregata za rutinsko

vzdrževanje, lahko celoten prtljažnik hitro

odstranite.

Robustna, agresivna zasnova

To terensko vozilo s trpežno zasnovo na

sprednjem delu in kompaktno šasijo prinaša

agresiven videz v svet terenskih vozil.

Okreten štirikolesnik Wolverine-R z 2

sedežema ima kratko medosno razdaljo in

ozko šasijo ter je privlačnega videza, ki

dopolnjuje njegove najboljše zmogljivosti na

terenu v tem razredu.

26-palčne pnevmatike

To vozilo 4 x 4 je tako posebno, da je

družba Maxxis razvila novo različico svojih

pnevmatik Bighorn izključno zanj! Sprednji

pnevmatiki 26 x 8 x 12 in zadnji

pnevmatiki 26 x 10 x 12 z diagonalnim

plaščem so zasnovane tako, da

zagotavljajo optimalen oprijem in

trpežnost ter visoko raven udobja in

natančno krmiljenje, hkrati pa

dopolnjujejo napredno novo vzmetenje za

najboljše zmogljivosti na terenu v tem

razredu.

Posebne izvedbe
modelov/posebni modeli R

Wolverine-R posebne izvedbe s sistemom

EPS je namenjen oskrbnikom posestev in

divjadi, lovcem ter gozdarskim delavcem,

zato je njegovo ohišje kamu ažne barve

Camou age, opremljen pa je s kolesi iz

litega aluminija v črni barvi Satin Black.

Modeli R Spec so zdaj na voljo v modri

barvi Racing Blue in beli barvi Alpine

White z najnovejšimi gra kami ter so

standardno opremljeni s kolesi iz litega

aluminija.

Agregat DOHC s prostornino 708
cm3

Agregat 708 cm3 zagotavlja optimalen navor

in moč za razburljivo rekreativno vožnjo. Z

učinkovito 4-ventilsko glavo valja DOHC ta

zmogljiv 4-taktni 1-valjni agregat prenaša

moč prek Yamahinega sistema popolnoma

avtomatskega CVT-menjalnika Ultramatic®,

kar zagotavlja gladko in stalno

pospeševanje ter stabilno zaviranje

agregata.
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Agregat

Tip agregata
Eno valjni, Tekočinsko hlajen, 4-taktni, DOHC, 4-
ventilski

Prostornina 708cc
Vrtina x gib 103.0 mm x 85.0 mm
Kompresijsko razmerje 10.1 : 1
Sistem podmazovanja Moker karter
oskrba z gorivom Single Mikuni 44 mm
Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Način vožnje
On-CommandÂ® 2WD, 4WD, 4WD z blokado
diferenciala

Končni prenos Os

Šasija

Sistem prednjega vzmetenja Independent Double Wishbone, 246 mm wheel travel

Sistem zadnjega vzmetenja
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
269 mm wheel travel

Prednja zavora Dvojni prezračevalni hidravlični disk
Zadnja zavora Dvojni prezračevalni hidravlični disk
Prednje pnevmatike Maxxis Bighorn 2.0, AT26x8-12, steel rims
Zadnje pnevmatike Maxxis Bighorn 2.0, AT26x10-12, steel rims

Dimenzije

Skupna dolžina 2,970 mm
Skupna širina 1,540 mm
Skupna višina 1,885 mm
Medosovinski razmak 2,062 mm
Minimalni obračalni krog 4.6m
Najmanjša oddaljenost od tal 290 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 581kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 36.7litres
Prostornina rezervoarja za olje 2.6litres

Loading limits

tovorni prostor 136kg

Dodatne lastnosti

Sistem upravljanja Ackermann-model z električnim sistemom upravljanja
Towing capacity max.680 kg
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Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju

drugih voznikov v prometu. Tehnični podatki in videz izdelkov Yamaha se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo.

Speci kacije in videz Yamahinih proizvodov se lahko občasno brez predhodnega obvestila spremenijo.

Prikazane slike služijo samo za ponazoritev in niso dejanski pogodbeni opisi izdelkov. Nekateri modeli so

prikazani z izbirno dodatno opremo. Yamahini štirikolesniki "Side-by-Side" so zasnovani tako, da delujejo

znotraj meja svojih zmogljivosti. Dovoljene vlečne teže so skupaj z največjo nosilnostjo navedene v

navodilih za uporabo in vzdrževanje (odvisno od modela). Priporočenih kapacitet ne smete prekoračiti, da

tako zagotovite trpežnost in zanesljivost vozila ter poskrbite za varnost voznika in sopotnikov. Uporabo

naših štirikolesnikov "Side-by-Side" priporočamo samo voznikom, starim 16 let ali več.
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