
Всеки работен ден е
по-добър
Работните всъдеходи на Yamaha са създадени с една

единствена цел: да улеснят работното натоварване на

хората в тежки условия на открито.

Тази философия е проектирана във всеки един детайл.

Като двигателите с изобилие от въртящ момент, които Ви

придвижват при лош терен или при тежък товар;

технологии, които намаляват усилията като автоматична

трансмисия и електрическо сервоуправление;

ергономични конструкции, които гарантират, че все още

ще се чувствате удобно дори след дълъг работен ден.

Освен това те работят икономично и не изискват голяма

поддръжка.

Работните всъдеходи на Yamaha са неуморни работни

коне – но това не е всичко. Когато времето го позволява,

тези превозни средства разполагат с мощност, която

осигурява на водачите голяма доза забавление.

Мощен 686-кубиков SOHC 4-тактов

двигател

Компактен корпус с агресивен стил

Автоматична трансмисия Ultramatic®

CVT на Yamaha

Yamaha On-Command® 2WD, 4WD,

4WD с блокировка на диференциала

Независимо регулируемо окачване с

голям ход

Електрическо сервоуправление

(модели с EPS) на Yamaha

Предни и задни дискове със

спирачни апарати с 2 бутала

26-инчови гуми Maxxis, 26x8x12

предни; 26x10x12 задни

Двойни предни и единични задни

хидравлични дискови спирачки

LED фарове; централно работно

осветление (модели  с EPS)

Общ товарен капацитет от 140 kg за

предния и задния багажник

600 kg капацитет на теглене и

монтирана отпред лебедка

Grizzly 700 EPS Alu



Всеки работен ден е по-добър
Здравият модел Grizzly 700 EPS Alu на Yamaha си е спечелил солидна репутация на най-здравия

всъдеход в света. Като улеснява тежката работа, това здраво превозно средство Ви позволява да се

оцените околната среда.

Задвижван от 686-кубиков двигател MK II, който осигурява необходимата мощност, за да се справите

ефективно с работата, Grizzly 700 EPS Alu е създаден да работи толкова упорито, колкото и Вие.

Неговият компактен корпус включва LED светлини и халогенна работна светлина за мощно

осветление – а 26-инчовите гуми осигуряват много сцепление.

Оборудвано с трансмисията Ultramatic® на Yamaha и трансмисия On-Command® – заедно

електронно сервоуправление (модел с EPS) – Grizzly 700 EPS Alu Ви предоставя водеща в класа си

производителност, стил и функционалност.

Grizzly 700 EPS Alu



Двигател MK II 686 куб.см.
SOHC

Най- голeмият всъдеход на Yamaha

включва мощен двигател с голям

капацитет, който осигурява водещ в

класа си въртящ  момент и мощност. С

двигател MK II 686 SOHC от второ

поколение с цилиндрова глава с 4

клапана, с нов корпус на дросела EFI,

прецизно програмиране на ECU,

усъвършенстваните толеранси и други

актуализации се постига по-нисък

разход на гориво, увеличаване  на

въртящия момент и по- гладка

производителност на двигателя.

Трансмисия Ultramatic®

Оборудвана с режими за висока , ниска,

задна, неутрална предавка и паркиране,

водещата в  бранша трансмисия

Ultramatic® на Yamaha е една от най-

издръжливите и ефикасни CVT системи.

Разполага с трансмисия с мигновена

реакция за справяне с най- тежките

терени, без да се губи усещането за

естественото спиране на четирите

колела от двигателя, което дава

допълнителна увереност и контрол при

спускане по склонове.

Независимо окачване,
дискови спирачки

Независимата система на окачване на

Grizzly 700 EPS Alu използва азотни

амортисьори, които могат да се регулират

за предварително натоварване , което

позволява на водача  да използва

различни настройки, които подхождат на

различни натоварвания. Това е също и

единственият модел в  своя клас, който

разполага с предни и задни дискови

спирачки със спирачни апарати с две

бутала за отлична спирачна

производителност с голяма

чувствителност.

Трансмисия On-Command®

Интелигентната трансмисия On-

Command® Ви предоставя удобно

управление с бутони, което Ви

позволява да превключвате

безпроблемно и мигновено от 2WD към

4WD задвижване и обратното. С

натискането на бутон на дясната страна

на кормилото Вие можете да изберете

2WD, 4WD или 4WD с блокировка на

диференциала, за да оптимизирате

производителността на Grizzly при

променящ се терен и метеорологични

условия.

Товароносимост и лебедка

Здравият и издръжлив преден и заден

багажник осигуряват комбинирана

висока товароносимост от 140 кг, а

Grizzly 700 EPS Alu може да тегли до 600

кг, което го прави силен работен другар

във фермата, фабриката или гората .

Монтираната отпред лебедка WARN

ProVantage 2500 е стандартна за

Европа, което прави Grizzly 700 EPS Alu

съвършеното компактно  работно

превозно средство.

Електрическо
сервоуправление (EPS)

За допълнителен комфорт и намалено

физическо усилие EPS моделите на Grizzly

700 са оборудвани с електронно

сервоуправление (EPS), което е

създадено да предлага най-добър баланс

от подпомагане на водача  и положителна

обратна връзка. Чрез поддържане на

лесно маневриране и прецизно

управление, тази система подобрява

комфорта, увереността и контрола на

водача.
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Двигател

Тип на двигателя
Едноцилиндров, с водно охлаждане, 4-тактов,
SOHC, 4-клапанов

Кубатура 686cc
Диаметър х ход 102.0 mm x 84.0 mm
Степен на сгъстяване 10.0 : 1
Мазилна уредба Картер
Горивна система Електронен горивен инжекцион
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа

Трансмисия
Ultramatic® V-образен ремък със спиране на
предното и задното колело от двигателя, H/L/N/R/P

Система на задвижване
On-Command® 2WD/4WD/блокировка на
диференциала

Крайна предавка Вал

Chassis

Система на предното очакване
Независим двоен напречен носач, 193 mm wheel
travel, 5 позиционно предварително регулиране

Система на задното очакване
Независим двоен напречен носач, 232 mm wheel
travel, 5 позиционно предварително регулиране

Предна спирачка Двоен вентилиран хидравличен диск

Задна спирачка
Двоен вентилиран хидравличен диск, left hand/right
foot operation

Предни гуми Maxxix MU19 AT26x8-12, aluminum wheels
Задни гуми Maxxix MU19, AT26x10-12, aluminum wheels

Loading limits

Преден багажник 50kg
Заден багажник 90kg

Dimensions

Обща дължина 2,070 mm
Обща ширина 1,230 mm
Обща височина 1,253 mm
Височина на седалката 860 mm
Колесна база 1,253 mm
Минимален просвет 288 mm
Минимален радиус на завиване 3.5m
Капацитет на горивен резервоар 18.0litres
Капацитет на маслен резервоар 2.6litres
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Additional features

Система на управление
Електрически усилвател на кормилното
управление тип Ackermann



Спецификациите подлежат на промени.

Превозни средства с повишена проходимост (АТВ) с двигатели до 70 куб.см се препоръчва да се ползват

само от водачи с навършени 6 години и винаги под надзора на възрастни. Превозни средства с повишена

проходимост (АТВ) с двигатели от 70 до 90 куб.см се препоръчва да се ползват само от водачи с

навършени 12 години и винаги под надзора на възрастни. Превозни средства с повишена проходимост

(АТВ) с двигатели над 90 куб.см се препоръчва да се ползват само от водачи с навършени 16 години. АТВ-

тата са създадени да работят в рамките на конструктивните си ограничения. Безопасното тегло на

теглене, както и максималната товароносимост, са посочени в наръчника на собственика, ако са

приложими. За дълготрайност, надеждност, но най-вече за безопасността на оператора – в никакъв случай

не превишавайте препоръчаните ограничения. Yamaha препоръчва на всички водачи на АТВ да преминат

през сертифициран курс на обучение. За информация относно безопасността и обучението посетете

представителя си или се обадете на дистрибутора на Yamaha във Вашата държава. АТВ-тата могат да са

опасни за шофиране.
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