
Rekreační čtyřkolky
Yamaha
Objevování, spousta zábavy a velké množství zážitků

s přáteli – přesně to slibují čtyřkolky značky Yamaha.

Můžete volit ze sportovních modelů až po terénní modely

umožňující urazit dlouhé vzdálenosti. Nabídka sahá od

základních modelů po modely určené pro zkušenější

jezdce. Každý si může najít čtyřkolku podle svých

představ a jezdeckých schopností. Každá čtyřkolka

disponuje technologií a ergonomií, které si poradí se

vším, co na vás příroda uchystá. Svůj pobyt venku si

můžete vychutnat uvolněně a v pohodlí.

A protože mají naše čtyřkolky nízkou spotřebu paliva

a vyžadují jen minimální údržbu, můžete se vy i další jezdci

vydat vstříc dobrodružství a vaši cestu proměnit

v nezapomenutelné zážitky.

Plně automatická převodovka CVT

Elektrický startér

Ře tězový pohon

Parkovací brzda

Omezovač plynu

Převody F/N/R

Plně zakryté přední a zadní bubnové

brzdy

Pohodlná ergonomie

YFM90R



Rekreační čtyřkolky Yamaha
Model YFM90R může být malý velikostí, ale je vybaven několika prvky, které lze najít i na větších

modelech Yamaha – včetně dvojitého trojúhelníkového příčného ramene nezávislého předního

odpružení, zadní kotoučové brzdy, převodovky CVT a elektrického startéru.

V modelu YFM90R se snoubí výkon s řadou prvků, které vám zajistí naprostou pohodu. Jednoduchá

řídicí jednotka upraví výkon motoru tak, aby odpovídal různým jezdeckým schopnostem, zatímco

parkovací brzda na řídítkách zajistí, že stroj YFM90R zůstane přesně tam, kde jste jej naposledy nechali.

Pomocí plně automatické převodovky je jízda ještě snazší a díky tomu milují dětskou čtyřkolku YFM90R

i dospělí.
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Přesná převodovka

Dokonalá pro mladé či nezkušené řidiče.

Plně automatická převodovka ještě více

usnadňuje ovládání modelu YFM90R. Je

zvláště praktická při jízdách na dlouhé

vzdálenosti, kdy může být řazení únavné.

Elektrický startér

Nastartování je stejně snadné jako

ovládání a údržba. Není třeba se obávat

nožního startování: jednoduše zmáčknete

elektrický startér a YFM90R ihned ožije.

Je ideální pro řidiče začátečníky od

10 let.

Polohy řazení vpřed, neutrál
a zpátečka

Model YFM90R je vybaven voličem převodů

F/N/R, což jezdcům přináší výjimečné

pohodlí.

Nastavitelné odpružení
s dlouhým zdvihem

Odpružení s dlouhým zdvihem pomáhá

udržet pneumatiky v kontaktu se zemí,

a to i na nerovném povrchu. Nezávislé

přední odpružení znamená, že pohyb

jednoho předního kola není ovlivněn

pohybem druhého. To zlepšuje

ovladatelnost a umožňuje tak čtyřkolce

YFM90R přesněji a plynuleji sledovat

hrbolatý terén, což přináší větší pohodlí

a preciznost řízení.

Široký podvozek a velká světlá
výška

Kompaktní design motoru a odpružení

s dlouhým zdvihem umožňuje bezpečnou

jízdu na čtyřkolce Yamaha i v náročném

terénu. Široký podvozek zajišťuje skvělou

stabilitu. Silné kryty pomáhají chránit

motor a podvozek čtyřkolky před

poškozením, když se při projížďce objeví

překážka.

Ergonomický design

Řízení čtyřkolky uvádí do pohybu neobvyklou

kombinaci svalů. Díky své konstrukci je

čtyřkolka YFM90R vhodná pro jezdce

různého vzrůstu a hmotnosti ve věku od

10 let.
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Engine

Typ motoru
Jednoválec, 4taktní, Vzduchem chlazený, SOHC, 2
ventilový

Zdvihový objem 88cc
Vrtání x zdvih 47.0 mm x 51.8 mm
Kompresní poměr 9.2 : 1
Systém mazání zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém Karburátor TK13 mm
Systém zapalování DC-CDI
Systém startování Elektrické s pomocným startovacím pedálem
Převodovka automatická, F
Drive system 2WD
Koncový převod řetěz

Chassis

Systém předního odpružení
Jednoduché rameno ve tvaru A, zdvih kola 126 mm,
tlumiče s nastavitelným přepětím pružiny, Nezávislé
dvojité trojúhelníkové rameno, Zdvih

Systém zadního odpružení
Kyvné rameno s jedním tlumičem s nastavitelným
přepětí pružiny, zdvih kola 145 mm, kyvná vidlice,
Monoshock, 141 mm stroke

Přední brzda dvojitá bubnová
Zadní brzda Uzavřený buben
Přední pneumatiky AT18x7-8
Zadní pneumatiky AT18x9-8

Dimensions

Celková délka 1,485 mm
Celková šířka 1,020 mm
Celková výška 955 mm
Výška sedla 750 mm
Rozvor kol 1,030 mm
Minimální světlá výška 100 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 126,5 kg
Kapacita palivové nádrže 6.4 litres
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Čtyřkolky s motory do 70 ccm se doporučují pouze jezdcům od 6 let a starším, vždy pod dozorem dospělé

osoby. Čtyřkolky s motory od 70 do 90 ccm se doporučují pouze jezdcům od 12 let a starším, vždy pod

dozorem dospělé osoby. Čtyřkolky s motory od 90 ccm a výše se doporučují pouze jezdcům od 16 let

a starším. Čtyřkolky jsou navrženy 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 byste za žádných okolností neměli překračovat

doporučené kapacitní hodnoty. Společnost Yamaha doporučuje absolvovat kurz jízdy na čtyřkolce.

Informace o bezpečnosti a školicích kurzech získáte u svého prodejce nebo se obraťte na zastoupení

společnosti Yamaha ve vaší zemi. Jízda na čtyřkolce může být nebezpečná.
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