
Voľnočasové
štvorkolky Yamaha
Vychutnajte si svet zábavy plný vzrušujúcich zážitkov v

prírode s priateľmi – práve to vám sľubuje rad štvorkoliek

na voľný čas od spoločnosti Yamaha.

Na výber máte rôzne modely od športových po modely

na dlhú jazdu v teréne. Od úvodných modelov po modely

pre skúsenejších jazdcov. Vždy existuje štvorkolka

zodpovedajúca štýlu a jazdným zručnostiam jazdca.

Každá štvorkolka prináša technológie a ergonómiu,

ktoré jej umožňujú poradiť si so všetkými možnými

nástrahami, aby ste si mohli pokojne v pohodlí vychutnať

jazdu v prírode.

Vďaka tomu, že naše štvorkolky nepotrebujú veľa paliva a

vyžadujú si len minimálnu údržby, spolu s vašimi

kamarátmi sa môžete vydať za dobrodružstvom a

vychutnať si nezabudnuteľný zážitok.

Plne automatická prevodovka CVT

Elektrický štartér

Reťazový pohon

Parkovacia brzda

Obmedzovač plynu

Prevodové stupne F/N/R

Predné a zadné utesnené bubnové

brzdy

Pohodlná ergonómia
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Voľnočasové štvorkolky Yamaha
Model YFM90R má možno malé rozmery, je však vybavený niekoľkými funkciami, ktorými sa vyznačujú

väčšie modely značky Yamaha – vrátane nezávislého dvojitého trojuholníkového ramena predného

odpruženia, zadnej diskovej brzdy, prevodovky CVT a elektrického štartéra.

Model YFM90R predstavuje vyvážený pomer výkonu a celého radu funkcií, vďaka ktorým sa vôbec

nebudete musieť ničoho obávať. Jednoduché zásuvné zariadenie CDI upraví výkon motora podľa

rôznych jazdných zručností, zatiaľ čo parkovacia brzda na riadidlách zaistí, že model YFM90R zostane

presne tam, kde ste ho odstavili.

Plne automatická prevodovka uľahčí jazdu a aj z tohto pohľadu je model YFM90R detskou štvorkolkou,

ktorú si zamilujú aj dospelí.
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Jednoduché radenie

Skvelé pre mladých alebo neskúsených

jazdcov – plne automatická prevodovka

zaistí, aby sa vám s modelom YFM90R

jazdilo ešte jednoduchšie. Táto vlastnosť

je mimoriadne užitočná hlavne pri jazde

na dlhé vzdialenosti, kde vás radenie môže

začať unavovať.

Elektrický štartér

Štartovanie je rovnako bezproblémové ako

riadenie a údržba. Netreba sa obávať

nožného štartéra. Jednoducho stlačíte

elektrický štartér a model YFM90R sa

prebudí k životu. Ideálne riešenie pre

začínajúcich jazdcov vo veku od 10 rokov.

Dopredu, neutrál a spätný chod

Model YFM90R je vybavený radiacou pákou

F/N/R, ktorá jazdcovi zaistí ešte viac

pohodlia.

Nastaviteľné odpruženie s
dlhou dráhou

Odpruženie s dlhou dráhou pomáha

udržiavať kontakt pneumatík so zemou

dokonca aj na zvlnenom teréne. Nezávislé

predné odpruženie znamená, že pohyb

jedného predného kolesa neovplyvňuje

pohyb toho druhého. To zlepšuje

ovládateľnosť a umožňuje modelu YFM90R

prechádza po členitom teréne presnejšie a

hladšie, čím sa zaistí vyššie pohodlie a

lepšia kontrola.

Široký podvozok a výborná
svetlá výška

Kompaktná konštrukcia motora a

odpruženie s dlhou dráhou zaisťujú

štvorkolke značky Yamaha prejazd vysoko

nad členitým terénom. Široký podvozok

zaručí výbornú stabilitu. Pevné ochranné

kryty chránia motor štvorkolky a podvozok

pred poškodením v prípade, že natrafíte

na prekážku.

Ergonomický dizajn

Pri riadení štvorkolky sa využíva nezvyčajná

kombinácia svalov. Model YFM90R je

navrhnutý tak, aby vyhovoval jazdcom rôznej

veľkosti a hmotnosti vo veku 10 rokov a

starších.
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Motor

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 Elektrický s nožným štartom
Převodovka automatická CVT
Drive system 2WD
Koncový převod O-krúžková reťaz

Podvozek

Systém předního odpružení
jedno rameno v tvare písmena A, zdvih kolesa
126 mm, nastaviteľné predpätie tlmiča, Nezávislé
dvojité trojuholníkové rameno, Zdvih

Systém zadního odpružení
Kyvná vidlica Mono Shock, zdvih kolesa 145 mm,
nastaviteľné predpätie, kyvná vidlica, Monoshock,
zdvih kolesa 141 mm

Přední brzda dvojitá bubnová
Zadní brzda Uzatvorený bubon
Přední pneumatiky AT18x7-8
Zadní pneumatiky AT18x9-8

Rozměry

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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Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom do 70 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku

6 rokov a starším a vždy pod dohľadom dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi

s objemom od 70 cm³ do 90 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku 12 rokov a starším a vždy pod dohľadom

dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom 90 cm³ alebo vyšším sa odporúča

len jazdcom vo veku 16 rokov a starším. Terénne štvorkolky sú navrhnuté na prevádzku v rámci

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 a spoľahlivosť vozidla, no predovšetkým bezpečnosť jazdca. Spoločnosť Yamaha

odporúča, aby sa všetci jazdci na terénnych štvorkolkách podrobili certi kovanému kurzu. Ak sa chcete

dozvedieť viac o bezpečnosti a kurzoch, navštívte svojho predajcu alebo zavolajte distribútorovi produktov

značky Yamaha vo svojej krajine. Prevádzka terénnych štvorkoliek môže byť nebezpečná.
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