
Duża zwinność i
całkowita
wszechstronność
Kompaktowe podwozie o małym rozstawie osi Wolverine

X2 stworzono z myślą o pewnym pokonywaniu trudnego

terenu. Prześwit i geometria pojazdu dają kierowcy

możliwość naturalnego wyczucia maszyny i zapewniają

doskonałe właściwości jezdne w terenie

Regulacja fotela i kierownicy dodatkowo zwiększa

komfort. Nasz nowy dwucylindrowy silnik rzędowy o

pojemności 850 cm³ generuje odpowiedni zapas mocy, a

bardzo niski poziom generowanego przez X2 hałasu i

wibracji pozwała pasażerom swobodnie rozmawiać

podczas jazdy.

Dzięki dostępnej szerokiej gamie oryginalnych

akcesoriów Wolverine X2 można wyposażyć według

w łasnych potrzeb.

2-miejscowy model Yamaha typu Side

By Side

Wysoki poziom wydajności, komfortu i

pewnośc i

Pokonaj nawet najtrudniejszy teren

dzięki tylnym amortyzatorom Piggy

Back SE

Idealny do codziennej rozrywki i prac

wymagających niewielkiego obciążenia

Kompaktowe i zwinne podwozie, niski

środek ciężkośc i

Nowy, mocny, dwucylindrowy silnik

rzędowy o pojemności 850 cm³

Wszechstronność w każdym terenie

Cichy, łatwy w obsłudze i wygodny

Mocny, wytrzymały i potra ący

dostosować się do każdych warunków

Idealny zarówno dla nowych, jak i

doświadczonych użytkowników

Dobra ładowność oraz wydajność

holowania
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Duża zwinność i całkowita
wszechstronność
Nowe 2-miejscowe modele Side By Side Yamaha otwierają furtkę do zupełnie nowego świata

przygód.

Pełnowymiarowe fotele z wysokim oparciem pomieszczą 2 dorosłe osoby, co czyni ten pojazd

idealnym rozwiązaniem na dłuższe wypady. Kompaktowe podwozie zapewnia niezrównany poziom

zwinności i zwrotności, a mocny dwucylindrowy silnik rzędowy o pojemności 850 cm³ dostarcza

moment obrotowy wystarczający do łatwego kontrolowania pojazdu w skomplikowanym terenie

przy małych prędkościach.

Dzięki niezwykle płynnie działającej skrzyni biegów Ultramatic i autorskiemu układowi napędowemu

On-Command ze zmiennymi trybami 2WD, 4WD i blokadą mechanizmu różnicowego, Wolverine X2

gwarantuje jeszcze więcej kontroli i pewności.
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Mocny, dwucylindrowy silnik o
pojemności 850 cm³

Dwucylindrowy, rzędowy silnik o

pojemności 850 cm³ pozwala na liniowe

wygenerowanie dużego momentu

obrotowego, który daje modelowi X2

zdolność do bezproblemowego

przewiezienia 2 dorosłych osób wraz z

bagażem przez trudny i górzysty teren.

Silnik wykonany w technologii crossplane

zapewnia znacznie więcej mocy przy

małych i dużych prędkościach.

Kompaktowe i zwinne
podwozie

Kompaktowe podwozie Wolverine X2

charakteryzuje się wąskim rozstawem osi

wynoszącym 2100 mm — to tylko 35 mm

więcej niż w dwumiejscowym Wolverine R.

Całkowita długość 3100 mm i szerokość

1580 mm czyni z tego modelu najbardziej

wszechstronny, zwinny i łatwy w

prowadzeniu pojazd typu SxS.

Ciche i wygodne wnętrze

Włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby kierowca

i pasażer mogli zawsze cieszyć się cichą i

przyjemną jazdą. Wysokowydajne układy

dolotowy i wydechowy znacząco redukują

odgłosy wydawane przez silnik i pozwalają

na niezakłócone konwersacje między

pasażerami. Gumowe elementy mocujące

silnik i dokładna izolacja podwozia

minimalizują wibracje podłogowe.

Przednie i tylne amortyzatory
KYB Piggy Back

Dzięki zastosowaniu amortyzatorów

gazowych KYB Piggy Back z regulacją siły

tłumienia dla dużych i małych prędkości

oraz z pojedynczą regulacją odbicia

zawieszenie można dostosować do

osobistych preferencji i warunków

terenowych.

fotele z oparciami o pełnej
wysokości

Pojazd Wolverine X2 został wyposażony w

pełnowymiarowe fotele, które gwarantują

wygodną podróż kierowcy i pasażerowi.

Luksusowe, przeszywane, miękkie fotele z

oparciem o pełnej wysokości pozwalają

kierowcy i pasażerowi cieszyć się

relaksującą i przyjemną jazdą nawet w

najbardziej ekstremalnym terenie.

Uniwersalna i łatwa do adaptacji
konstrukcja

Fotel kierowcy z regulacją przód-tył w

zakresie 100 mm, pozwala ustawić go

zgodnie z indywidualnymi preferencjami, a

regulowana w zakresie 12 stopni kierownica

zapewnia optymalną ergonomię. Dwa tylne

siedzenia można złożyć, by zwiększyć

rozmiary i pojemność platformy ładunkowej.
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Silnik

Typ silnika Parallel Twin, 4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC
Pojemność 847cc
Średnica x skok tłoka 82 mm x 80.2 mm
Stopień sprężania 10.5 : 1
Układ smarowania Sucha miska olejowa

Układ paliwowy
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Napęd
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą
dyferencjału

Napęd końcowy Wał

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability

Układ tylnego zawieszenia
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Hamulec przedni Podwójny hydrauliczny tarczowy

Hamulec tylny
Podwójny hydrauliczny tarczowy, Hamulec postojowy
zamontowany na wale

Ogumienie przednie MAXXIS MU75, AT26 x 8-12, Aluminum Wheels
Ogumienie tylne MAXXIS MU76, AT26 x 10-12, Aluminum Wheels

Wymiary

Długość całkowita 2,920 mm
Szerokość całkowita 1,500 mm
Wysokość całkowita 1,900 mm
Rozstaw osi 2,100 mm
Min. promień skrętu 4.5m
Minimalny prześwit 280 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

719.5 kg

Pojemność zbiornika paliwa 35L
Pojemność zbiornika oleju 4.4L

Obciążenie maksymalne

Część załadunkowa 272 kg
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Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg



Dane techniczne mogą ulec zmianie.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj ilustracje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącego prawnie opisu

produktów. Niektóre modele zostały przedstawione z opcjonalnymi akcesoriami. Pojazdy „side-by-side”

Yamaha zostały zaprojektowane do jazdy z określonymi ograniczeniami projektowymi. Ewentualne

ograniczenia dotyczące parametrów użytkowych oraz nośności maksymalnej zostały określone w

instrukcji obsługi. W celu zapewnienia niezawodności i trwa łości pojazdu oraz bezpieczeństwa

użytkownika i pasażera w żadnym wypadku nie wolno przekraczać zalecanych parametrów użytkowych.

Użytkownicy pojazdów „side-by-side” powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat.
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