
Yamaha Leisure ATVs
The YFM700R SE is for racers the ultimate track weapon,

whether you use it on a closed circuit or fast trails.

Whether you're a long-distance adventure seeker who

wants unmatched comfort on the trail - or an

experienced racer looking for cutting edge technology

with winning performance - Yamaha have a model that's

right for you.

Our 686cc 4-stroke engines combine class-leading

power with legendary durability and exceptional

reliability - so whether you're enjoying the countryside

with your friends or  ghting for the lead on the race

track, Yamaha have the ATV that's right for you.

Високотехнологичен състезателен

686-кубиков двигател с впръскване на

горивото

Висока производителност с нисък

разход на гориво

Здрава, лека хибридна алуминиево/

стоманена рама

Заден амортисьор KYB с

допълнителен резервоар с двойно

регулиране на компресията и

единично регулиране на обратния ход

Предни амортисьори KYB с

допълнителен резервоар с двойно

регулиране на компресията и

единично регулиране на обратния ход

Големи 22-инчови предни гуми

Алуминиеви компоненти за

намаляване на подресорното тегло

5 -степенна трансмисия със задна

предавка – лесно превключване

Информационни LED прибори за

лесно четене

Електрическо стартиране с бутон за

удобство

Елегантен корпус с удобна позиция на

YFM700R SE



Yamaha Leisure ATVs
Once you've ridden the YFM700R SE there's no turning back. Its thrilling power and precise handling

ensure adrenaline-charged action on all types of terrain. And once you're hooked, this mighty ATV

will transform your leisure time forever.

The gutsy 686cc 4-stroke engine comes with a series of features that boost power for fast

acceleration. And with its e cient fuel consumption, the model takes you further between re lls.

Built for racers, the YFM700R SE comes packed with a range of exclusive parts including a high

compression head, special cam and race-bred fuel mapping. And with its piggyback shocks and 22-

inch Maxxis tyres, the YFM700R SE is built to win.
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Висока мощност, голям
въртящ момент

4 -тактовото АТВ  на Yamaha осигурява

високи нива на въртящ момент дори

при ниски обороти, което гарантира

добро сцепление с терена дори при

трудни условия. Двигателят на

YFM700R генерира високи нива на

мощност и въртящ момент – а

системата за впръскване на гориво

осигурява повишена икономия на

гориво и намалени емисии.

Изключително здраво
хибридно шаси

За да притежава сила, която издържа

на всеки удар и неравност,

революционното хибридно шаси

съчетава стоманена предна секция с

алуминиева задна част и разглобяема

долна рама. А за комфортно и

контролирано управление има леко

алуминиево люлеещо се рамо, което

управлява регулируем амортисьор с

оптимизирани настройки на поглъщане

на вибрации.

5-степенна трансмисия със
задна предавка

За да оптимизира забележителния

потенциал на работните характеристики

на двигателя с висока мощност, YFM700R

се задвижва чрез 5-степенна трансмисия

с гладко превключване. Независимо от

терена тази издръжлива скоростна кутия

и плавният многодисков съединител Ви

предоставят пълен контрол. На свой ред,

предавката за заден ход осигурява

допълнителна маневреност в  напрегнати

ситуации.

Регулируемо окачване

Предното окачване с голям ход включва

предни и задни амортисьори KYB с

допълнителен резервоар, и двата с

напълно регулируемо свиване при

ниска и висока  скорост – и единично

регулиране на обратния ход. Можете да

регулирате окачването  според личните

си предпочитания, така  че да подхожда

на Вашето каране върху всички видове

повърхности. 22-инчовите предни гуми

с голям диаметър поглъщат ударите и

са идеални за усилието върху

кормилото.

Леки алуминиеви джанти и
спирачни апарати

Алуминиевите джанти и компактните

спирачни апарати допринасят за

ниското неподресорно тегло на

YFM700R SE, което гарантира

характеристиките на реакция на

окачването. Работещи  с вентилирани

дискове, предните спирачни апарати с 2

бутала – в  съчетание със задния

спирачен апарат с 2 бутала тип

YFZ450R – осигуряват плавна и

контролируема спирачна мощ за

уверено каране.

Ергономична конструкция

Пилотирането на АТВ  е забавна

физическа дейност, която използва

необичайни комбинации от мускули. АТВ-

тата на Yamaha са проектирани така, че

да са лесни за използване и комфортни за

възможно най-широк диапазон от форми и

размери на тялото. Конструкцията на

предната част осигурява много място за

коленете за подобрено движение на

тялото, като същевременно запазва

агресивния и аеродинамичен стил на

YFM700R SE.
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Двигател

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

Кубатура 686cc
Диаметър х ход 102.0 mm x 84.0 mm
Степен на сгъстяване 9.2 : 1
Мазилна уредба Сух картер
Горивна система Горивен инжекцион, 44 мм
Запалителна система ECU
Стартерна система Електрическа
Трансмисия 5 скорости и задна, Мокър многодисков съединител
Система на задвижване 2WD

Крайна предавка
Запечатана о-пръстенова верига, Ексцентрично
регулиране

Chassis

Система на предното очакване

KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression &
single rebound adjustment, Независим двоен
напречен носач, Резбована предварително
регулируема пружина, 230 мм ход

Система на задното очакване

KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression &
single rebound adjustment, Резбована
предварително регулируема пружина, Лято
алуминиево плаващо рамо, 256 мм ход

Предна спирачка
Двоен вентилиран диск с хидравлични дву-бутални
челюсти

Задна спирачка Вълнисти дискове с хидравлични апарати
Предни гуми AT22x7-10
Задни гуми AT20x10-9

Dimensions

Обща дължина 1,845 mm
Обща ширина 1,170 mm
Обща височина 1,130 mm
Височина на седалката 815 mm
Колесна база 1,280 mm
Минимален просвет 113 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

192kg

Капацитет на горивен резервоар 11.0litres

Additional features

SE/LE Features
Painted Body / Piggy back, 3 way adjustable shock
specs / wheel trim
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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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