
Vapaa-ajan Yamaha
ATV
Kilpaharrastajille ja -ammattilaisille YFM700R SE on

ehdoton kilpaväline niin suljetulla radalla kuin

maastopolulla.

Olipa päämääräsi pitkät elämykselliset ajoretket tai

pyrähdykset kilparadalla, Yamahan ATV-valikoimista

löydät varmasti omiin tarpeisiisi sopivan, teknisesti

laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen vaihtoehdon.

YFM700-mallien 686 cc:n nelitahtimoottoreissa

yhdistyvät luokkansa huipputason suorituskyky ja

toimintavarmuus. Joten jos haluat nautiskella ajoretkistä

kavereiden kanssa tiettömien taipaleiden takana tai

taistella voitosta kilparadalla, löytyy Yamaha ATV-

mallistosta juuri sinun käyttösi sopiva vaihtoehto.

Kilpakokemukseen perustuva, 686 cc:n

High-tech-nelitahtimoottori.

Suorituskyvyltään huipputasoa ja silti

polttoainetaloudellinen

Tukeva ja kevyt alumiini-teräsrunko

Monisäätöiset, lisäsäiliöllä varustetut

KYB-iskunvaimentimet.

Edessä lisäsäiliöllä varustetut KYB

iskunvaimentimet

puristusvaimennuksen HI- ja LOW-

säädöllä sekä paluuvaimenuksen

säädöllä.

Isot 22 tuuman eturenkaat

Jousittamatonta painoa on vähennetty

alumiiniosilla

Keveästi ja tarkasti toimiva 5-

vaihteinen vaihteisto

peruutusvaihteella

Helppolukuinen ja informatiivinen LED-

mittaristo
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Tehoa ja vääntöä

Nelitahtiset Yamaha ATV -moottorit

tuottavat sitkeää vääntöä matalillakin

käyntikierroksilla. Tämä takaa

erinomaisen rengaspidon ja etenemisen

vaikeassakin maastossa. Vääntövahvan ja

tehokkaan YFM700R moottorin EFI-

polttoainejärjestelmä takaa erinomaisen

hyötysuhteen, joka vähentää myös

polttoaineen kulutusta ja

pakokaasupäästöjä.

Erinomaisen vahva
hybridirunko

Kevyen ja vääntöjäykän hybridirungon

iskuja ja kolhuja sietävä, teräsrakenteinen

etuosa on kiinnitetty erillisellä takaosalla

varustettuun alumiinirunkoon. Kevyt,

valettu alumiininen takahaarukka ja sen

monisäätöinen iskunvaimennin

varmistavat erinomaisen ketterän

ajokäytöksen ja tarkan ohjattavuuden.

5-portainen vaihteisto ja
peruutusvaihde

Väkivahvan ja tehokkaan YFM700R

moottorin jatkona on sujuvatoiminen, 5-

portainen vaihteisto. Toimintavarma

vaihteisto ja kevytkäyttöinen

monilevykytkin, takaavat moottorivoiman

helpon hallittavuuden ja käsiteltävyyden

vaativassakin maastossa ja umpihankalissa

paikoissa peruutusvaihde pelastaa

tilanteen.

Säädettävä jousitus

Etu- ja takapyörien pitkäliikkeisen

jousituksen, erillissäiliöllä varustetuissa

KYB-iskunvaimentimissa on

puristusvaimennuksen nopean (HI) ja

hitaan (LOW) liikkeen säädöt sekä

paluuvaimennuksen säätö. Näin jousitus ja

iskunvaimennus on tarkasti

hienosäädettävissä eri ajo-olosuhteiden ja

kuljettajan mieltymysten mukaiseksi.

Pehmeästi töyssyjen yli kulkevien, isojen

22-tuuman eturenkaiden hyvä

ohjaustuntuma turvaa tarkan

ohjattavuuden.

Alumiinivanteet ja jarrusatulat

Keveät alumiinivanteet ja jarrusatulat

vähentävät ajo-ominaisuuksille haitallista

jousittamatonta painoa ja herkistävät

näin myös YFM 700 SE jousituksen

toimintaa. Edessä on jäähdytetyt

jarrulevyt ja 2-mäntäiset jarrusatulat ja

takana YFZ450R-tyyppinen, 2-mäntäinen

jarrusatula ja jarrulevy. Tuloksena on

tehokkaat ja hallitut jarrutukset.

Ergonominen muotoilu

ATV:llä ajaminen on hauskaa, fyysistä

tekemistä ja myös erinomainen

kuntoilumuoto. Monipuoliseen käyttöön

suunniteltujen Yamaha ATV-ajoneuvojen

mitoitus on mahdollisimman sopiva hyvinkin

erikokoisille kuljettajille. YFM700R SE

avaran polvitilan ansiosta kuljettaja voi

tehostaa ohjausta siirtämällä kehopainoa

tarpeen mukaan puolelta toiselle.
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Moottori

Moottorin tyyppi
Yksisylinterinen;nestejäähdytetty;4-tahtinen;4-
venttiilinen

Sylinterin tilavuus 686cc
Sylinterin mitat 102.0 mm x 84.0 mm
Puristussuhde 9.2 : 1
Voitelujärjestelmä Kuivasumppu
Polttoainejärjestelmä Polttoaineen suihkutus, 44 mm
Sytytysjärjestelmä ECU
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä 5 nopeutta ja peruutus;Märkä monilevykytkin
Ajojärjestelmä Kaksipyöräveto (2WD)
Voimansiirto O-rengasketju;Epäkeskon säätö

Alusta

Etujousitusjärjestelmä

KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression &
single rebound adjustment;Erillinen
kaksoiskolmiotuki;Kierteinen esijännityksen säädöllä
varustettu jousi;230 mm:n isku

Takajousitusjärjestelmä

KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression &
single rebound adjustment;Kierteinen esijännityksen
säädöllä varustettu jousi;Valualumiini-keinuvarsi;256
mm:n isku

Etujarru
Tuuletettu kaksoislevy hydraulisten
kaksoismäntäjarrusatuloiden kanssa

Takajarru Tuuletettu levy hydraulisella jarrusatulalla
Eturenkaat AT21x7R10
Takarenkaat AT20x10R9

Mitat

Kokonaispituus 1,845 mm
Kokonaisleveys 1,170 mm
Kokonaiskorkeus 1,130 mm
Istuimen korkeus 815 mm
Akseliväli 1,280 mm
Maavara 113 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 192kg
Polttoainesäiliön tilavuus 11.0Litraa

Additional features

[PaintedBodyPiggyback3wayadjustableshockspecsWheeltrim]
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Yli 6-vuotiaiden lasten käyttöön suositellaan enintään 70 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja

käyttöä vain aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm³:n

moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä

suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Erilaiset ATV-ajoneuvot on suunniteltu eri

käyttöä ja olosuhteita varten. Varmista aina ATV-ajoneuvon sopivuus omiin tarpeisiin. Varmista käsikirjasta

suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Huom. Älä koskaan ylitä

ilmoitettuja kuorma- tai painorajoja! Siten taataan paitsi laitteen kestävyys ja luotettavuus myös kuljettajan

turvallisuus. Yamaha suosittelee, että ATV-kuljettajat suorittavat hyväksytyn ATV-ajoharjoittelukurssin.

Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä

tai Yamaha-maahantuojalta. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen.
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