
Голяма пъргавина и
пълна гъвкавост.
Компактното шаси с малка колесна база на Wolverine X2

Alu е създадено, за да се справя със специфичен труден

терен с пълна увереност. Пътният просвет и геометрията

на превозното средство съчетават усещане за

стабилност и върховна проходимост на терена.

За допълнителен комфорт седалката на водача и воланът

са регулируеми. Нашият нов двуцилиндров двигател 850

куб. см с паралелни бутала и голям работен ход Ви

предоставя всичко, от което се нуждаете, а разговорите

между пътниците са улеснени благодарение на

свръхниските нива на шум и вибрации на Х2 Alu.

А с нашата широка гама оригинални аксесоари е лесно да

създадете Wolverine X2 Alu съвсем по Ваш вкус.

Yamaha с 2 съседни седалки

Високи нива на възможности,

комфорт и увереност

Справя се с най-трудните терени с

амортисьори с допълнителна камера

SE

Идеален за свободното време и за

лекотоварна употреба

Компактно и подвижно шаси, нисък

център на тежестта

Нов мощен двуцилиндров двигател

850 куб. см с паралелни бутала

Несъмнена увереност за всякакви

терени

Тих, плавен и удобен

Мощен, издръжлив и адаптивен

Идеален за начинаещи и опитни

потребители

Добри товароносимост и теглителен

капацитет
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Голяма пъргавина и пълна гъвкавост.
Моделите на Yamaha с 2 съседни седалки откриват нов свят на приключения.

Оборудвани със седалки с високи облегалки, конструирани така, че да поместят 2 възрастни с

нормално телосложение – това е един от най-удобните начини да се впуснете в приключение.

Неговото компактно шаси осигурява изключителни пъргавина и маневреност, а мощният

двуцилиндров двигател 850 куб. см с паралелни бутала осигурява достатъчен въртящ момент за

лесно управление при ниска скорост върху специфичен труден терен.

С плавно работещата трансмисия Ultramatic и с нашата превключваща се задвижваща система On-

Command с 2WD/4WD/блокировка на диференциала Wolverine X2 Alu Ви дава увереност и контрол!
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Мощен двуцилиндров
двигател 850 куб. см

Двуцилиндровият двигател 850 куб. см

с паралелни бутала създава голям

линеен въртящ момент, като дава

възможност на X2 Alu да транспортира

с лекота 2 възрастни с нормално

телосложение и техния багаж по

специфично труден и по хълмист терен.

За по- голяма двигателна сила при ниски

и високи обороти неговият

концептуален напречен дизайн е с голям

работен ход и 270-градусов колянов

механизъм.

Компактно и пъргаво шаси

Компактното шаси на Wolverine X2 Alu е

с малка колесна база – само 2100 мм –

просто с 35 мм по-дълго от това на

модела Wolverine R с 2 седалки. С обща

дължина 3100 mm и ширина 1580 мм той

е един от най- универсалните, подвижни

и лесно управляеми модели SxS.

Тих и удобен интериор

Положихме големи усилия да направим

така, че Вие и Вашия пътник да можете  да

се наслаждавате на тихо и спокойно

каране. Всмукателната  и изпускателната

системи с голям обем драстично

намаляват шума от двигателя и

позволяват на пътниците да се чуват

лесно по време на разговори, а гумените

тампони на двигателя и увеличената

изолация на шасито свеждат до минимум

вибрациите на подовия панел.

Предни и задни амортисьори
KYB с допълнителна камера

Окачването може да се настрои според

личните Ви предпочитания и условията

на терена с газовите амортисьори KYB

с допълнителна камера – с компресия за

висока и ниска  скорост и единично

регулиране на обратния ход.

Wolverine X2 Alu е  оборудван
със седалки с нормален
размер, които са
конструирани така, че да
поместят удобно водача  и
пътника. Tези седалки с
висока облегалка гарантират,
че Вие и Вашия пътник ще се
наслаждавате на приятно и
спокойно каране дори по най-
екстремен терен.

5

Адаптивен и универсален
дизайн

С възможност за преместване с 100 мм

напред/назад, седалката на водача  може

да се регулира така, че да удовлетвори

Вашите лични предпочитания, а воланът

може да се накланя 12 градуса за

постигане на оптимална ергономичност.
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Engine

Тип на двигателя Parallel Twin, 4-тактов, с водно охлаждане, DOHC
Кубатура 847cc
Диаметър х ход 82 mm x 80.2 mm
Степен на сгъстяване 10.5 : 1
Мазилна уредба Сух картер

Горивна система
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Система на задвижване
On-CommandВ® 2WD, 4WD, 4WD с блокаж на
диференциала

Крайна предавка Вал

Chassis

Система на предното очакване
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability

Система на задното очакване
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Предна спирачка Двоен хидравличен диск

Задна спирачка
Двоен хидравличен диск, Ръчна спирачка,
монтирана на лоста

Предни гуми MAXXIS MU75, AT26 x 8-12, Aluminum Wheels
Задни гуми MAXXIS MU76, AT26 x 10-12, Aluminum Wheels

Dimensions

Обща дължина 2,920 mm
Обща ширина 1,500 mm
Обща височина 1,900 mm
Колесна база 2,100 mm
Минимален радиус на завиване 4.5m
Минимален просвет 280 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

719.5 kg

Капацитет на горивен резервоар 35L
Капацитет на маслен резервоар 4.4L

Loading limits

Багажник 272 kg
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Additional feature

Система на управление
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg

Instrumentation

Digital LCD meter with fuel gauge, speedometer,
odometer, trip meter, maintenance meter, hour
meter, 2WD/4WD/Di -Lock Indicator, L/H/N/R gear
indicator, parking brake indicator, engine warning light,
water temperature warning light and gauge, Battery
Warning Indicator, Speed Management System Key
Indicator, high beam indicator, EPS warning light



Спецификацията и външният вид на продуктите на Yamaha понякога могат да бъдат променяни без

предварително известие – показаните тук са само за илюстративни цели и не представляват договорно

описание на продуктите. Някои модели са показани с опционални аксесоари. Двуместните превозни

средства на Yamaha 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 и пътника – в

никакъв случай не превишавайте препоръчаните ограничения. Препоръчително е нашите двуместни

превозни средства да бъдат използвани само от водачи с навършени 16 години.
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