
Μεγάλη ευελιξία,
απόλυτη
προσαρμοστικότητα.
Το μικρών διαστάσεων πλαίσιο με κοντό μεταξόνιο του

Wolverine X2 Alu είναι κατασκευασμένο για να σας

προσφέρει απόλυτη αυτοπεποίθηση όταν κινείστε σε

απαιτητικά εδάφη. Η απόσταση από το έδαφος και η

γεωμετρία του οχήματος προσφέρουν αίσθηση απόλυτης

ευστάθειας σε οποιοδήποτε έδαφος.

Για μεγαλύτερη άνεση, το κάθισμα του οδηγού και το τιμόνι

είναι ρυθμιζόμενα. Ο νέος δικύλινδρος κινητήρας 850 κ.εκ. με

παράλληλη διάταξη παρέχει όλη την ισχύ που χρειάζεστε. Οι

επιβάτες μπορούν να συνομιλούν εύκολα μεταξύ τους χάρη

στις χαμηλές στάθμες θορύβου και κραδασμών του X2 Alu.

Επίσης, χάρη στη μεγάλη γκάμα των αξεσουάρ που

ενσωματώνονται στο Wolverine X2 Alu, μπορείτε εύκολα να

το προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας.

Διθέσιο Side By Side από την Yamaha

Υψηλά επίπεδα δυνατοτήτων, άνεσης και

αυτοπεποίθησης

Αντιμετώπιση ακόμα και του πιο

δύσκολου εδάφους με αμορτισέρ τύπου

piggyback SE

Ιδανικό για αναψυχή και ελαφριές

βοηθητικές εργασίες

Ευέλικτο πλαίσιο μικρών διαστάσεων,

χαμηλό κέντρο βάρους

Ισχυρός, νέος δικύλινδρος κινητήρας

850 κ .εκ. με παράλληλη διάταξη

Αυτοπεποίθηση και ευελιξία σε κάθε

τύπο εδάφους

Αθόρυβη, ομαλή λειτουργία και άνεση

Σκληροτράχηλο, ανθεκτικό και

ευπροσάρμοστο

Ιδανικό για νέους και έμπειρους χρήστες

Ικανοποιητική χωρητικότητα φορτίου

και ικανότητα ρυμούλκησης
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Μεγάλη ευελιξία, απόλυτη
προσαρμοστικότητα.
Τα διθέσια μοντέλα Side By Side της Yamaha ανοίγουν τον δρόμο προς έναν νέο κόσμο περιπέτειας.

Καθώς διαθέτει καθίσματα με ψηλή πλάτη σχεδιασμένα να χωρούν 2 μεγαλόσωμους ενήλικες, αποτελεί έναν

από τους πιο άνετους τρόπους για να κάνετε εξορμήσεις. Το μικρών διαστάσεων πλαίσιο παρέχει εξαιρετικά

επίπεδα ευελιξίας και ευκολίας ελιγμών, ενώ ο ισχυρός δικύλινδρος κινητήρας 850 κ.εκ. με παράλληλη

διάταξη προσφέρει άφθονη ροπή για ευκολία χειρισμού στις χαμηλές ταχύτητες, σε απαιτητικά εδάφη.

Με το κιβώτιο ταχυτήτων ομαλής λειτουργίας Ultramatic και το σύστημα μετάδοσης On-Command με

δυνατότητα εναλλαγής λειτουργιών 2WD/4WD/κλειδώματος διαφορικού, το Wolverine X2 Alu σάς προσφέρει

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έλεγχο!
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Ισχυρός δικύλινδρος
κινητήρας 850 κ.εκ.

Ο δικύλινδρος κινητήρας 850 κ.εκ. με

παράλληλη διάταξη παρέχει υψηλά

επίπεδα γραμμικής ροπής και εξασφαλίζει

τη δυνατότητα του X2 Alu να μεταφέρει

εύκολα 2 μεγαλόσωμους ενήλικες μαζί με

το φορτίο τους σε απαιτητικά εδάφη και

ορεινά σημεία. Για μεγαλύτερη κινητήρια

δύναμη στις χαμηλές και στις υψηλές

στροφές, η αρχή σχεδιασμού crossplane

περιλαμβάνει μεγάλη διαδρομή εμβόλων σε

συνδυασμό με στρόφαλο 270 μοιρών.

Μικρό και ευέλικτο πλαίσιο

Το μικρών διαστάσεων πλαίσιο του

Wolverine X2 Alu διαθέτει κοντό μεταξόνιο

μήκους 2100 χιλ., δηλαδή κατά μόλις 35 χιλ.

μακρύτερο από το διθέσιο μοντέλο

Wolverine R. Επιπλέον, με συνολικό μήκος

3100 χιλ. και πλάτος 1580 χιλ., είναι ένα

από τα πιο ευπροσάρμοστα, ευέλικτα και

εύκολα ελεγχόμενα μοντέλα SxS.

Άνετος εσωτερικός χώρος χωρίς
θορύβους

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να

εξασφαλίσουμε ότι εσείς και ο συνεπιβάτης

σας θα μπορείτε να απολαμβάνετε ήσυχες

και χαλαρωτικές διαδρομές. Τα συστήματα

εισαγωγής και εξαγωγής μεγάλου όγκου αέρα

μειώνουν δραστικά το θόρυβο του κινητήρα

και διευκολύνουν τους επιβάτες να ακούν ο

ένας τον άλλο όταν συζητούν, ενώ οι

ελαστικές βάσεις του κινητήρα και η

εκτεταμένη μόνωση του πλαισίου μειώνουν

τους κραδασμούς στο δάπεδο.

Μπροστινά και πίσω
αμορτισέρ τύπου piggyback
της KYB

Η ανάρτηση μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα

με τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τις

συνθήκες του εδάφους με αμορτισέρ αερίου

τύπου piggyback της KYB ρύθμιση

συμπίεσης υψηλής και χαμηλής ταχύτητας

και ρύθμιση μονής επαναφοράς.

Καθίσματα πλήρους  μεγέθους
με ψηλή πλάτη

Το Wolverine X2 Alu διαθέτει καθίσματα

πλήρους μεγέθους σχεδιασμένα να χωρούν

άνετα τον οδηγό και τον επιβάτη. Αυτά τα

πολυτελή καθίσματα με ψηλή πλάτη

εξασφαλίζουν χαλαρωτικές και

απολαυστικές διαδρομές για εσάς και τον

συνεπιβάτη σας, ακόμα και στα πιο ακραία

εδάφη.

Ευέλικτα προσαρμοζόμενη
διάταξη

Χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης προς τα

εμπρός/πίσω κατά 100 χιλ., το κάθισμα του

οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις

προτιμήσεις σας και η κλίση του τιμονιού

μπορεί να μεταβάλλεται κατά 12 μοίρες, ώστε

να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εργονομία.
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Κινητήρας

Τύπος κινητήρα Parallel Twin, Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, 2EEK
Κυβισμός 847cc
Διαμέτρος x Διαδρομή 82 mm x 80.2 mm
Σχέση συμπίεσης 10.5 : 1
Σύστημα λίπανσης Ξηρό κάρτερ

Σύστημα καυσίμου
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

Σύστημα ανάφλεξης TCI
Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Σύστημα μετάδοσης On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Τελική μετάδοση Άξονας

Πλαίσιο

Σύστημα εμπρός ανάρτησης
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability

Σύστημα πίσω ανάρτησης
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Εμπρός φρένο Δύο υδραυλικά δισκόφρενα

Πίσω φρένο
Δύο υδραυλικά δισκόφρενα, Φρένο στάθμευσης
ενσωματωμένο στον άξονα

Εμπρός ελαστικά MAXXIS MU75, AT26 x 8-12, Aluminum Wheels
Πίσω ελαστικά MAXXIS MU76, AT26 x 10-12, Aluminum Wheels

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος 2,920 mm
Συνολικό πλάτος 1,500 mm
Συνολικό ύψος 1,900 mm
Μεταξόνιο 2,100 mm
Ελάχιστη ακτίνα στροφής 4.5m
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 280 mm
Βάρος (πλήρες υγρών) 719.5 kg
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου 35L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού 4.4L

Loading limits

Πλατφόρμα 272 kg
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Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Τιμόνι
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



Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha θα ποικίλλουν ανά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση.

Εκείνα παρουσιάζονται εδώ είναι μόνο για επεξηγηματικούς λόγους και δεν αποτελούν συμβατική περιγραφή των

προϊόντων. Ορισμένα μοντέλα παρουσιάζονται με προαιρετικά αξεσουάρ. Τα οχήματα Side-by-Side της Yamaha

έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων τους. Τα ασφαλή βάρη

ρυμούλκησης μαζί με τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς αναφέρονται στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, κατά περίπτωση.

Για να εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία και, κυρίως, η ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών, δεν πρέπει σε

καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων τιμών. Τα οχήματα Side-by-Side της εταιρείας μας

συνιστώνται μόνο για αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω.
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