
Nagy fokú
mozgékonyság és
teljes sokoldalúság.
A Wolverine X2 Alu kompakt, rövid tengelytávú váza úgy

van megtervezve, hogy teljes magabiztossággal vegye a

technikás terepek nehézségeit. A hasmagasság és a

járműgeometria együttese stabil érzetet és kivételes

terepi képességeket biztosít.

A nagyobb kényelem érdekében a vezetőülés és a

kormánykerék állítható. Az új, 850 cm³-es, soros,

kéthengeres motor bőségesen elegendő teljesítményt

nyújt; az X2 Alu rendkívül alacsony zaj- és

rezgésszintjének köszönhetően pedig menet közben

akár beszélgethetsz is utasaiddal.

Számos eredeti beépített kiegészítőt kínálunk, melyekkel

saját igényeidre szabhatod Wolverine X2 Alu-dat.

Kétüléses Yamaha Side-by-Side

Magas szintű vezethetőség, kényelem

és magabiztosság

Az SE külső tartályos

lengéscsillapítókkal a legkeményebb

terepekkel is megbirkózik

Kikapcsolódásra és könnyű

haszongépjárműként egyaránt ideális

választás

Kompakt, mozgékonyságot elősegítő

váz és alacsony tömegközéppont

Erőteljes új, 850 cm³-es, soros,

kéthengeres motor

Minden terepen magabiztosan

használható

Csendes, egyenletes járású és

kényelmes

Kemény, tartós és minden

körülményhez alkalmazkodik

Új és tapasztalt felhasználók számára

is ideális

Jó teherhordó- és vontatóképesség
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Nagy fokú mozgékonyság és teljes
sokoldalúság.
A Yamaha kétüléses Side-by-Side modelljei új világot nyitnak meg a kalandra vágyók előtt.

A magas támlás üléseket úgy terveztük, hogy elegendő helyet biztosítsanak két felnőtt számára, így

minden eddiginél kényelmesebben indulhatsz felfedezőútra. A kompakt váz kiváló mozgékonyságot

és manőverezhetőséget tesz lehetővé, a soros, kéthengeres, 850 cm³-es motor pedig elég

nyomatékot szolgáltat a technikás terepen való alacsony sebességű vezetéshez.

A simán működő Ultramatic sebességváltónak és a kapcsolható,

kétkerékhajtású/négykerékhajtású/di erenciálzár üzemmódokkal rendelkező On-Command

hajtásrendszernek köszönhetően a Wolverine X2 Alu magabiztosságot és kiváló irányíthatóságot

nyújt.
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Erőteljes új, 850 cm³-es,
kéthengeres motor

A 850 cm³-es, soros, kéthengeres motor

nagy lineáris nyomatékot ad le, így az

X2 Alu négy felnőttel, csomagokkal

megpakolva is könnyedén jut át a

technikás, emelkedőkkel teli terepeken. A

hosszú löketet és 270 fokos főtengelyt

magában foglaló keresztsíkú kialakítás

alacsony és nagy sebesség esetén is erős

hajtóerőt tesz lehetővé.

Kompakt és mozgékony váz

A Wolverine X2 Alu kompakt vázának

tengelytávja mindössze 2100 mm, ami

mindössze 35 mm-rel hosszabb a

kétüléses Wolverine R modellénél. A

3100 mm-es teljes hossz és az 1580 mm-

es szélesség pedig az egyik

legsokoldalúbb, legmozgékonyabb és

legkönnyebben kezelhető SxS modellé

teszi.

Csendes és kényelmes belsőtér

Komoly munkát fektettünk abba, hogy

csendes és pihentető utazást tegyünk

lehetővé számodra és utasaid számára. A

nagy térfogatú szívó- és kipufogórendszerek

drasztikusan csökkentik a motorzajt, így az

utasok beszélgethetnek is egymással – a

gumi motortartóbakok és a váz szigetelése

pedig minimalizálják a padlólemez rezgését.

Külső tartályos KYB
lengéscsillapítók elöl és hátul

A magas és alacsony fokozatú nyomó- és

egyszeres húzócsillapítás-állítású gázos,

külső tartályos KYB lengéscsillapítókkal a

felfüggesztést személyes preferenciáidnak

és az adott terepviszonyoknak

megfelelően állíthatod be.

Teljes méretű, magas támlás
ülések

A Wolverine X2 Alu teljes méretű

ülésekkel rendelkezik, melyek kényelmes

utazást biztosítanak a vezető és utasa

számára. A luxuskivitelű, magas támlás

ülések pihentető és élvezetes utazást

nyújtanak számodra és utasaid számára is

még a legkeményebb terepen is.

Alkalmazkodó és sokoldalú
kialakítás

A vezetőülés 100 mm-rel előre vagy hátra

tolható, így biztosan megtalálod a számodra

legkényelmesebb pozíciót; ráadásul a

kormánykerék is 12 fokos szögben dönthető

az optimális ergonómia érdekében.
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Motor

Motor típusa Parallel Twin, 4 ütemű, Folyadékhűtéses, DOHC
Lökettérfogat 847cc
Furat x löket 82 mm x 80.2 mm
Kompresszióviszony 10.5 : 1
Kenési rendszer Száraz karter

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

Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Hajtásrendszer On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Kihajtás Kardán

Alváz

Első felfüggesztés
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability

Hátsó felfüggesztés
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Első fék Kettős hidraulikus tárcsafék
Hátsó fék Kettős hidraulikus tárcsafék, Parkolófék a tengelyen
Első gumik MAXXIS MU75, AT26 x 8-12, Aluminum Wheels
Hátsó gumik MAXXIS MU76, AT26 x 10-12, Aluminum Wheels

Méretek

Teljes hossz 2,920 mm
Teljes szélesség 1,500 mm
Teljes magasság 1,900 mm
Tengelytáv 2,100 mm
Min. fordulósugár 4.5m
Minimális hasmagasság 280 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 719.5 kg
Üzemanyagtank kapacitása 35L
Olajtank kapacitása 4.4L

Terhelési határértékek

Csomagtartó 272 kg
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További jellemzők

Kormányzási rendszer
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Vontatási kapacitás 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



A Yamaha termékek műszaki jellemzői és megjelenése időről időre külön értesítés nélkül változhatnak. Az

itt megjelenített képek csak illusztrációként szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződésszerű

leírását. Egyes modelleket opcionális tartozékokkal jelenítünk meg. A Yamaha Side-by-Side járművek a

speci kációjuk által meghatározott korlátok szerint működnek. A biztonságosan vontatható tömeg és a

maximális terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott termék

esetében alkalmazható). A tartósság, megbízhatóság, és mindenekelőtt a vezető biztonsága érdekében

az ajánlott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. Side-by-Side járműveink használatát csak 16

éves vagy annál idősebb vezetők számára javasoljuk.
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