
Agilitate înaltă,
versatilitate totală.
Şasiul compact cu ampatament scurt al Wolverine X2 Alu

este construit pentru a aborda terenul di cil cu

încredere completă. Garda la sol şi geometria vehiculului

oferă împreună senzaţia de „în pt”, cu capacităţi de

teren supreme.

Pentru confort sporit, scaunul şoferului şi volanul sunt

reglabile. Noul nostru motor de 850 cmc cu doi cilindri şi

cursă lungă a pistonului îţi oferă toată puterea de care ai

nevoie, iar conversaţiile dintre pasageri se desfăşoară cu

uşurinţă, graţie nivelurilor foarte reduse de zgomot şi

vibraţii ale modelului X2 Alu.

Iar datorită noii noastre game variate de accesorii

originale integrate, este foarte uşor să îţi personalizezi

propriul Wolverine X2 Alu.

Yamaha side-by-side cu 2 locuri

Nivel înalt de randament, confort ş i

siguranţă

Abordaţi cel mai dur teren, cu

amortizoarele cu rezervor SE

Ideal pentru activităţi în timpul liber ş i

transporturi uşoare

Şasiu compact ş i agil, centru de

greutate jos

Motor puternic nou de 850 cmc cu doi

cilindri în paralel

Versatilitate de încredere pe toate

tipurile de teren

Silenţios, plăcut ş i confortabil

Robust, durabil ş i adaptabil

Ideal pentru utilizatorii noi, dar ş i

pentru cei experimentaţi

Capacitate de transport ş i tractare

foarte bună
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Agilitate înaltă, versatilitate totală.
Modelele Yamaha side-by-side cu 2 locuri deschid o nouă lume plină de aventură.

Echipat cu scaune cu spătare înalte, concepute pentru 2 adulţi, este una dintre cele mai confortabile

modalităţi de a ieşi în natură. Şasiul compact oferă un nivel excepţional de agilitate şi manevrabilitate;

iar motorul puternic de 850 cmc cu doi cilindri în paralel produce su cient cuplu pentru un control

uşor la viteză mică pe un teren di cil.

Cu o transmisie Ultramatic care funcţionează impecabil şi cu sistemul nostru de tracţiune comutabil

On-Command 2WD/4WD/blocare diferenţial, Wolverine X2 Alu îţi oferă mai multă siguranţă şi mai mult

control!
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Motor puternic de 850 cmc cu
doi cilindri

Motorul de 850 cmc cu doi cilindri în

paralel produce niveluri înalte de cuplu

liniar, oferindu-i modelului X2 Alu

capacitatea de a transporta cu uşurinţă 4

adulţi şi bagajele lor pe teren di cil şi

deluros. Pentru o forţă de tracţiune mai

mare la viteze mici şi mari, conceptul de

design cu manetoane defazate este

prevăzut cu o cursă lungă a pistonului şi

un arbore cotit la 270 de grade.

Şasiu compact şi agil

Şasiul compact al modelului Wolverine X2

Alu prezintă un ampatament scurt de doar

2100 mm - cu doar 35 mm mai lung decât

al modelului cu 2 locuri Wolverine R. Cu o

lungime totală de 3100 mm şi o lăţime de

1580 mm, acesta este unul dintre cele mai

versatile, agile şi uşor de manevrat

modele side-by-side.

Interior silenţios şi confortabil

Am depus multe eforturi pentru a ne asigura

că tu şi pasagerul tău vă puteţi bucura de o

călătorie liniştită şi relaxantă. Admisia de

mare volum şi sistemele de eşapament

reduc semni cativ zgomotul motorului,

făcând conversaţiile dintre pasageri uşor de

auzit; în acelaşi timp, suporturile din

cauciuc pentru motor şi izolarea extinsă a

şasiului minimalizează vibraţiile la nivelul

podelei.

Amortizoare în cu rezervor KYB
faţă şi spate

Suspensia poate   reglată în funcţie de

preferinţele personale şi de condiţiile de

teren, cu amortizoare cu rezervor KYB

încărcate cu gaz, cu viteză redusă şi viteză

ridicată de comprimare şi revenire unică

reglabile.

scaune de dimensiuni normale
cu spătar înalt

Wolverine X2 Alu este echipat cu scaune

de dimensiuni normale, concepute pentru

confortul şoferului şi pasagerului. Aceste

scaune cu spătar înalt asigură o călătorie

relaxantă şi plăcută pentru tine şi

pasagerul tău - chiar şi pe teren extrem.

Structură versatilă şi adaptabilă

Cu reglare faţă/ spate de 100 mm, scaunul

şoferului poate   ajustat pentru a se potrivi

preferinţelor personale, iar volanul poate  

înclinat până la 12 grade pentru a obţine

ergonomia optimă.
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Motor

Tip motor Parallel Twin, 4 timpi, Răcit cu lichid, DOHC
Capacitate cilindrică 847cc
Alezaj X Cursă 82 mm x 80.2 mm
Compresie 10.5 : 1
Sistem de ungere Carter uscat

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

Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric
Sistem de transmisie Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Sistemul de rulare On-CommandÂ® 2WD, 4WD, 4WD cu Di -lock
Transmisie  nală Cardan

Şasiu

Sistem suspensie faţă
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability

Sistem suspensie spate
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Frână faţă Disc hidraulic dublu
Frână spate Disc hidraulic dublu, Frână de parcare montată pe ax
Anvelope faţă MAXXIS MU75, AT26 x 8-12, Aluminum Wheels
Anvelope spate MAXXIS MU76, AT26 x 10-12, Aluminum Wheels

Dimensiuni

Lungime totală 2,920 mm
Lăţime totală 1,500 mm
Înălţime totală 1,900 mm
Ampatament 2,100 mm
Raza de bracare min. 4.5m
Gardă minimă la sol 280 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 719.5 kg
Capacitate rezervor carburant 35L
Capacitate rezervor ulei 4.4L

Limite de încărcare

Pat transport 272 kg
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Caracteristici suplimentare

Sistem de direcţie
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



Speci cațiile și aspectul produselor Yamaha pot   modi cate fără nicio noti care prealabilă, iar datele

prezentate aici sunt doar ilustrative și nu au valoarea unei descrieri contractuale de produse. Unele

modele sunt prezentate cu accesorii opționale. Vehiculele side-by-side Yamaha sunt construite pentru a

funcționa în limita capacităților proiectate. Greutățile tractabile sigure, împreună cu capacitatea de

transport maximă, sunt detaliate în manualul de utilizare, dacă este cazul. Pentru durabilitate și  abilitate,

dar mai ales pentru siguranța operatorului și a pasagerilor, în niciun caz nu se vor depăși capacitățile

recomandate. Vehiculele noastre side-by-side sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de

minimum 16 ani.
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