YFM700R SE

Wejdź na wyższy
poziom.
YFM700R SE to najdoskonalsza broń dla kierowców
startujących w wyścigach na zamkniętych torach lub
biorących udział w szybkich rajdach szlakowych.
Jedna maszyna do sportowej jazdy i prawdziwych
wyścigów. Niezwykła moc oraz precyzyjne prowadzenie
modelu YFM700R SE pozwalają na dynamiczną, pełną
adrenaliny jazdę w każdym terenie. A gdy już się z nim
nieco oswoisz, ten quad z rajdowymi genami pokaże Ci,
co naprawdę oznacza bycie #DRIVENBYVICTORY.
Nasze 4-suwowe silniki o pojemności 686 cm3 łączą
najwyższą w swojej klasie moc z legendarną
wytrzymałością i wyjątkową niezawodnością. Niezależnie
od tego, czy podziwiasz widoki z przyjaciółmi, czy też
walczysz o prowadzenie na torze — Yamaha ma quada,
który spełni Twoje oczekiwania.

Przystosowany do wyścigów silnik o
pojemności 686 cm3 z wtryskiem
paliwa
Wysoka moc przy niskim zużyciu paliwa
Wytrzymała, lekka, hybrydowa rama
aluminiowo-stalowa
Tylny amortyzator KYB Piggy Back z
podwójną regulacją siły tłumienia
dobicia i pojedynczą regulacją odbicia
Duże, 22-calowe przednie opony
Aluminiowe podzespoły zapewniając e
utrzymanie niskiej masy pojazdu
5-biegowa skrzynia z biegiem
wstecznym oferuje łatwą zmianę
biegów
Czytelny wyświetlacz LED
Wygodny, elektryczny przycisk
rozrusznika
Smukłe nadwozie zapewniając e
wygodną, naturalną pozycję kierowcy
Zaprojektowany bez kompromisów

YFM700R SE
Wejdź na wyższy poziom.
Jedna maszyna do sportowej jazdy i prawdziwych wyścigów. Niezwykła moc oraz precyzyjne
właściwości jezdne modelu YFM700R SE pozwalają na dynamiczną, pełną adrenaliny jazdę w każdym
terenie. A gdy już się z nim nieco oswoisz, ten quad z rajdowymi genami pokaże Ci, co naprawdę
oznacza bycie #DRIVENBYVICTORY.
Nowoczesny 4-suwowy silnik o pojemności 686 cm3 został wyposażony w liczne rozwiązania, które
zapewniają większą moc i lepsze przyspieszenie. Natomiast niskie zużycie paliwa pozwala dłużej
cieszyć się jazdą między tankowaniami.
Wyścigowa edycja specjalna modelu YFM700R jest wyposażona w całą gamę unikalnych części,
włączając głowicę o wysokim stopniu sprężania, specjalne krzywki zaworowe oraz wyścigową mapę
paliwową. Dzięki amortyzatorom z kompensacją gazową oraz 22-calowym oponom Maxxis Yamaha
YFM700R SE nie ma sobie równych.

YFM700R SE

Wysoka moc, wysoki moment
obrotowy

Wytrzymała hybrydowa rama
podwozia

4-suwowe silniki stosowane w ATV marki

W celu uzyskania wysokiej wytrzymałości

Yamaha rozwijają wysoki moment

podwozia oraz odporności na uderzenia i

obrotowy od najniższego zakresu

wstrząsy, Yamaha zastosowała w

prędkości obrotowej, co gwarantuje

YFM700R dopracowaną ramę ze stalową

wyjątkową przyczepność w trudnym

częścią przednią, aluminiową tylną i

terenie. Silnik YFM700R osiąga dużą moc i

demontowaną ramą pomocniczą.

moment obrotowy, a jego układ

Maksymalny komfort i precyzyjne

wtryskowy dba o niskie zużycie paliwa i

prowadzenie zapewnia wahacz wykonany

minimalną emisję spalin.

z lekkiego stopu aluminium, który

5-biegowa przekładnia z biegiem
wstecznym
W celu optymalnego wykorzystania
potencjału mocnego silnika, YFM700R został
wyposażony w precyzyjną, 5-biegową
skrzynię. Niezależnie od terenu ta
wytrzymała skrzynia biegów oraz
wielotarczowe sprzęgło gwarantują pełną
kontrolę, a bieg wsteczny zwiększa
możliwości manewrowe w trudnych
sytuacjach.

współpracuje z regulowanym
amortyzatorem o zoptymalizowanej
charakterystyce pracy.

Regulowane zawieszenie
Przednie zawieszenie o dużym skoku

Lekkie, aluminiowe obręcze kół
i zaciski hamulcowe

wyposażono z przodu i z tyłu w

Aluminiowe obręcze kół i kompaktowe

amortyzatory KYB Piggy Back z pełną

zaciski hamulcowe przyczyniają się do

regulacją siły tłumienia dla dużych i małych

zmniejszenia nieresorowanej masy modelu

prędkości oraz o pojedynczym skoku

YFM700R SE, co poprawia charakterystykę

odbicia. Charakterystykę pracy

pracy zawieszenia. 2-tłoczkowe przednie

zawieszenia można dostosować do

zaciski hamulcowe współpracują z

własnych preferencji, aby dopasować je do

wentylowanymi tarczami hamulcowymi. Z

jazdy na wszystkich rodzajach

tyłu pojazd został wyposażony w 2-

nawierzchni. Przednie opony o dużej

tłoczkowy zacisk hamulcowy z modelu

średnicy (22 cale) umożliwiają płynne

YFZ450R. Taki układ gwarantuje doskonałe

pokonywanie nierówności i precyzyjnie

wyczucie hamulca i zapewnia bardzo

reagują na ruchy układu kierowniczego.

krótką drogę hamowania w każdej
sytuacji.

Ergonomiczna konstrukcja
Prowadzenie sportowego quada to
wyjątkowa rozrywka, wymagająca pracy
wielu partii mięśni. Konstruktorzy
najnowszej serii ATV Yamahy skupili się na
łatwości ich użytkowania i wygodzie
kierowców, niezależnie od ich masy i
wzrostu. Budowa przedniej części nadwozia
zapewnia dodatkowe miejsce na nogi i
zwiększa możliwości manewrowania ciałem,
zachowując przy tym drapieżną i opływową
stylistykę modelu YFM700R SE.

YFM700R SE
Silnik
Jednocylindrowy;Chłodzony cieczą;4-suwowy;4zaworowy
686cm3
102.0 mm x 84.0 mm
9.2 : 1
Sucha miska olejowa
Układ wtrysku paliwa, 44 mm
TCI
Elektryczny
5 biegów do przodu i wsteczny;Sprzęgło mokre
wielopłytowe
2WD
Łańcuch zamknięty, z pierścieniem O-ring;Regulacja
mimośrodu

Typ silnika
Pojemność
Średnica x skok tłoka
Stopień sprężania
Układ smarowania
Układ paliwowy
Układ zapłonu
Układ rozrusznika
Skrzynia biegów
Napęd
Napęd końcowy

Podwozie
KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression &
single rebound adjustment;Niezależne, podwójne
dwuramienne;Gwintowany amortyzator z
regulacją;Skok 230 mm
KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression &
single rebound adjustment;Gwintowany amortyzator z
regulacją;Wahacz odlany z aluminium;Skok 256 mm
Podwójny, chłodzony powietrzem hamulec tarczowy z
hydraulicznymi zaciskami z tłokiem podwójnym
Wentylowane tarcze o obrysie falistym z
hydraulicznymi zaciskami
AT21x7R10
AT20x10R9

Układ przedniego zawieszenia

Układ tylnego zawieszenia

Hamulec przedni
Hamulec tylny
Ogumienie przednie
Ogumienie tylne

Wymiary
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Wysokość siodełka
Rozstaw osi
Minimalny prześwit
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)
Pojemność zbiornika paliwa

1,845 mm
1,170 mm
1,130 mm
815 mm
1,280 mm
113 mm
192kg
11.0litrów

Informacje dodatkowe
[PaintedBodyPiggyback3wayadjustableshockspecsWheeltrim]

YFM700R SE
Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności do 50 cm3 są przeznaczone dla dzieci powyżej 6. roku
życia, które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy ATV
wyposażone w silniki o pojemności od 70 do 90 cm3 są przeznaczone dla dzieci powyżej 12. roku życia,
które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy ATV wyposażone w
silniki o pojemności powyżej 90 cm3 są przeznaczone dla użytkowników od 16. roku życia. Użytkownicy
pojazdów Side-by-Side powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały
zaprojektowane do jazdy z określonymi ograniczeniami projektowymi. Ewentualne ograniczenia
dotyczące parametrów użytkowych oraz nośności maksymalnej zostały określone w instrukcji obsługi. W
celu zapewnienia niezawodności i trwałości pojazdu oraz bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (dotyczy
tylko pojazdów Side-by-Side) w żadnym wypadku nie wolno przekraczać zalecanych parametrów
użytkowych. Jazda pojazdem ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać
jazdy po utwardzonej nawierzchni. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały zaprojektowane do poruszania się w
terenie. Jazda po nawierzchni utwardzonej może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Przed
rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Pojazdami ATV nie wolno
przewozić pasażerów, a w pojazdach Side-by-side należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Nie
uczestniczyć w popisach kaskaderskich. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu/substancji
odurzających jest zabronione. Unikać jazdy z nadmierną prędkością. Zachować szczególną ostrożność w
trudnych warunkach terenowych. Należy zachować rozwagę: w każdych warunkach jeździć w sposób
odpowiedzialny, dbając o środowisko oraz przestrzegając obowiązujących przepisów krajowych i
lokalnych. Yamaha zaleca, aby wszyscy użytkownicy pojazdów ATV i Side-by-Side odbyli wcześniej
odpowiednie przeszkolenie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i
odpowiednich szkoleń należy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Yamahy. Specy kacje i
wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone
tutaj ilustracje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącego prawnie opisu produktów.
Niektóre modele zostały przedstawione z opcjonalnymi akcesoriami. Kierowcy przedstawieni w niniejszej
broszurze są profesjonalistami: nie należy ich naśladować. Wszystkie pojazdy ATV i Side-by-Side są objęte
12-miesięczną fabryczną gwarancją ograniczoną. Szczegółowe informacje są dostępne u Autoryzowanych
Dealerów Yamahy.

