YFM700R SE

ATV-uri Yamaha
pentru timpul liber
YFM700R SE este pentru piloţii de curse arma supremă
pentru circuit, e că este vorba despre un circuit închis
sau cărări rapide.
Indiferent dacă sunteţi o persoană care doreşte o
aventură pe distanţe lungi la un confort de neegalat pe
traseu - sau un pilot experimentat care doreşte o
tehnologie de ultimă generaţie cu performanţă
victorioasă - Yamaha are un model potrivit pentru dvs.
Motoarele noastre 686 cmc, în 4 timpi, combină puterea
de vârf cu durabilitatea legendară şi abilitatea
excepţională; aşadar, e că vă bucuraţi de peisajul rural
cu prietenii sau vă luptaţi pentru primul loc pe pista de
curse, Yamaha are un ATV potrivit pentru dvs.

Motor cu injecție de combustibil 686
cc, cu o tehnologie avansată, speci c
vehiculelor de curse
Performanță înaltă cu consum e cient
de combustibil
Cadru hibrid din oțel/aluminiu, ușor,
rezistent
Amortizor spate cu rezervor KYB, cu
reglaje pentru comprimare dublă și
revenire unică
Anvelope frontale, de mari dimensiuni,
de 22 de inci
Piese componente din aluminiu pentru
a reduce greutatea nesuspendată
Transmisie în 5 viteze și marșarier –
ușor de schimbat
Panou informativ de instrumente cu
LED ușor de citit
Pornire electrică prin apăsarea unui
buton, pentru comoditate
Caroserie aerodinamică pentru o
poziție confortabilă în timpul pilotării
Construit fără a face compromisuri

YFM700R SE
ATV-uri Yamaha pentru timpul liber
Odată ce aţi pilotat ATV-ul YFM700R SE, nu mai există cale de întoarcere. Puterea sa senzaţională şi
manevrarea exactă asigură o acţiune plină de adrenalină pe toate tipurile de teren. Şi după ce v-a
cucerit, acest ATV puternic va transforma timpul dvs. liber pentru totdeauna.
Motorul curajos de 686 cmc, în 4 timpi, este furnizat cu o serie de caracteristici care sporesc puterea
pentru o accelerare rapidă. Iar cu consumul e cient de combustibil, modelul vă transportă pe
distanțe mai mari între alimentări.
Construit pentru piloţi de curse, YFM700R Special Edition este furnizat împreună cu o gamă de piese
de schimb exclusive, incluzând o chiulasă de compresie înaltă, o camă specială şi parametri ai
consumului de combustibil speci ci vehiculelor de curse. Iar cu amortizoarele cu rezervor şi
anvelopele Maxxis de 22 de inchi, ATV-ul YFM700R SE este construit pentru a câştiga.

YFM700R SE

Putere ridicată, cuplu ridicat

Șasiu hibrid foarte rezistent

ATV-urile Yamaha, în 4 timpi, oferă

Pentru tipul de rezistență care face față

Transmisie în 5 trepte și
marșarier

niveluri ridicate de cuplu chiar și la turații

oricărei lovituri sau denivelări, șasiul

Pentru a optimiza potențialul remarcabil de

scăzute, ceea ce asigură o tracțiune cu

hibrid de ultimă generație combină o

performanță al motorului de mare putere,

aderență la teren, chiar și în condiții

secțiune frontală din oțel cu o secțiune din

ATV-ul YFM700R este acționat cu ajutorul

di cile. Motorul ATV-ului YFM700R

aluminiu în partea din spate și un sub-

unei transmisii în 5 trepte, cu schimbare

produce niveluri ridicate de putere și

cadru detașabil. Iar pentru manevrarea

lină. Indiferent de teren, această cutie de

cuplu, iar sistemul său de injecție a

confortabilă și controlabilă, există un braț

viteze rezistentă și ambreiajul multidisc lin

combustibilului oferă un consum economic

mobil ușor, din aluminiu turnat, care

vă oferă un control total, în timp ce

de combustibil și emisii reduse.

acționează un amortizor reglabil cu setări

marșarierul vă oferă un plus de

optimizate de amortizare.

manevrabilitate în situații limită.

Jante și etriere din aluminiu
ușor

Design ergonomic

Suspensie reglabilă
Suspensia față cu cursă lungă este
con gurată cu amortizoare cu rezervor

Jantele din aluminiu și etrierele compacte

KYB în față și în spate, ambele cu viteză

contribuie la greutatea nesuspendată

redusă și viteză ridicată de comprimare,

redusă a ATV-ului YFM700R SE, care

complet reglabile, și cursă de revenire

asigură caracteristici prompte ale

unică. Puteți regla suspensia în funcție de

suspensiei. Acționând pe discuri ventilate,

preferințele personale, pentru a se potrivi

etrierele de frână frontale, cu 2 pistoane -

cu stilul dvs. de pilotaj pe toate tipurile de

combinate cu etrierul spate, cu 2

suprafețe. Anvelopele față cu diametru

pistoane, de tipul YFZ450R - oferă o

mare, de 22", absorb denivelările și sunt

putere de frânare nă și controlabilă

precise atunci când interveniți asupra

pentru siguranță în pilotare.

direcției.

Pilotarea unui ATV este o activitate zică,
distractivă, în care se folosesc combinații
neobișnuite de mușchi. ATV-urile Yamaha
sunt concepute pentru utilizare directă și
sunt confortabile, putând

folosite de

persoane cu cele mai variate siluete și
dimensiuni. Proiectarea părții frontale oferă
spațiu su cient pentru genunchi pentru o
mișcare îmbunătățită a corpului, păstrând
designul agresiv, aerodinamic al modelului
YFM700R SE.

YFM700R SE
Motor
Tip motor
Capacitate cilindrică
Alezaj X Cursă
Compresie
Sistem de ungere
Sistem combustibil
Sistem de aprindere
Sistem de aprindere
Sistem de transmisie
Sistemul de rulare
Transmisie nală

Monocilindru;Răcit cu lichid;4 timpi;4-supape
686cc
102.0 mm x 84.0 mm
9.2 : 1
Carter uscat
Injecţie de carburant, 44 mm
TCI
Electric
5 viteze & marşarier;Ambreiaj multidisc umed
2WD
Lanţ de transmisie;Reglare excentrică

Şasiu

Frână faţă
Frână spate
Anvelope faţă
Anvelope spate

KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression &
single rebound adjustment;Furci duble
independente;Arc letat cu preîncărcare
reglabilă;Cursă 230 mm
KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression &
single rebound adjustment;Arc letat cu preîncărcare
reglabilă;Braţ oscilant din aluminiu;Cursă 256 mm
Disc dublu ventilat cu etriere cu piston dublu hidraulic
Disc ventilat dantelat cu etriere hidraulice
AT21x7R10
AT20x10R9

Dimensiuni
Lungime totală
Lăţime totală
Înălţime totală
Înălţimea scaunelor
Ampatament
Gardă minimă la sol
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei)
Capacitate rezervor carburant

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

Sistem suspensie faţă

Sistem suspensie spate

Caracteristici suplimentare
[PaintedBodyPiggyback3wayadjustableshockspecsWheeltrim]

YFM700R SE
ATV-urile cu motor până la 50 cmc sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 6 ani și
numai sub supravegherea unui adult. ATV-urile cu o capacitate a motorului de la 70 până la 90 cmc sunt
recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 12 ani și numai sub supravegherea unui adult.
ATV-urile cu o capacitate a motorului de 90 cmc sau mai mare sunt recomandate numai pentru piloți cu
vârsta de minimum 16 ani. Vehiculele noastre side-by-side sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta
de minimum 16 ani. ATV-urile și 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 (doar pentru vehiculele side-by-side), în niciun caz nu se vor depăși
capacitățile recomandate. Utilizarea ATV-urilor poate periculoasă. Pentru siguranța ta: evită întotdeauna
suprafețele pavate. ATV-urile și vehiculele side-by-side sunt destinate numai suprafețelor nepavate.
Pilotarea pe suprafețe pavate poate afecta grav manevrarea și controlul ATV-ului și poate conduce la
pierderea controlului asupra acestuia. Poartă întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Nu
transporta niciodată pasageri pe ATV-uri și poartă întotdeauna centura de siguranță atunci când
călătorești cu un vehicul side-by-side. Nu te angaja niciodată în cascadorii. Pilotarea și
alcoolul/medicamentele nu sunt compatibile. Evită viteza excesivă. Fii deosebit de atent pe teren
accidentat. Rulează cu atenție: pilotează întotdeauna în mod responsabil, respectând mediul înconjurător,
precum și legislația națională și locală. Yamaha recomandă ca toți conducătorii de ATV-uri și vehicule sideby-side să urmeze un curs de instruire aprobat. Pentru informații privind siguranța și formarea, consultăte cu distribuitorul local sau apelează distribuitorul Yamaha din țara ta. 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. Piloții din această broșură sunt profesioniști: nu încerca să îi imiți. Toate ATV-urile și vehiculele
side-by-side sunt însoțite de o garanție limitată din fabrică de 12 luni. Pentru detalii, consultă distribuitorul.

