
Dosahujte lepšie
výkony.
Model YFM700R SE je špičkovým strojom pre pretekárov,

a to na uzavretom okruhu aj na rýchlych tratiach v

teréne.

Tento stroj spája športovú jazdu s pretekaním. Model

YFM700R SE prináša vzrušujúci výkon a presné riadenie,

čím vám zaistí adrenalínovú akciu na každom type terénu.

A len čo si vás táto pretekárska štvorkolka podmaní,

ukáže vám, čo #DRIVENBYVICTORY naozaj znamená.

Naše 4-taktné motory s objemom 686 cm3 spájajú

najlepší výkon vo svojej triede s legendárnou odolnosťou

a vynikajúcou spoľahlivosťou – takže si môžete pokojne

vychutnávať krajinu za mestom s priateľmi, ale aj zúrivo

bojovať o prvé miesto na pretekárskom okruhu –

spoločnosť Yamaha má tú správnu štvorkolku pre vás.

Technologicky vyspelý motor so

vstrekovaním paliva s objemom

686 cm3 optimalizovaný na pretekanie

Vysoký výkon s účinnou spotrebou

paliva

Silný a ľahký hliníkovo-oceľový rám

Zadný tlmič otrasov KYB v hornej časti

trupu s duálnym nastavením kompresie

a jedným nastavením roztiahnutia

tlmiča

Veľké 22-palcové predné pneumatiky

Hliníkové komponenty na zníženú

neodpruženú hmotnosť

5-rýchlostná prevodovka s cúvaním –

jednoduché radenie

Ľahko čitateľné ukazovatele LED

Praktické elektrické štartovanie

pomocou tlačidla

Elegantné telo s pohodlnou polohou na

jazdenie

Skonštruované bez kompromisov
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Dosahujte lepšie výkony.
Tento stroj spája športovú jazdu s pretekaním. Model YFM700R SE prináša vzrušujúci výkon a presné

riadenie, čím vám zaistí adrenalínovú akciu na každom type terénu. A len čo si vás táto pretekárska

štvorkolka podmaní, ukáže vám, čo #DRIVENBYVICTORY naozaj znamená.

Energický 4-taktný motor s objemom 686 cm3 sa dodáva s funkciami na zvýšenie výkonu a lepšie

zrýchlenie. A vďaka efektívnej spotrebe paliva vás tento model pred ďalším dotankovaním odvezie

ešte ďalej.

Verzia YFM700R Special Edition, ktorá je vyrobená špeciálne pre pretekárov, sa dodáva s balíkom

exkluzívnych dielov vrátane hlavy s vysokou kompresiou, špeciálnej vačky a systému mapovania

vstrekovania paliva vyladeného na pretekárske účely. Vďaka tlmičom v hornej časti trupu a 22-

palcovým pneumatikám Maxxis je váš model YFM700R SE stvorený víťaziť.
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Vysoký výkon, veľký krútiaci
moment

Terénne štvorkolky Yamaha so 4-taktnými

motormi poskytujú vysokú úroveň

krútiaceho momentu aj pri nízkych

otáčkach, vďaka čomu získate skvelú

trakciu a priľnavosť k terénu aj

v náročných podmienkach. Motor modelu

YFM700R vytvára vysokú úroveň výkonu

a krútiaceho momentu – a jeho systém

vstrekovania paliva zabezpečuje lepšiu

spotrebu paliva a znížené emisie.

Extra silný hybridný podvozok

Keď potrebujete silu, ktorá zvládne každý

náraz a hrboľ, spoľahnite sa na špičkový

hybridný podvozok, ktorý kombinuje

oceľovú prednú časť s hliníkovou zadnou

časťou a odpojiteľným pomocným rámom.

Na zabezpečenie pohodlného a dobre

ovládateľného riadenia tu je ľahké

výkyvné rameno z liateho hliníka

prepojené s nastaviteľným tlmičom

s optimalizovanými nastaveniami tlmenia.

5-rýchlostná prevodovka s
cúvaním

Na optimalizáciu skvelého výkonového

potenciálu silného motora využíva model

YFM700R 5-stupňovú prevodovku s plynulým

radením. Bez ohľadu na aktuálny terén vám

táto odolná prevodovka s plynulou

viaclamelovou spojkou poskytne úplnú

kontrolu. Prevod na cúvanie vám zas prinesie

lepšiu manévrovateľnosť v situáciách

s obmedzeným priestorom.

Nastaviteľné odpruženie

Predné odpruženie s dlhou dráhou vpredu

a vzadu využíva tlmiče otrasov KYB

v hornej časti trupu, pričom pri oboch je

možnosť úplného nastavenia kompresie pri

vysokej a nízkej rýchlosti a pohybu pri

rozťahovaní tlmiča. Odpruženie môžete

upraviť podľa svojich osobných preferencií,

aby vám vyhovovalo pri jazde na každom

type povrchu. Predné pneumatiky s veľkým

22-palcovým priemerom pohlcujú

nerovnosti a presne prenášajú pokyny

riadenia.

Ľahké hliníkové kolesá a
strmene

Hliníkové kolesá a kompaktné strmene

prispievajú k nízkej neodpruženej

hmotnosti modelu YFM700R SE, ktorá

zabezpečuje rýchlo reagujúce odpruženie.

2-piestikové predné brzdové strmene

zvierajúce kotúče s odvetrávacími prvkami

kombinované s 2-piestikovým zadným

strmeňom použitým aj v modeli YFZ450R

zabezpečia plynulý a ovládateľný brzdný

výkon pre sebavedomú jazdu.

Ergonomický dizajn

Jazda na terénnej štvorkolke je zábavná

fyzická aktivita, ktorá využíva nezvyčajné

kombinácie svalov. Terénne štvorkolky

značky Yamaha sú navrhnuté na jednoduché

používanie a sú pohodlné pre jazdcov tých

najrôznorodejších veľkostí a tvarov tela.

Dizajn prednej časti poskytuje množstvo

priestoru na kolená na zabezpečenie

lepšieho pohybu tela, no súčasne si

zachováva aerodynamický štýl

charakteristický pre model YFM700R SE.
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Motor

Typ motoru Jednoválec, Kapalinou chlazený, 4taktní, 4ventilový
Zdvihový objem 686cc
Vrtání x zdvih 102.0 mm x 84.0 mm
Kompresní poměr 10.0 : 1
Systém mazání Se suchou skříní
Palivový systém Vstřikování paliva, 44 mm
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka 5 rýchlostí a spiatočka, Mokrá viaclamelová spojka
Drive system 2WD
Koncový převod Utesnená O-krúžková reťaz , Excentrické nastavenie

Podvozek

Systém předního odpružení

KYB Piggy Back s vysokorýchlostnou a
nízkorýchlostnou kompresiou a nastavením jedného
odskoku, Nezávislé dvojité trojuholníkové rameno,
závitová nastaviteľná pružina predpätia, Zdvih kolesa
230 mm

Systém zadního odpružení

KYB Piggy Back s vysokorýchlostnou a
nízkorýchlostnou kompresiou a nastavením jedného
odskoku, závitová nastaviteľná pružina predpätia,
Kyvná vidlica z liateho hliníka, Zdvih 256 mm

Přední brzda
Dvojitý ventilovaný kotúč s hydraulickými
dvojpiestovými strmeňmi

Zadní brzda Ventilovaný vlnitý kotúč s hydraulickými strmeňmi
Přední pneumatiky AT22x7-10
Zadní pneumatiky AT20x10-9

Rozměry

Celková délka 1,845 mm
Celková šířka 1,155 mm
Celková výška 1,115 mm
Výška sedla 830 mm
Rozvor kol 1,280 mm
Minimální světlá výška 115 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 192 kg
Kapacita palivové nádrže 11.0 litres

Dodatečné vlastnosti

SE/LE Features
Painted Body / Piggy back, 3 way adjustable shock
specs / wheel trim
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Professional rider(s) with advanced skill(s) depicted in a closed area.

Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom do 50 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku

6 rokov a starším a vždy pod dohľadom dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi

s objemom od 70 cm³ do 90 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku 12 rokov a starším a vždy pod dohľadom

dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom 90 cm³ alebo vyšším sa odporúča

len jazdcom vo veku 16 rokov a starším. Používanie našich vozidiel Side by Side sa odporúča len jazdcom vo

veku 16 rokov a starším. Terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sú skonštruované na používanie v rámci

konštrukčných obmedzení. Bezpečná ťažná kapacita spolu s maximálnou nosnosťou je v príslušných

prípadoch uvedená v príručke používateľa. Za žiadnych okolností neprekračujte odporúčané hodnoty, aby

ste zaistili trvácnosť, spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť operátora a spolujazdcov (len v prípade

vozidiel Side by Side). Prevádzka terénnych štvorkoliek môže byť nebezpečná. Pre vlastnú bezpečnosť:

vždy sa vyhýbajte spevneným povrchom. Terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sú navrhnuté len na

nespevnené povrchy. Jazda na spevnených povrchoch môže vážne ovplyvniť ovládanie a riadenie a môže

spôsobiť stratu kontroly. Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Na terénnych

štvorkolkách nikdy neprevážajte pasažierov a pri jazde na vozidle Side by Side vždy použite bezpečnostný

pás. Nikdy neskúšajte žiadne kaskadérske kúsky. Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu/drog. Nejazdite

prirýchlo. Na náročnom povrchu buďte zvlášť opatrní. „Postupujte opatrne“: vždy jazdite zodpovedne

a berte ohľad na životné prostredie, ako aj na národné a miestne právne predpisy. Spoločnosť Yamaha

všetkým vodičom terénnych štvorkoliek a vozidiel Side by Side odporúča, aby absolvovali schválený kurz.

Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnosti a kurzoch, navštívte svojho predajcu alebo zavolajte

distribútorovi produktov značky Yamaha vo svojej krajine. Špeci kácie a vzhľad produktov Yamaha sa čas

od času menia bez predchádzajúceho upozornenia. Produkty zobrazené v tejto brožúre slúžia len na

ilustračné účely a nepredstavujú zmluvný opis produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným

príslušenstvom. Jazdci na obrázkoch v brožúre sú profesionáli – nepokúšajte sa ich napodobniť. Na všetky

terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sa vzťahuje 12-mesačná obmedzená záručná lehota výrobcu.

Podrobnosti vám poskytne predajca.
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