
Всъдеход за отдих на
Yamaha
Изследване, свят на забавление и вълнуващо

изживяване на открито с приятели – това е обещанието на

гамата за отдих на Yamaha.

Изберете от спортни модели до модели за дълги преходи.

От модели за начинаещи до модели за по-опитните. Ние

предлагаме всъдеход за всички вкусове и възможности

на каране. Всеки всъдеход разполага с технология и

ергономичност, за да се справи с всички прищявки на

природата, за да се насладите на природата по един

отпуснат и удобен начин.

А с икономичността на гориво на нашите всъдеходи и

минималната техническа поддръжка, вие и вашите

приятели трябва просто да се впуснете в приключенията

и да ги направите едно незабравимо изживяване.

Напълно автоматична CVT
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Всъдеход за отдих на Yamaha
YFM90R е малко по размер, но е оборудвано с някои детайли от по-големите модели на Yamaha –

включително независимо предно окачване с A-образно рамо, задна дискова спирачка, CVT

трансмисия и електрически стартер.

YFM90R съчетава мощност с редица детайли, осигуряващи пълното ви спокойствие. Прост CDI блок

ще регулира изходната мощност на двигателя така, че тя да съответства на различните възможности

на каране, а спирачката за паркиране върху кормилото запазва YFM90R точно там, където е бил

оставен.

Напълно автоматизираната скоростна кутия улеснява още повече управлението, което ви кара да

мислите, че това прави YFM90R детския всъдеход, който възрастните също харесват.
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Не изискваща усилия
трансмисия

Перфектна за млади или неопитни

водачи, напълно автоматичната

скоростна кутия прави YFM90R още по-

лесен за управление. Тя е особено

полезна при пътуване на дълги

разстояния, където превключването

може да стане уморително.

Електрически старт

Стартирането е толкова лесно, колкото

е обслужването и поддръжката. Не е

необходимо да се тревожите за тежкото

крачно запалване, просто натиснете

бутона за електрическо стартиране и

YFM90R стартира. Идеално е за

обучение на водачи над 10 години.

Предна, неутрална и задна
предавка

YFM90R е оборудвано с лост  с предавки

F/N/R, което позволява  допълнително

удобство на водача .

Регулируемо окачване с
дълъг ход

Окачването с дълъг ход осигурява по-

добър контакт на гумите със земята,

дори при труден терен. Независимо

предно окачване означава, че

движението на едното предно колело не

се влияе от другото. Това подобрява

управлението, като позволява  на

YFM90R да се движи по-прецизно и

плавно по неравен терен за по-добър

комфорт и контрол.

Широко шаси и голям
просвет

Дизайнът на компактните двигатели и

окачването с дълъг ход осигуряват

стабилно пътуване с всъдеход Yamaha

при неравни терени. Широкото шаси

осигурява голяма стабилност. Здравите

предпазни планки спомагат за

предпазването на двигателя и шасито

на всъдехода от повреди при срещане

на препятствия.

Ергономична конструкция

Карането на всъдеход активира една

необикновена комбинация от мускули.

YFM90R е конструиран така, че да се

приспособява към най-различни форми и

тегло на тялото при деца на 10 и повече

години.
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Двигател

Тип на двигателя
Едноцилиндров, 4-тактов, Въздушно охлаждане,
SOHC, 2-клапанов

Кубатура 88cc
Диаметър х ход 47.0 mm x 51.8 mm
Степен на сгъстяване 9.2 : 1
Мазилна уредба Картер
Горивна система Карбуратор TK13 mm
Запалителна система DC-CDI
Стартерна система Електрическа с допълнителен  старт
Трансмисия Автоматична CVT
Система на задвижване 2WD
Крайна предавка Верига с O-пръстен

Chassis

Система на предното очакване
Единично A-образно рамо, 126 мм ход на колелото,
регулируеми амортисьори за предварително
натоварване

Система на задното очакване
Плаващо рамо на моноамортисьор, 145 мм ход на
колелото, регулируем  амортисьор за
предварително натоварване

Предна спирачка Двойно затворен барабан
Задна спирачка Затворен барабан
Предни гуми AT18x7-8
Задни гуми AT18x9-8

Dimensions

Обща дължина 1,485 mm
Обща ширина 1,020 mm
Обща височина 955 mm
Височина на седалката 750 mm
Колесна база 1,030 mm
Минимален просвет 100 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

126,5 kg

Капацитет на горивен резервоар 6.4 litres
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Превозни средства с повишена проходимост (АТВ) с двигатели до 70 куб.см се препоръчва да се ползват

само от водачи с навършени 6 години и винаги под надзора на възрастни. Превозни средства с повишена

проходимост (АТВ) с двигатели от 70 до 90 куб.см се препоръчва да се ползват само от водачи с

навършени 12 години и винаги под надзора на възрастни. Превозни средства с повишена проходимост

(АТВ) с двигатели над 90 куб.см се препоръчва да се ползват само от водачи с навършени 16 години. АТВ-

тата са създадени да работят в рамките на конструктивните си ограничения. Безопасното тегло на

теглене, както и максималната товароносимост, са посочени в наръчника на собственика, ако са

приложими. За дълготрайност, надеждност, но най-вече за безопасността на оператора – в никакъв случай

не превишавайте препоръчаните ограничения. Yamaha препоръчва на всички водачи на АТВ да преминат

през сертифициран курс на обучение. За информация относно безопасността и обучението посетете

представителя си или се обадете на дистрибутора на Yamaha във Вашата държава. АТВ-тата могат да са

опасни за шофиране.
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