
Yamahas fritids-ATV-
er
Med Yamahas utvalg av fritids-ATV-er er det mange

morsomme og spennende opplevelser i vente.

Utvalget spenner fra sportsmodeller til racingmodeller.

Fra basismodeller til mer avanserte modeller for

viderekomne. Det  nnes en ATV for alle førere og alle

kjøreferdigheter. Alle ATV-ene har teknologi og

ergonomiske egenskaper som gjør at du kan bruke dem i

utfordrende terreng samtidig som du slapper av og nyter

opplevelsen.

ATV-ene har dessuten lavt drivsto orbruk og trenger

minimalt med vedlikehold, så det er bare for deg og

vennene dine å legge ut på en uforglemmelig

opplevelse.

Helautomatisk CVT-girkasse

Elektrisk start

Kjede

Parkeringsbrems

Gassperre

F/N/R-gir

Forseglede trommelbremser foran og

bak

Barnevennlig design

YFM90R



Yamahas fritids-ATV-er
YFM90R er mindre av format, men likevel utstyrt med  ere detaljer fra de større Yamaha-modellene,

inkludert dobbel A-arm uavhengig forstilling, trommelbrems bak, CVT-girkasse og elektrisk start.

YFM90R kombinerer krefter med en rekke praktiske detaljer. Hastigheten kan begrenses ut fra

forskjellige kjøreferdigheter, og parkeringsbrems på styret gjør at YFM90R står trygt der du setter

den fra deg.

Den helautomatiske girkassen er nok en detalj som gjør modellen ekstra velegnet for yngre førere.
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Brukervennlig girkasse

En helautomatisk girkasse gjør YFM90R

enda enklere å kjøre for ferske førere. Det

er spesielt praktisk og komfortabelt ved

lengre tids kjøring.

Elektrisk start

Å starte ATV-en er like enkelt som

håndtering og vedlikehold. Du trenger

ikke bekymre deg for en kickstarter. Bare

trykk på el.start-knappen, og YFM90R

starter umiddelbart. Den er ideell for

nybegynnere fra 10 år og oppover.

Forover, nøytral og revers

YFM90R er utstyrt med F/N/R-girspak, noe

som gjør det ekstra praktisk for føreren.

Justerbar fjæring med lang
fjæringsvei

Lang fjæringsvei bidrar til at hjulene er

mer i kontakt med underlaget, selv i

kupert terreng. At fjæringen foran er

uavhengig, vil si at bevegelsen til det ene

forhjulet ikke påvirker det andre. Dette

gir bedre håndtering ved at YFM90R kan

kjøre over humpete terreng på en mer

nøyaktig og jevn måte for økt komfort og

kontroll.

Bredt chassis og god
bakkeklaring

Kompakt motordesign og lang fjæringsvei

gir suverene kjøreegenskaper. Det brede

chassiset sørger for god stabilitet. Solide

bukplater beskytter ATV-ens motor og

chassis mot skader.

Ergonomisk design

Når man kjører ATV, bruker man andre

muskler enn vanlig. YFM90R er designet for

å passe førere av ulik størrelse og vekt fra

10-årsalderen og oppover.
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Motor

Motortype Ensylindret, Firetakt, Luftkjølt, SOHC, 2-ventilers
Slagvolum 88cc
Boring x slag 47.0 mm x 51.8 mm
Kompresjonsforhold 9.2 : 1
Smøresystem Våtsump
Drivsto ssystem Forgasser TK13 mm
Tenningssystem DC-CDI
Startsystem Elektrisk med ekstra kickstarter
Transmisjonssystem Automatisk CVT
Drivsystem 2WD
Sekundæroverføring Kjede m/o-ringstetning

Chassis

Fjæringssystem foran
Enkel A-arm, 126 mm fjæringsvei, forspente,
justerbare støtdempere

Fjæringssystem bak
Mono Shock-svingarm, 145 mm fjæringsvei, forspent
justerbar støtdemper

Bremser foran Dobbeltforseglet trommel
Bremser bak Forseglet trommel
Dekk foran AT18x7-8
Dekk bak AT18x9-8

Dimensjoner

Lengde 1,485 mm
Bredde 1,020 mm
Høyde 955 mm
Setehøyde 750 mm
Akselavstand 1,030 mm
Minimum bakkeklaring 100 mm
Servicevekt (fulltanket med olje og drivsto ) 126,5 kg
Tankvolum 6.4 litres
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ATV-er med motorer opptil 70cc er bare anbefalt til bruk for førere i 6-årsalderen eller eldre og alltid

med voksenfølge.0 ATV-er med motorer på 70 til 90cc er bare anbefalt til bruk for førere i 12-årsalderen

eller eldre, og alltid med voksenfølge. ATV-er med motorer på 90cc eller mer er bare anbefalt til bruk av

førere i 16-årsalderen og eldre. ATV-er er bygget for å fungere innenfor designbestemte grenser.

Trygge laster og maksimal bærekapasitet er fastsatt i brukerhåndboken, om nødvendig. Den angitte

kapasiteten bør aldri overskrides av hensyn til varighet, pålitelighet og først og fremst operatørens

sikkerhet. Yamaha anbefaler at alle ATV-førere deltar på et godkjent førerkurs. Kontakt din forhandler

eller ring Yamaha-distributøren i landet ditt for mer informasjon om sikkerhet og opplæring.00 ATV-er

kan være farlige i bruk.
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