
ATV-uri Yamaha
pentru timpul liber
Explorare, un univers de distracţii şi o experienţă

captivantă în aer liber - promisiunea gamei Yamaha

pentru timp liber.

Alegeţi de la modelele sportive la cele de cursă lungă. De

la modelele pentru începători la modelele pentru cei mai

experimentaţi. Există un ATV pentru gustul şi pentru

experienţa  ecăruia. Toate ATV-urile dispun de

tehnologia şi ergonomia necesare pentru a înfrunta

orice provocare a naturii, astfel încât să vă puteţi bucura

într-un mod relaxant şi confortabil de timpul în aer liber.

În plus, ATV-urile noastre au consum redus de

combustibil şi necesită întreţinere minimă, ceea ce

înseamnă că, împreună cu pasagerii, nu trebuie decât să

vă lăsaţi în voia aventurilor ce vă aşteaptă,

transformându-le în experienţe de neuitat.

Transmisie CVT complet automatizată

Demaror electric

Transmisie cu lanţ

Frână de mână

Limitator de acceleraţie

Trepte de viteză F-N-R (Înainte-Punct

mort-Marşarier)

Frâne cu tambur etanșe față ș i spate

Ergonomie confortabilă

YFM90R



ATV-uri Yamaha pentru timpul liber
YFM90R este de dimensiuni reduse, dar prezintă o serie de caracteristici care pot   regăsite pe

modelele Yamaha mai mari - inclusiv dubla articulaţie, în formă de A, a suspensiei faţă, disc de frână

spate, transmisie CVT şi demaror electric.

YFM90R îşi echilibrează puterea şi caracteristicile pentru a vă da sentimentul siguranţei depline. Un

sistem simplu de aprindere CDI adaptează puterea motorului la abilităţi de pilotare diferite, iar frâna

de mână, a ată pe ghidon, menţine modelul YFM90R exact acolo unde a fost lăsat.

Cutia de viteze complet automată îl face şi mai uşor de pilotat, iar aceste considerente fac din

YFM90R un ATV pentru copii pe care şi adulţii îl îndrăgesc.
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Transmisie lejeră

Perfectă pentru piloţii tineri sau

neexperimentaţi, cutia de viteze complet

automată face ca YFM90R să  e mai uşor

de pilotat. Este deosebit de utilă pentru

distanţe mari, când schimbarea vitezelor

poate deveni solicitantă.

Demaror electric

Pornirea este la fel de lipsită de efort ca

manevrarea şi întreţinerea. Nu vă faceţi

griji pentru demarorul cu pedală - nu

trebuie decât să apăsaţi pe butonul

demarorului electric şi YFM90R se

trezeşte la viaţă. Este ideal pentru piloţi

începători, cu vârsta începând de la 10 ani.

Înainte, punct mort şi marşarier

YFM90R este echipat cu o manetă pentru

treptele de viteză înainte/punct

mort/marşarier, ceea ce conferă pilotului un

surplus de confort.

Suspensie reglabilă pentru
trasee lungi

Suspensia cu cursă lungă ajută la

menţinerea contactului pneurilor cu solul,

chiar şi pe teren accidentat. Suspensia

faţă independentă nu permite ca mişcarea

uneia dintre roţile din faţă să afecteze

mişcarea celeilalte. Astfel, se obţine o

maniabilitate sporită, ceea ce îi permite

modelului YFM90R să abordeze cu mai

multă precizie şi stabilitate terenuri

denivelate, pentru un plus de confort şi

control.

Şasiu lat şi gardă la sol mare

Motorul cu design compact şi suspensie cu

cursă lungă permit ATV-urilor Yamaha să

depăşească di cultăţile terenului. Lăţimea

şasiului asigură o mare stabilitate.

Scuturile de protecţie solide contribuie la

protejarea motorului şi a şasiului ATV-ului

de o eventuală avariere în cazul întâlnirii

unui obstacol.

Design ergonomic

Pilotarea unui ATV pune la lucru un

ansamblu neobişnuit de muşchi. YFM90R

este conceput pentru a se adapta la diferite

greutăţi şi staturi ale piloţilor de la 10 ani în

sus.
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Motor

Tip motor Monocilindru, 4 timpi, Răcit cu aer, SOHC, 2-supape
Capacitate cilindrică 88cc
Alezaj X Cursă 47.0 mm x 51.8 mm
Compresie 9.2 : 1
Sistem de ungere Carter umed
Sistem combustibil Carburator TK 13 mm
Sistem de aprindere DC-CDI
Sistem de aprindere Electric cu energie auxiliară
Sistem de transmisie CVT automată
Sistemul de rulare 2WD
Transmisie  nală Lanţ cu inel de etanşare

Şasiu

Sistem suspensie faţă
Braț A unic, cursă a roții de 126 mm, amortizoare
reglabile în faza de preîncărcare

Sistem suspensie spate
Braț oscilant cu amortizor simplu, cursă a roții de 145
mm, amortizor reglabil în faza de preîncărcare

Frână faţă Tambur etanş dublu
Frână spate Tambur etanş
Anvelope faţă AT18x7-8
Anvelope spate AT18x9-8

Dimensiuni

Lungime totală 1,485 mm
Lăţime totală 1,020 mm
Înălţime totală 955 mm
Înălţimea scaunelor 750 mm
Ampatament 1,030 mm
Gardă minimă la sol 100 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei) 126,5 kg
Capacitate rezervor carburant 6.4 litres
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ATV-urile cu motor până la 70 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. ATV-urile sunt concepute 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 o mai mare durabilitate și o mai bună  abilitate a produsului, dar mai ales

pentru siguranța operatorului, în niciun caz nu se vor depăși capacitățile recomandate. Yamaha

recomandă ca toți piloții de ATV să urmeze un curs de formare aprobat. Pentru informații privind siguranța

și formarea, consultă-te cu distribuitorul local sau apelează distribuitorul Yamaha din țara ta. Utilizarea

ATV-urilor poate   periculoasă.

YFM90R

www.yamaha-motor-

acc.com


