Wolverine® RMAX™2 1000
SE

Върховният
покорител на терени.
Новата линия Wolverine® RMAX™2 1000 предвожда ново
поколение адреналинови 2- и 4-местни модели SxS,
готови да ги яхнете към нови приключения. Това е
напредък, осъществен от нашето уникално наследство в
състезанията – и от световноизвестния инженерен опит,
който е очевиден от момента, в който се качите на борда.
Всъщност опитът, натрупан с такива спортни успехи,
заедно с доказаното съвършенство на
многофункционалните машини в нашата широка гама от
ROV, ни помогна да трансформираме SxS сцената. Първо
със серията YXZ1000R, а сега и с още един еталон, този
път зададен от новото семейство Wolverine® RMAX™
1000.
След обстойни тестове и изпитания във всевъзможни
условия се роди ново ниво всетереннна ефективност и
комфорт. Напредничавият дизайн на трансмисията и
окачването създава максимална връзка между водач и
машина за уникална взаимосвързаност, която просто не
беше възможна досега.

Нов ROV на Yamaha за свободното
време, водещ в бранша
Нежен гигант – мощен и плавно
работещ двуцилиндров двигател 999
куб.см
Впечатляващ размер, но добро
„пасване“ при офроуд
Впечатляващ пакет Special Edition с
богато съдържание
Изключително комфортен интериор и
контролни съоръжения
Уникална система за контрол D Mode (Drive Mode) с 3 позиции
Здрави и зацепващи гуми 30” Maxxis
Carnivore.
Отлична защита срещу кал и пръски
за пасажерите
Комплект амортисьори Fox® QS3 –
лесно регулиране без инструменти
Премиум броня с лебедка WARN VRX
2040 кг.
„Стелт“ дизайн на предницата –
габаритни светлини в стил „злобни
очи“
Ексклузивно задвижване с
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Върховният покорител на терени.
Тази версия Special Edition на чисто новия Wolverine® RMAX™2 1000 е готова да надвиши
очакванията ви с мощния си двигател 999 куб.см, уникална функция D-Mode с режими Sport, Trail и
Crawl, ексклузивната трансмисия Ultramatic® на Yamaha, фабрична лебедка WARN и агресивни гуми
Maxxis Carnivore.
Дългогодишният опит и знания на Yamaha за създаване на машини с широк спектър от възможности
вдъхновиха нашите разработчици, които създадоха поразителен нов модел Special Edition на нашия
офроуд авантюрист от ново поколение. #DRIVENBYFREEDOM – този чисто нов SxS знае как да бъде
ефикасен и да изненадва максимално.
Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition следва нашата философия за развитие „Jin-Ki Kanno“ –
което се превежда от японски като „искреното вълнение от единението с машината. Резултатът е
изключително способен офроудър, в който водачът и пътниците се чувстват уверени, че ще
преодолеят и най- трудния терен.
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Нов мощен двуцилиндров
двигател 999 куб. см с
паралелни бутала

Впечатляващ и агресивен
дизайн SE

Зашеметяващата мощност на новия 8-

си проличава в съчетаването на

клапанов редови двуцилиндров

възможности от по- високо ниво с

двигател DOHC 999 куб.см осигурява

внушителен външен вид благодарение

водеща в класа си изключително плавна

на специалната цветова схема,

работа в целия диапазон на

ниска скорост – балансирано усещане при

агресивния дизайн на предницата и

мощностите, а с таван от 8500 об/мин

каране по пътеки – и максимално

здравите гуми. LED фарове от тип

агресивното и енергично каране е

„стелт“ и габаритните светлини в стил

същността на тази машина. За да се

„злобни очи“ повече подсилват

радвате на пълно спокойствие, нашата

отличителния му външен вид, докато

легендарна издръжливост и надеждност

задните LED светлини, стоповете и

е отличителен белег на всеки двигател

светлините за заден ход осигуряват

на Yamaha.

отлична видимост.

3 режима на шофиране – 1
машина с изключителна
многофункционалност

Стилно и полезно
интериорно осветление

Системата на Yamaha за компютърно

осветеност е истинско удоволствие с

управление на дросела (YCC-T) работи с

изцяло новия модел Special Edition,

нашата трансмисия Ultramatic® и

който се отличава с изискан интериорен

системи On-Command, за да осигури

терен – 3-позиционният D-Mode контрол и

пакет, включващ осветление на пода и

идеална мощност в ъ в всяка ситуация

нашите системи Ultramatic® и On-

конзолата, лесни за намиране контролни

чрез новата система за контрол с 3

Command осигуряват идеалния баланс на

бутони, осветени със сини LED

позиции D-Mode (Drive Mode). Изберете

светлини, и инструменти, които също са

режим Sports (спортен) за големи

със синя подсветка. Този първокласен

пространства и енергично шофиране,

дизайнерски подход допринася за

режим Trail (пътека) за забавно,

атрактивната атмосфера на кокпита с

спокойно пътуване или режим Crawl

качество като на автомобил.

(обхождане) за технически задачи с
ниска скорост, като обхождане на скали
с пълзяща скорост.

Уникалният характер на този модел SE

Шофирането при условия на слаба

Усъвършенствано окачване,
съсредоточено в комфорта
Изцяло новото окачване за тежко
натоварване е проектирано да осигури
отлична смесица за управление:
максимална артикулация в ситуации с

съпротивление на провисване с
поглъщане на вибрациите при по- висока
скорост при агресивно маневриране. Аобразните рамена с широка дъга,
съчетани с лесно регулируеми предни и
задни амортисьори FOX помагат за
създаването на тази идеална схема.

Роден да атакува екстремен
терен
Множество специални функции
осигуряват невероятната способност на
тази машина да преодолява всякакъв

спиране на двигателя и подаване на
мощност, рамата е подсилена за здраво и
трайно усещане, а шасито е съобразено с
висококачественото окачване, така че
заедно осигуряват максимална твърдост.
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Engine
Тип на двигателя
Кубатура
Диаметър х ход
Степен на сгъстяване
Мазилна уредба
Горивна система
Запалителна система
Стартерна система
Трансмисия
Система на задвижване
Крайна предавка

Chassis
Система на предното очакване
Система на задното очакване
Предна спирачка
Задна спирачка
Предни гуми
Задни гуми

с водно охлаждане;4-тактов;DOHC;Parallel Twin
999 куб.см
93,0 мм x 73,5 мм
11.2 : 1
Сух картер
[Mikunifuelinjectionwithdual48mmthrottlebodiesplusYCCTandDmode]
TCI
Електрическа
Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
On-CommandВ® 2WD, 4WD, 4WD с блокаж на диференциала
Вал

[361mmofwheeltravelFOXQS3piggyback]
[IndependentDoubleWishbonewithAntiSwayBar429mmofwheeltravel]
Двоен вентилиран хидравличен диск
Двоен вентилиран хидравличен диск;Ръчна спирачка, монтирана
на лоста
30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™
30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

Dimensions
Обща дължина
Обща ширина
Обща височина
Колесна база
Минимален радиус на завиване
Минимален просвет
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)
Капацитет на горивен резервоар
Капацитет на маслен резервоар
Височина на седалката

Loading limits
Багажник

3255 мм
1677 мм
2110 мм
2200 мм
6м
340 мм
930 кг
35 Л
5,5 Л
872 мм

272 кг

Additional feature
Система на управление
Towing capacity

Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering
907 кг
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Спецификацията и външният вид на продуктите на Yamaha понякога могат да бъдат променяни без
предварително известие – показаните тук са само за илюстративни цели и не представляват договорно
описание на продуктите. Някои модели са показани с опционални аксесоари. Двуместните превозни
средства на Yamaha 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 и пътника – в
никакъв случай не превишавайте препоръчаните ограничения. Препоръчително е нашите двуместни
превозни средства да бъдат използвани само от водачи с навършени 16 години.

