
Maksymalna moc i
maksymalny komfort.
Nowa rodzina Wolverine® RMAX™1000 to ekscytująca

oferta 2- i 4-osobowych modeli SxS gotowych na każdą

przygodę. Ten postęp technologiczny nie by łby możliwy

bez naszego udziału w najrozmaitszych zawodach oraz

bogatej wiedzy inżynieryjnej, która jest widoczna od razu

po wejściu do pojazdu.

Nasze sukcesy na arenie sportowej oraz sprawdzona

jakość i wszechstronność maszyn z naszej szerokiej

oferty ROV pomogły nam zmienić oblicze rynku SxS.

Najpierw wprowadziliśmy serię YXZ1000R, a teraz

podnosimy poprzeczkę kolejny raz nową linią Wolverine®

RMAX™1000.

Wszechstronny program testów i prób w każdych

możliwych warunkach pozwolił uzyskać nowy poziom

wydajności i komfortu w terenie. Zaawansowana

konstrukcja skrzyni biegów i zawieszenia tworzy idealne

połączenie między kierowcą i maszyną, jakie nigdy dotąd

nie było możliwe.

Nowy, najlepszy na rynku 4-miejscowy

rekreacyjny ROV Yamahy

2-cylindrowy silnik o pojemnośc i

999 cm3

Imponujące rozmiary z zachowaniem

o -roadowych proporcji

Wyjątkowo komfortowe wnętrze i

precyzja kierowania

Wytrzymałe opony terenowe GBC 30"

Dirt Commander

Doskonała ochrona przed błotem i

ochlapaniem pasażerów

Amortyzatory Fox® QS3 – do łatwej

regulacji bez użycia narzędzi

Wzmocniony przedni zderzak z

uchwytami do holowania i płytą

wciągarki

Przód w stylu „stealth”; światła boczne

w stylu „evil eye”

Wyjątkowy układ napędowy z

przekładnią Ultramatic®

Yamaha oferuje opcje homologacji do

kategorii T. Szczegółowe informacje

można uzyskać u lokalnego dealera.
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Maksymalna moc i maksymalny komfort.
Wyrusz na przygodę w kilka osób na wygodnym 4-osobowym ROV z kabiną inspirowaną wnętrzem

samochodów osobowych. Niezrównanej mocy nowego dwucylindrowego rzędowego silnika Yamahy

o pojemności 999 cm3 towarzyszą świetne prowadzenie i zawieszenie z regulacją, dzięki którym

możesz wyruszyć w teren w świetnym stylu.

Wolverine® RMAX™4 1000 oferuje bezprecedensowy styl i komfort, ale daje Ci także większe

możliwości, pozwalając zabrać przyjaciół i rodzinę na wesołą przygodę w terenie. Łatwiej dotrzecie do

ekscytujących miejsc dzięki niesamowitym, nowym funkcjom pokładowym i zaawansowanemu

systemowi sterowania.

Rodzina Wolverine® RMAX™ 1000 została skonstruowana w myśl naszej  lozo i „Jin-Ki Kanno” – co po

japońsku oznacza „prawdziwą przyjemność z poczucia jedności z maszyną” – by zaoferować Ci

superwydajny pojazd terenowy, w którym kierowca i pasażerowie czują się pewnie nawet w

najcięższym terenie.
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Cztery siedzenia i bagażnik

Jest to jedna z najbardziej

wszechstronnych maszyn w swojej klasie.

Mieści od 1 do 4 dorosłych osób plus

ładunek i jest wyposażony w różne

przemyślnie zaprojektowane schowki. Po

złożeniu tylnych siedzeń można spokojnie

przewieźć z tyłu 272 kg, a transport

dodatkowo ułatwiają różne stalowe

punkty mocowania. Wbudowany 2-calowy

hak holowniczy umożliwia również

holowanie ciężaru do 907 kg.

Nowy i mocny 2-cylindrowy
silnik o pojemności 999 cm3

Oszałamiająca moc nowego 2-

cylindrowego, 8-zaworowego silnika

rzędowego DOHC o pojemności 999 cm3

zapewnia najlepszą w tej klasie płynność

działania w całym zakresie mocy – a przy

wysokiej prędkości obrotowej (8500

obr./min) jazda na tej maszynie jest

dynamiczna i porywająca. Do tego każdy

silnik charakteryzuje się oczywiście

legendarną trwałością i niezawodnością

Yamahy.

Imponujący i agresywny styl

Wolverine® RMAX™4 1000 stanowi

połączenie nowego poziomu możliwości z

imponującym wyglądem, jaki dają mu

atrakcyjne kolory, drapieżny przód i

wytrzymałe opony Dirt Commander. Nowe

dyskretnie ukryte przednie re ektory LED i

światła boczne typu „evil eye” nadają

pojazdowi jeszcze bardziej oryginalnego

charakteru, a tylne światła LED, światła

stopu i światło wsteczne zapewniają

dodatkową widoczność.

Zaawansowane zawieszenie
stworzone z myślą o komforcie

Opracowane od nowa, wzmocnione

zawieszenie ma zapewnić idealnie

optymalne prowadzenie: maksymalna

precyzja przy niskich prędkościach,

zrównoważone wyczucie na szlaku,

maksymalne zabezpieczenie przed

zapadaniem się i szybsza amortyzacja przy

agresywnym manewrowaniu. Połączenie

szerokich wahaczy typu A z łatwo

regulowanymi amortyzatorami FOX

zapewnia idealną współpracę przedniego i

tylnego zawieszenia.

Przestronna 4-osobowa kabina

Wysokiej jakości, inspirowana wnętrzem

samochodu osobowego kabina nowego

Wolverine® RMAX™4 1000 zapewnia

wygodne, bezpieczne siedzenia dla

czterech osób dorosłych z wygodnymi

uchwytami i sześcio-punktowymi pasami

bezpieczeństwa do każdego siedzenia.

Drugi rząd siedzeń jest podniesiony dla

zapewnienia doskonałej widoczności,

dzięki czemu wszyscy mogą cieszyć się

jazdą i podziwiać okolice.

Opony zaprojektowane z myślą o
najtrudniejszym terenie

Masywne aluminiowe 14-calowe felgi z 30-

calowymi oponami GBC Dirt Commander 2

są rozmieszczone na planie „kwadratu”,

więc wystarczy mieć przy sobie tylko jedno

koło zapasowe. Te specjalne opony radialne

opracowano specjalnie dla Wolverine®

RMAX™ 1000, by zapewnić mu precyzję

układu kierowniczego i komfortowe

wyczucie ściany bocznej opony. Wzór

bieżnika zapewnia doskonałą przyczepność

w każdym terenie.
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Silnik

Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, Parallel Twin
Pojemność 999cc
Średnica x skok tłoka 93.0 mm x 73,5 mm
Stopień sprężania 11.2 : 1
Układ smarowania Sucha miska olejowa
Układ paliwowy Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Napęd
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą
dyferencjału

Napęd końcowy Wał

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia
Niezależne z dwoma wahaczami trójkątnymi i
stabilizatorem, skok 361 mm / FOX QS3 z
niezależnymi zasobnikami (piggy back)

Układ tylnego zawieszenia
Niezależne z dwoma wahaczami trójkątnymi i
stabilizatorem, skok 337 mm / FOX QS3 z
niezależnymi zasobnikami (piggy back)

Hamulec przedni
Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony
powietrzem

Hamulec tylny
Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony
powietrzem, Hamulec postojowy zamontowany na
wale

Ogumienie przednie AT29 x 9-14 GBC® Dirt Commander®
Ogumienie tylne AT29 x 11-14 GBC® Dirt Commander®

Wymiary

Długość całkowita 3,255 mm
Szerokość całkowita 1,677 mm
Wysokość całkowita 2,110 mm
Rozstaw osi 2,290 mm
Min. promień skrętu 6 m
Minimalny prześwit 340 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

930 kg

Pojemność zbiornika paliwa 35 L
Pojemność zbiornika oleju 5,5 L
Wysokość siodełka 872 mm

Obciążenie maksymalne

Część załadunkowa 272 kg
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Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg
Instrumentation Digital information system



The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.

Specy kacje i wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a

zamieszczone tutaj ilustracje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącego prawnie opisu

produktów. Niektóre modele zostały przedstawione z opcjonalnymi akcesoriami. Pojazdy „side-by-side”

Yamaha zostały zaprojektowane do jazdy z określonymi ograniczeniami projektowymi. Ewentualne

ograniczenia dotyczące parametrów użytkowych oraz nośności maksymalnej zostały określone w

instrukcji obsługi. W celu zapewnienia niezawodności i trwa łości pojazdu oraz bezpieczeństwa

użytkownika i pasażera w żadnym wypadku nie wolno przekraczać zalecanych parametrów użytkowych.

Użytkownicy pojazdów „side-by-side” powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat.
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