
Delite dogodivščino.
Nova ponudba Wolverine® RMAX™1000 napoveduje novo

generacijo adrenalinskih 2- in 4-sedežnikov SxS, ki so

pripravljeni podati se na nove dogodivščine z vami. Ta

napredek je možen zaradi naše edinstvene zgodovine v

tekmovalnem svetu – in zaradi svetovno znanih

inženirskih dosežkov, ki so vidna takoj ob vstopu v vozilo.

V bistvu so dosežki na dirkališčih, ob dokazani odličnosti

naših razbnovrsthni strojev v naši ponudbi ROV vozil,

prispevali k spremembi scene SxS. Najprej s serijo

YXZ1000R – in zdaj s še enim mejnikom - tokrat ga je

postavila družina Wolverine® RMAX™1000.

Po obsežnem testiranju in preskusih v vseh mogočih

pogojih se je rodila nova stopnja zmogljivosti in udobja

terenskih vozil. Napredna zasnova menjalnika in

vzmetenja ustvari najboljšo povezavo med voznikom in

strojem – za osebno razmerje, ki prej ni bilo mogoče.

Povsem nov Yamahin 4-sedežnik ROV za

zabavo, vodilni v panogi

Nežen velikan – močan in uglajen

dvovaljni agregat z 999 cm3

prostornine

Impresivna velikost, vendar zelo

primeren za brezpotja

Izjemno udobje v notranjosti in

upravljanje

Obsežen in impresiven paket Special

Edition

Edinstveno upravljanje D-Mode (način

za vožnjo) s 3 položaji

Ekskluziven pogon z menjalnikom

Ultramatic®

Odlična zaščita pred blatom in vodo za

potnike

Fox® QS3 paket blažilnikov – enostavna

nastavitev brez orodja

Premium odbijač z vitlom WARN VRX za

2040 kg

'Skriti' dizajn sprednjega dela – dnevne

luči LED v obliki "zlobnih oči"

Robustne 29-palčne pnevmatike

Maxxis Carnage z veliko oprijema
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Delite dogodivščino.
Seznanite se z našim najboljšim Wolverine® RMAX™4 1000 SE (Special Edition) in lahko pričakujete ne

le novo doživetje, temveč razodetje! Ta neverjeten novi 4-sedežni zmogljiv stroj bo popeljal vas in vaše

prijatelje raziskovati teren, kjer si to prej niste mogli niti predstavljati – z avtomobilskim udobjem in

zanesljivim upravljanjem.

Naš novi 999 cm3 agregat zagotavlja impresivne zmožnosti upravljanja po brezpotjih in enakomerno

moč – ter gumb D-Mode s 3 načini vožnje – Sport, Trail in Crawl. Dodajte barvo Special Edition,

tovarniško nameščen vitel Warn, kolesa v ujemajoči se barvi, agresivne pnevmatike Maxxis Carnage –

in dojeli boste.

Družina Wolverine® RMAX™ 1000 sledi naši razvojni  lozo ji "Jin-Ki Kanno" – kar bi v prevodu iz

japonščine pomenilo "resnično navdušenje ob tem, da smo eno s strojem" – ki prinaša super zmogljivo

terensko vozilo, ki daje vozniku in potnikom samozavest, da lahko premagajo tudi najzahtevnejši teren

in pri tem uživajo.
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Štirje sedeži plus tovor

To je najbolj vsestranski stroj v svojem

razredu. Prostora je za od 1–4 odrasle in

tovor ter ima genialne rešitve za dodatno

shranjevanje. Če zložite zadnje sedeže in

jih potisnete naprej, lahko v zadnjem delu

na več jeklenih pritrditvenih točk

privežete in varno prevažate do 272 kg.

Vgrajen 2-palčni sprejemnik je tudi

nameščen in pripravljen na vleko 907-

kilogramske obremenitve.

Nov in zmogljiv 2-valjni agregat
s prostornino 999 cm3

Neverjetna moč novega dvovaljnega

DOHC agregata z 8 ventili in vzporedno

postavitvijo valjev ter 999 cm3 delovne

prostornine nudi enakomerno zmogljivost

pri vseh vrtljajih in najboljše delovanje v

razredu. Rdeče območje se začne pri 8500

vrtljajih v minuti, agresivna in dinamična

vožnja je bistvo tega stroja. Legendarna

trpežnost in zanesljivost, ki sta zaščitni

znak vsakega Yamahinega agregata,

skrbita za vašo brezskrbnost.

Vsiljivo in agresivno SE
oblikovanje

Z vpadljivimi barvami, agresivnim dizajnom

sprednjega dela in pnevmatikami Dirt

Commander Wolverine® RMAX™4 1000 SE

združuje boljše zmogljivosti z impozantnim

videzom zahvaljujoč posebni barvni shemi

SE. Povsem novi skriti žarometi LED in

dnevne luči v obliki "zlobnih oči" dodatno

poudarijo videz, zadnje luči LED, zavorne luči

in vzvratna luč pa poskrbijo za izboljšano

vidljivost.

Napredno vzmetenje s
poudarkom na udobju

Novo trpežno vzmetenje je zasnovano za

odlično mešanico vodljivosti: najboljši

odziv pri nizkih hitrostih – uravnotežen

občutek na brezpotjih – in največji upor v

skrajno nizki legi blažilnika med

blaženjem pri visoki hitrosti in naglem

zavijanju. Roke v obliki črke A s širokim

lokom z enostavno nastavljivimi blažilniki

FOX zagotavljajo popolno kombinacijo

spredaj in zadaj.

Prostorna kabina za 4 osebe

Kabina novega Wolverine® RMAX ™4 1000

SE (Special Edition) je premium kakovosti

in z dizajnom po navdihu avtomobilske

kabine nudi odobno in varno sedenje

štirim odraslim osebam, ima udobne

oprijeme za roke in šest-točkovni

varnostni pas za vsak sedež. Sedeži v

drugi vrsti so dvignjeni za odlično

vidljivost, zato vsak potnik uživa v vožnji

in odličnem pogledu na okolico.

3 načini vožnje – 1 ultra-
vsestranski stroj

Yamahin plin, katerega nadzoruje čip (YCC-

T) deluje z našim menjalnikom Ultramatic®

in vgrajenimi sistemi za popolno

zagotavljanje moči v vseh situacijah prek 3-

stopenjskega načina D-Mode (način za

vožnjo). Izberite način Sport na širšem

prostoru in za dinamično vožnjo – način Trail

za zabavno, sproščeno vožnjo – ali način

Crawl za počasne in tehnične naloge, kot je

vožnja čez skale.
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Agregat

Tip agregata Tekočinsko hlajen, 4-taktni, DOHC, Parallel Twin
Prostornina 999cc
Vrtina x gib 93.0 mm x 73,5 mm
Kompresijsko razmerje 11.2 : 1
Sistem podmazovanja Suho korito

oskrba z gorivom
Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
plus YCC-T and D-mode

Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Način vožnje
On-CommandÂ® 2WD, 4WD, 4WD z blokado
diferenciala

Končni prenos Os

Šasija

Sistem prednjega vzmetenja
Neodvisna dvojna roka s stabilizatorsko palico, 361 mm
hoda kolesa / FOX QS3 amortizer z ločeno posodo

Sistem zadnjega vzmetenja
Neodvisna dvojna roka s stabilizatorsko palico, 337 mm
hoda kolesa / FOX QS3 amortizer z ločeno posodo

Prednja zavora Dvojni prezračevalni hidravlični disk

Zadnja zavora
Dvojni prezračevalni hidravlični disk, Zavora vgrajena na
gred

Prednje pnevmatike 29 x 9.00R-14 Maxxis® Carnage™
Zadnje pnevmatike 29 x 11.00R-14 Maxxis® Carnage™

Dimenzije

Skupna dolžina 3,255 mm
Skupna širina 1,677 mm
Skupna višina 2,110 mm
Medosovinski razmak 2,290 mm
Minimalni obračalni krog 6 m
Najmanjša oddaljenost od tal 340 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 930 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 35 L
Prostornina rezervoarja za olje 5,5 L
Višina sedeža 872 mm

Loading limits

tovorni prostor 272 kg
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Dodatne lastnosti

Sistem upravljanja
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg
Instrumentation Digital information system



Speci kacije in videz Yamahinih proizvodov se lahko občasno brez predhodnega obvestila spremenijo.

Prikazane slike služijo samo za ponazoritev in niso dejanski pogodbeni opisi izdelkov. Nekateri modeli so

prikazani z izbirno dodatno opremo. Yamahini štirikolesniki "Side-by-Side" so zasnovani tako, da delujejo

znotraj meja svojih zmogljivosti. Dovoljene vlečne teže so skupaj z največjo nosilnostjo navedene v

navodilih za uporabo in vzdrževanje (odvisno od modela). Priporočenih kapacitet ne smete prekoračiti, da

tako zagotovite trpežnost in zanesljivost vozila ter poskrbite za varnost voznika in sopotnikov. Uporabo

naših štirikolesnikov "Side-by-Side" priporočamo samo voznikom, starim 16 let ali več.
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