
Почувствайте
победата!
Нашето наследство в състезанията и позицията ни на

водещ производител на спортни АТВ-та ни дава уникална

перспектива – и стабилна инженерна основа, – от която

създадохме следващото поколение изпълнени с

адреналин модели Side-by-Side, семейството YXZ.

Световната репутация на Yamaha е изградена върху

стабилна основа на успеха в състезанията. Имайки

предвид историята на победите, записана от нашата гама

от високопроизводителни АТВ-та, най-вероятно не е

изненадващо, че напълно променихме SxS сцената – с

YXZ1000R и уникалната му система с последователна 5-

скоростна трансмисия.

Предлагайки стъпка нагоре до следващо ниво в изцяло

спортната производителност – този модел с ръчен

контрол е готов да промени вашия начин на състезаване,

тъй като последователната трансмисия създава

максимална връзка между водач и машина – уникална

връзка, която просто не беше възможна досега.

Единственият чисто спортен SxS с

последователно превключване

Елегантен дизайн на корпуса и на

защитната конструкция – превъзходна

видимост на 360º

Високооборотен 3-цилиндров

двигател 998 куб.см – готов  за

състезания

Високо монтирани задни радиатори,

защитени от замърсяване

Уникално последователно

превключване от състезателен тип

Ръчна 5-степенна трансмисия със

задна предавка

Сервоуправление – голяма точност с

по-малко умора

Кокпит със стил като на изтребител с

автомобилно табло

Окачването с голям ход поема

ударите по всякакви  типове терени

Здраво шаси и окачване за твърдо,

бързо каране

Амортисьори Fox® отпред и отзад за

превъзходен комфорт и поведение на

пътя
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Почувствайте победата!
#DRIVENBYVICTORY – с глад за победа ли сте? Елате, за да усетите незабавно чистокръвното

изпълнение на YXZ. Неговият мощен двигател Yamaha с високи обороти, съчетан с последователна

ръчна скоростна кутия, е в сърцето на тази машина с висока производителност, създавайки

съвършената формула за истински вълнуващо каране.

YXZ 1000R е най-високата спецификация, най-динамичният модел SxS и извежда офроуд

представянето на изцяло ново ниво. Истински прилив на адреналин благодарение на уникалната

ръчна предавателна кутия с 5 скорости, която дава на водача пълен контрол над мощността на

двигателя – колко и кога да се прояви на трасето!

Оборудван с 29-инчови гуми Big Horn върху 14-инчовите си джанти от лят алуминий и

прекалибрирано окачване с голям ход, YXZ1000R е създаден да доминира най-екстремните терени.

YXZ1000R



Високопроизводителен 3-
цилиндров двигател

Двигателят DOHC 998 куб.см е с

ултракомпактно 3-цилиндрово

оформление с 12 клапана, предоставящ

спиращо дъха ускорение чак до

впечатляващото ограничение от 10 500

оборота в  минута – всъщност създава

цял нов клас в  света  на SxS. Нещо

повече, термообработените мотовилки

са проектирани да поемат по-

нататъшна настройка  за състезания –

винаги, когато сте готови  за още повече

мощност!

Монтиран отзад радиатор

За този модерен дизайн радиаторът е

преместен от предната част на

машината високо до задната товарна

зона, за да се избегне запушването с

кал. Двойните високообемни

вентилатори на радиатора осигуряват

значителен въздушен  поток, за да

поддържат температурата  на двигателя

под контрол при всякакви

обстоятелства.

5-скоростна ръчна
последователна трансмисия

Последователната ръчна 5-скоростна

трансмисия е за водача, чийто стил на

каране изисква пълен контрол над

работата със съединителя  и скоростната

кутия. Ръчната смяна в  комбинация с

работата със съединителя  ви дава

възможност да поставите мощността и

въртящия момент където желаете –

когато желаете. Последователната 5-

скоростна трансмисия е до 20% по-

ефективна от повечето автоматични

безстепенни трансмисии (CVT).

Хидравлично задвижвана
съединителна система

Здравата, хидравлично задвижвана

мултидискова съединителна система с

ограничител на въртящия момент се

задейства с крак за леко постоянно

усещане.

Ергономичен кокпит в стил
„изтребител“

Водачът и пътникът са в  кокпит като на

изтребител, оборудван  с удобни

спортни седалки, които допълват

усещането за сигурност. Поради

ергономичното разположение всички

прибори за управление са на една ръка

разстояние и имате ясен изглед през

спортния волан към приборите –

аналогов тахометър, цифров

скоростомер и сигнални лампи.

Стилен корпус и дизайн на
защитната конструкция

Дизайнът на предния капак включва

специално място за монтаж на LED

светлини за нощно каране  и въпреки

доминиращото местоположение на

радиатора, намерихме място за малка

товарна зона отзад. Защитната

конструкция при преобръщане има права

горна греда, която не само изглежда по-

елегантно, но и подобрява видимостта

напред при катерене. Допълнителната

напречна греда отзад допринася за

цялостната здравина на конструкцията.
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Двигател

Тип на двигателя
с водно охлаждане, 4-тактов, 4-клапанов, 3-
цилиндъра, DOHC

Кубатура 998cc
Диаметър х ход 80.0 mm x 66.2 mm
Степен на сгъстяване 11.3: 1
Мазилна уредба Сух картер
Горивна система Triple Mikuni 41 mm
Запалителна система TCI
Стартерна система Електрическа
Трансмисия 5-степенна, Постоянно зацепена, ръчно

Система на задвижване
On-CommandВ® 2WD, 4WD, 4WD с блокаж на
диференциала

Крайна предавка Вал

Chassis

Система на предното очакване
Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 412
mm wheel travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring

Система на задното очакване
Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 432
mm wheel travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring

Предна спирачка Двоен хидравличен диск

Задна спирачка
Двоен вентилиран хидравличен диск, Ръчна
спирачка, монтирана на лоста

Предни гуми
Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, Cast
aluminium wheels

Задни гуми
Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, Cast
aluminium wheels

Dimensions

Обща дължина 3,121 mm
Обща ширина 1,626 mm
Обща височина 1,834 mm
Колесна база 2,300 mm
Минимален просвет 330 mm
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)

685 kg / 699 kg

Минимален радиус на завиване 6.0 m
Капацитет на горивен резервоар 34.0 L
Капацитет на маслен резервоар 3.4 L

Loading limits

Багажник 136 kg
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The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories

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.
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