
Yamaha sports-
ATV'ere
Yamahas sportsserie giver løfter om en verden fyldt med

sjove og spændende udendørs oplevelser med

vennerne.

Vælg mellem sportsmodeller og turmodeller til længere

distancer. Fra begyndermodeller til modeller til de mere

erfarne. Der  ndes en ATV til enhver smag og alle

erfaringsniveauer. Alle ATV'ere har den teknologi og

ergonomi, der kræves for at klare terrænets

udfordringer, så du kan nyde udelivet på en afslappende

og bekvem måde.

Du og dine kørselsfæller kan trygt begive jer på eventyr

og få uforglemmelige oplevelser på en af vores ATV'ere

med lavt brændsto orbrug og minimale krav til

vedligeholdelse.

Præcis som de voksnes YFM700R

Let at droppe

hastighedsbegrænsningen ved at

fjerne elektronisk spærring

Tillidsvækkende kørsel med ægte ATV

karakter

Lukkede tromlebremser for sikre

bremseegenskaber

Fuldautomatisk CVT-gearkasse

Forældrekontrol af tophastighed

ANSI godkendt til børn fra 10 år og

opefter
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Yamaha sports-ATV'ere
YFM90R er måske lille, men den er udstyret med en række detaljer, der også  ndes på de større

Yamaha-modeller – bl.a. uafhængig a jedring foran med dobbelte A-arme, tromlebremse bag, CVT-

transmission og elstart.

YFM90R har styrke og funktioner, der giver dig bekymringsfri kørsel. En simpel CDI-plug-in justerer

motorens e ekt, så den passer til forskellige køreevner, mens en parkeringsbremse på styret sikrer,

at YFM90R bliver lige der, hvor du efterlader den.

Den fuldautomatiske gearkasse gør den endnu lettere at køre, og det er detaljer som disse, der gør

YFM90R til børnenes ATV, som de voksne også elsker.
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Problemfri transmission

Perfekt til unge eller uerfarne kørere –

fuldautomatisk gearkasse gør YFM90R

endnu lettere at køre. Det er særligt

nyttigt over lange afstande, hvor gearskift

kan blive trættende.

Elstart

Opstarten er lige så let som håndteringen

og vedligeholdelsen. Ingen grund til at

bekymre sig om en kickstarter – tryk på

startknappen, og YFM90R går i gang. Den

er ideel til begyndere fra 10-års-alderen.

Frem, frigear og bak

YFM90R er udstyret med et F/N/R-

gearhåndag, der giver ekstra kørerkomfort.

Justerbar a jedring med lang
vandring

A jedringen med lang vandring hjælper

hjulene med at holde kontakt med jorden,

selv i kuperet terræn. Uafhængig

a jedring foran betyder, at bevægelser i

det ene forhjul ikke påvirker det andet.

Dette forbedrer manøvredygtigheden,

fordi det giver YFM90R mulighed for at

navigere mere præcist og jævnt hen over

ujævnt terræn, så du får øget komfort og

bedre styring.

Bredt chassis og stor frihøjde

Kompakt motordesign og a jedring med

lang vandring sørger for, at Yamahas

ATV'ere kører højt over ujævnt terræn. Det

brede chassis sikrer en høj grad af

stabilitet. De stærke bundplader er med

til at beskytte ATV'ens motor og chassis

mod skader ved møder med forhindringer.

Ergonomisk design

Når man kører en ATV, bruger man en

usædvanlig kombination af muskler. YFM90R

er designet, så den passer til kørere med

forskellig størrelse og vægt fra 10-års

alderen og opefter.
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Motor

Motortype 1-cylindret, 4-takts, Luftkølet, SOHC, 2-ventilet
Slagvolumen 88cc
Boring x slaglængde 47.0 mm x 51.8 mm
Kompressionsforhold 9.2 : 1
Smøresystem Vådsump
Brændstofsystem Karburator TK13 mm
Tændingssystem DC-CDI
Startersystem Elektrisk med hjælpe-kick
Transmissionssystem Automatisk CVT
Drivsystem 2 WD
Sekundær transmission O-ringskæde

Stel

A jedringssystem for
Enkelt A-arm, 126 mm hjulvandring, justerbare
støddæmpere med forbelastning

A jedringssystem bag
Mono Shock svingarm, 145 mm hjulvandring, justerbar
støddæmper med forbelastning

Forbremse Dobbelt tromlebremse
Bagbremse Forseglet tromle
Fordæk AT18x7-8
Bagdæk AT18x9-8

Dimensioner

Samlet længde 1,485 mm
Samlet bredde 1,020 mm
Samlet højde 955 mm
Sædehøjde 750 mm
Akselafstand 1,030 mm
Min. frihøjde 100 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 126,5 kg
Tankkapacitet 6.4 litres
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ATVer med motorer op til 50cc anbefales kun til brug af kørere fra 6 år og op og altid under opsyn af en

voksen. ATVer med motorer fra 70cc til 90cc anbefales kun til brug af kørere fra 12 år og op og altid under

opsyn af en voksen. ATVer med motorer fra 90cc eller større anbefales kun til brug af kørere fra 16 år og

op. Vores side-by-side-køretøjer anbefales kun til kørere på 16 år eller derover. ATVer og side-by-side-

køretøjer er bygget til at køre inden for deres konstruktionsmæssige grænser. Sikker, bugserbar vægt er

sammen med maksimal bærekapacitet anført i instruktionsbogen, hvor dette er relevant. Af hensyn til

holdbarheden, driftssikkerheden og frem for alt fører- og passagersikkerheden (kun ved side-by-side-

køretøjer) må den anbefalede kapacitet under ingen omstændigheder overskrides. ATVer kan være

farlige at køre. Af hensyn til din sikkerhed: undgå altid asfalterede køreunderlag. ATVer og side-by-side-

køretøjer er kun designet til ikke-asfalterede køreunderlag. Kørsel på asfalterede underlag kan have stor

ind ydelse på styring og kontrol og kan føre til mistet kontrol. Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og

beskyttende beklædning. Kør aldrig med passagerer på ATVere, og brug altid sikkerhedsselen, når du

kører på et Side-by-Side køretøj. Kør aldrig stuntkørsel. Kør ikke med alkohol eller sto er i blodet. Undgå

høj fart. Og vær særligt opmærksom i ujævnt terræn. Vær venligst forsigtig: kør altid på en forsvarlig måde

med respekt for miljø samt national og lokal lovgivning. Yamaha anbefaler, at alle førere af ATV og side-

by-side-køretøj tager et godkendt kørekursus. Hvis du ønsker sikkerheds- og træningsoplysninger, skal

du spørge din forhandler eller ringe til Yamaha-distributøren i dit hjemland. Speci kationen og

udseendet af de viste Yamaha-produkter kan variere uden varsel. De her viste produkter er kun til

illustrationsformål og er ikke en bindende beskrivelse af produkterne. Nogle modeller er vist med

ekstraudstyr. Kørerne i denne brochure er professionelle: forsøg ikke at efterligne dem. Alle ATVer og

side-by-side-køretøjer begrænset fabriksgaranti på 12 måneder som kan variere afhængig af model.

Kontakt din forhandler for  ere oplysninger.
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