
Vapaa-ajan Yamaha-
ATV:t
Uusiin paikkoihin tutustuminen ja elämykset ovat käden

ulottuvilla, kun alla on vapaa-ajan käyttöön suunniteltu

Yamaha-ATV.

Valittavissa on sporttisia ja retkikäyttöön sopivia

vaihtoehtoja. Yamaha ATV -mallisto kattaa niin aloittelijan

kuin kokeneenkin käyttäjän tarpeet. Yamaha-mallistossa

on jokaiselle sopiva ATV Tekniikaltaan ja varustelultaan

Yamaha-ATV:t on tehty selviämään vaikeissakin

olosuhteissa. Toimintavarmuus ja mukava ergonomia

tekevät ajosta sujuvaa ja turvallista kaikissa tilanteissa.

Yamaha-ATV:t ovat polttoainetaloudellisia ja

helppohuoltoisia, joten käyttäjä voi keskittyä siihen, mihin

Yamaha-ATV:t on suunniteltu – ajamiseen ja elämyksistä

nauttimiseen.

Aivan kuten iso YFM700R

Helppo lisätä nopeutta poistamalla

sähköinen rajoitin

Luotettavaa ajoa oikealla ATV:llä

Vesitiiviit rumpujarrut varmistavat

turvalliset jarrutukset.

CVT-automaattivaihteisto

Vanhemmat voivat ohjata ja säätää

nopeutta kaasun rajoittimella.

ANSI-hyväksytty yli 10-vuotiaille lapsille

YFM90R



Vapaa-ajan Yamaha-ATV:t
Ulkomitoiltaan varhaisnuorille mitoitettu YFM90R on kuitenkin varustelultaan kuin aikuisten ATV:

sähkökäynnistys, CVT-automaattivaihteisto, etupyörien ja -akselin kolmiotukivarsilla toimiva

erillisjousitus ja tehokas, suojattu jarru takana.

Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta YFM90R on helppo ja turvallinen ajaa. Helppokäyttöisen

CDI-nopeudenrajoittimen avulla ajonopeutta voi lisätä kuljettajan kokemuksen kasvaessa.

Ohjaustangossa oleva seisontajarru pitää YFM90R:n paikallaan täsmälleen siinä, mihin se pysäköidään.

Automaattinen CVT-vaihteisto tekee ajosta helppoa ja vaivatonta. Helppokäyttöisyytensä ansiosta

Yamaha YFM90R on oivallinen nuorien harrastajien ATV.
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Automaattinen voimansiirto

Automaattivaihteiston ansiosta nuori

ja/tai kokematon kuljettaja voi keskittyä

täysin ajamiseen. Tämä on erityisen

tärkeää pitkillä retkillä, jolloin

vaihtaminen saattaa olla rasittavaa.

Sähkökäynnistys

Sähköstartilla käynnistys on yhtä

vaivatonta kuin YFM90:n käsittely ja

huolto. Käynnistys sujuu kätevästi ja

kevyesti starttinappulan painalluksella.

Sähköstartti on oivallinen aloittelevalle

10-vuotiaalle ja vanhemmalle

kuljettajalle.

Eteen-, vapaa- ja peruutusvaihde

YFM90R:n voimansiirron

eteen/vapaa/peruutus-asetuksen (F/N/R)

toiminnan valinta hoituu kätevällä

valintavivulla.

Säädettävä ja pitkäliikkeinen
jousitus

Pitkäliikkeinen jousitus auttaa renkaita

pysymään maassa myös kuoppaisen

aaltoilevassa vaikeassa maastossa.

Etupyörien erillisripustuksen ansiosta ne

liikkuvat toisistaan riippumatta. Tämä

tehostaa ohjattavuutta ja käsittelyä,

koska YFM90R ylittää isotkin

epätasaisuudet ja kuopat tasaisesti ja

pehmeästi.

Leveä runko ja mittava maavara

Kompaktin moottorin ja pitkän

joustoliikkeen ansiosta Yamaha ATV:n

maavara on mahdollisimman iso. Leveä

runko ja raideväli varmistaa vakaan kulun.

Vahva pohjapanssari suojaa moottoria ja

runkoa iskuilta sekä kolhuilta kivikoissa ja

epätasaisessa maastossa

Ergonominen muotoilu

Yamaha ATV -ajoneuvo on oivallinen

harrasteväline myös monipuoliseen lihas- ja

kuntoharjoitteluun. YFM90R on mitoitettu

siten, että se sopii hyvinkin erikokoisille

kuljettajille 10 ikävuodesta ylöspäin.

YFM90R

www.yamaha-motor-

acc.com



Moottori

Moottorin tyyppi
Yksisylinterinen, 4-tahtinen, Ilmajäähdytetty, SOHC,
2-venttiilinen

Sylinterin tilavuus 88cc
Sylinterin mitat 47.0 mm x 51.8 mm
Puristussuhde 9.2 : 1
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä Kaasutin TK13 mm
Sytytysjärjestelmä DC-CDI
Käynnistysjärjestelmä Elektroninen
Vaihteistojärjestelmä CVT-automaatti
Ajojärjestelmä Kaksipyöräveto (2WD)
Voimansiirto O-rengasketju

Alusta

Etujousitusjärjestelmä
Tukivarret, joustoliike 126 mm, iskunvaimentimen
jousen esijäännityksen säätö.

Takajousitusjärjestelmä
Takahaarukka ja yksi iskunvaimennin, joustoliike
145 mm, jousen esinännityksen säätö.

Etujarru Tuplasuojattu rumpu
Takajarru Suojattu rumpu
Eturenkaat AT18x7-8
Takarenkaat AT18x9-8

Mitat

Kokonaispituus 1,485 mm
Kokonaisleveys 1,020 mm
Kokonaiskorkeus 955 mm
Istuimen korkeus 750 mm
Akseliväli 1,030 mm
Maavara 100 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 126,5 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 6.4 litres
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50 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja sen käyttöä käyttöön suositellaan vain vähintään 6-

vuotiaille lapsille aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm³:n

moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä

suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Rinnakkainistuttavan Yamaha Side-by-Side -

ajoneuvon kuljettajan alaikärajaksi suositellaan 16 vuotta. ATV:t ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu

toimimaan teknisen eritelmän raja-arvojen mukaisesti. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen

kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Ajoneuvon kestävyyden ja luotettavan toiminnan

sekä ennen kaikkea kuljettajan ja matkustajan (jälkimmäinen koskee vain Side-by-Side-ajoneuvoja)

turvallisuuden vuoksi älä koskaan ylitä ilmoitettuja raja-arvoja. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla

vaarallinen. Oman turvallisuutesi vuoksi: Vältä päällystetyllä tiellä ajoa. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvot on

tarkoitettu ajettavaksi päällystämättömillä teillä ja maastossa. Päällysteellä ajo vaikuttaa ajettavuuteen ja

kuljettajan on huomioitava ajoneuvon ominaisuudet ajoalustan vaihtuessa. Käytä aina hyväksyttyä

suojakypärää, visiiriä tai ajolaseja ja suojavaatteita. ATV-mallissa ei saa kuljettaa matkustajia, ja Side-by-

Side-ajoneuvossa on aina kiinnitettävä turvavyöt. Älä yritä temppuilla ajaessasi. Älä aja päihtyneenä! Sovita

ajonopeutesi aina tilanteen mukaan – vältä suuria nopeuksia. Ole erityisen varovainen vaikeassa

maastossa. Älä jätä jälkiä luontoon: aja aina vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Noudata paikallisia

sääntöjä ja määräyksiä. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvojen kuljettajille suositellaan osallistumista

hyväksytylle ajokurssille. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta

Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Yamaha-tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö

voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole sitovia kuvauksia

tuotteista. Osassa tämän esitteen kuvissa olevista ajoneuvoista on lisävarusteita. Esitteen kuljettajat ovat

ammattilaisia: älä yritä jäljitellä heitä. Kaikissa ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvoissa on 12 kuukauden rajattu

tehdastakuu sekä paikallisia jatkoturvia ajoneuvosta riippuen. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-

myyjältä.
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