YFM90R

A Yamaha szabadidős
quadjai
Kirándulás, csupa szórakozás és izgalmas szabadtéri
élmények a barátokkal – ezt ígérik a Yamaha szabadidős
quadjai.
Válassz a sportos vagy a hosszabb távra tervezett
modellek, illetve tudásodnak megfelelően a kezdőknek
vagy a haladóknak szánt modellek közül. A kínálatban
mindenki ízlésének és vezetési tapasztalatának
megfelelő quad megtalálható. Minden quad olyan
technológiával és ergonomikus kialakítással rendelkezik,
amely megbirkózik minden kihívással, amit a természet
eléd állíthat, így a szabadtéri kirándulásokat pihentető és
kényelmes vezetés mellett élvezheted.
Ugyanakkor a Yamaha quadok kevés üzemanyagot
fogyasztanak, és minimális karbantartást igényelnek, így
neked és quados barátaidnak nincs más dolgotok, mint
belevetni magatokat a kalandokba, és átadni magatokat
a felejthetetlen élményeknek.

Olyan, akár apa YFM700R motorja
Könnyen növelhető a sebesség az
elektromos híd eltávolításával
Magabiztos motorozás igazi ATV
karakterrel
Biztonságos fékezés a szigetelt
dobfékeknek köszönhetően
Teljesen automata CVT-sebességváltó
A szülők gázhatárolóval szabályozhatják
és állíthatják be a sebességet
ANSI jóváhagyással 10 év fölötti
gyermekek részére

YFM90R
A Yamaha szabadidős quadjai
Lehet, hogy az YFM90R mérete kicsi, de számos, a Yamaha nagyobb típusaiban is megtalálható
jellemzővel rendelkezik, így például dupla keresztlengőkaros, független első felfüggesztéssel, hátsó
tárcsafékkel, CVT-sebességváltóval és elektromos önindítóval.
Az YFM90R teljesítménye számos olyan jellemzővel egészül ki, melyek biztosítják a gondtalan
használatot. Egy egyszerű CDI-modul állítja a motor teljesítményét a különböző szintű vezetési
képességekhez, a kormányrúdon található rögzítőfék pedig gondoskodik róla, hogy az YFM90R ott is
maradjon, ahol utoljára hagyta.
A teljesen automata sebességváltó még inkább megkönnyíti a vezetést, továbbá ez az, ami miatt az
YFM90R a gyermekek quadja, de a felnőttek is kedvelik.
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YFM90R

Könnyed sebességváltás

Elektromos indítás

A atal vagy tapasztalatlan vezetők

Az indítás éppen olyan egyszerű, mint a

számára kiválóan alkalmas automata

kezelés és a karbantartás. Nem kell a

váltóval az YFM90R még könnyebben

berúgókaros indítással kínlódni, elég

vezethető. Különösen jól alkalmazható

megnyomni az indítógombot, és az

hosszabb távok megtételére, amikor a

YFM90R máris életre kel. Ideális a 10 év

folytonos váltás fárasztóvá válhat.

feletti tanulóvezetők számára.

Hosszú rugóutas, állítható
felfüggesztés

Széles külső kialakítás és nagy
hasmagasság

A hosszú rugóúttal rendelkező

A kompakt motornak és a hosszú

felfüggesztés gondoskodik róla, hogy a

rugóúttal rendelkező felfüggesztésnek

gumiabroncsok folyamatos kapcsolatban

köszönhetően a Yamaha quadok talaj

legyenek a talajjal még egyenetlen

feletti hasmagassága igen nagy. A széles

terepen is. A független első felfüggesztés

alváz jó stabilitást biztosít. Az erős

azt jelenti, hogy az egyik első kerék

védőlemezek óvják a quad motorját és

mozgása nem hat a másikéra. Javítja az

alvázát a sérülésektől, ha akadályba

irányíthatóságot, így az YFM90R

ütközne.

pontosabban és könnyebben irányítható a
hepehupás terepen.
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Előremenet, üres és hátramenet
Az YFM90R az F/N/R fokozatokat kapcsoló
váltókarral megnöveli a kényelmet.

Ergonomikus kialakítás
A quad vezetése az izmok szokatlan
kombinációjának megmozgatásával jár. Az
YFM90R kialakítása alkalmazkodik a 10
éven felüliek eltérő testalkattípusaihoz.

YFM90R
Motor
Motor típusa
Lökettérfogat
Furat x löket
Kompresszióviszony
Kenési rendszer
Üzemanyagrendszer
Gyújtás
Indítás
Váltó
Hajtásrendszer
Kihajtás

Egyhengeres, 4 ütemű, Léghűtéses, SOHC, 2 szelepes
88cc
47.0 mm x 51.8 mm
9.2 : 1
Nedves karter
TK 13 mm-es karburátor
DC-CDI
Elektromos kiegészítő berúgóval
Automata CVT
2 kerék hajtású
O-gyűrűs lánchajtás

Alváz

Első fék
Hátsó fék
Első gumik
Hátsó gumik

Egyszeres A-lengőkar, 126 mm-es rugóút, állítható
előfeszítésű lengéscsillapító
Monoshock lengőkar, 145 mm-es rugóút, állítható
előfeszítésű lengéscsillapító
Kettős szigetelésű dobfék
Szigetelt dobfék
AT18x7-8
AT18x9-8

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség
Teljes magasság
Ülésmagasság
Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)
Üzemanyagtank kapacitása

1,485 mm
1,020 mm
955 mm
750 mm
1,030 mm
100 mm
126,5 kg
6.4 litres

Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
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YFM90R
A maximum 50 köbcentiméteres motorral felszerelt quadok használatát csak 6 évesnél idősebb vezetők
számára ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 70 – 90 köbcentiméter közötti motorral felszerelt
quadok használatát 12 éves kortól ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméternél
nagyobb motorral felszerelt quadok használatát 16 éves kortól ajánljuk. Side-by-Side járműveink
használatát csak 16 éves vagy annál idősebb vezetők számára javasoljuk. A quadok és a Side-by-Side
járművek a speci kációjuk által meghatározott korlátok között működnek. A biztonságosan vontatható
tömeg és a maximális terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott
termék esetében alkalmazható). A tartósság, a megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető biztonsága
(csak Side-by-Side járműveknél) érdekében az ajánlott terhelési értékeket semmilyen körülmények
között nem szabad túllépni. A quadok üzemeltetése veszélyes lehet. Biztonságod érdekében: mindig
kerüld el a szilárd útburkolattal ellátott utakat (beton, aszfalt stb.). A quadokat és a Side by Side
járműveket csak burkolatlan talajon szabad használni. A burkolt felületeken történő vezetés jelentősen
befolyásolhatja a kezelhetőséget és az irányíthatóságot, te pedig elveszítheted uralmadat a jármű felett.
Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Soha ne vigyél magaddal utast a
quadon, és soha ne használj biztonsági övet Side-by-Side járművön. Soha ne vegyél részt
kaszkadőrmutatványokban. Soha ne vezess alkohol vagy gyógyszer/kábítószer befolyása alatt. Ne vezess
túl nagy sebességgel. Nehéz terepen különösen óvatosan vezess. Hagyj minél kevesebb nyomot: mindig
vezess felelősen, tiszteld a környezetet, és tartsd be az országos és helyi törvényeket. A Yamaha minden
quad és Side-by-Side jármű vezetője számára azt javasolja, hogy vegyenek részt megfelelő vezetői
oktatáson. A biztonsággal és az oktatással kapcsolatos információkért fordulj márkakereskedődhöz, vagy
hívd fel országod hivatalos Yamaha forgalmazóját. A Yamaha termékek műszaki jellemzői és megjelenése
időről időre külön értesítés nélkül változhatnak. Az itt megjelenített képek csak illusztrációként
szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződésszerű leírását. Egyes modelleket opcionális
tartozékokkal jelenítünk meg. A kiadványban pro vezetők szerepelnek: ne kíséreld meg utánozni őket.
Minden quadra és Side-by-Side járműre 12 havi korlátozott gyári garancia vonatkozik. További részletekért
fordulj márkakereskedődhöz.
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