
Yamahini rekreativni
modeli ATV
Raziskovanje, svet zabave in razburljive pustolovščine s

prijatelji na prostem – vse to obljubljajo Yamahini

rekreativni modeli štirikolesnikov.

Na voljo imate vse od športnih modelov do modelov za

daljše terenske vožnje. Izberete lahko model za

začetnike ali pa model za izkušene voznike. Našli boste

ustrezno ATV-vozilo za vsak okus in različne sposobnosti

vožnje. Vsako ATV-vozilo ima tehnologijo in ergonomsko

obliko, s katerima se lahko spopade z vsem, kar v naravi

preži na vas, zato lahko svoje pustolovščine sproščeno in

udobno uživate.

Ker ne porabljajo veliko goriva in potrebujejo le malo

vzdrževanja, se lahko s prijatelji poženete v različne

dogodivščine in tako doživite nepozabne trenutke.

Natanko takšen, kot je očetov

YFM700R

Enostavno povečanje hitrosti z

odstranitvijo električnega mostu

Zanesljiva vožnja s pravim značajem

štirikolesnika

Varno zaviranje zahvaljujoč zaprtemu

sistemu bobnastih zavor

Popolnoma avtomatski CVT-prenos

Starš i lahko nadzirajo in nastavijo

hitrost z omejevalnikom plina

Skladnost s standardom ANSI za

otroke, stare 10 let in več

YFM90R



Yamahini rekreativni modeli ATV
YFM90R je majhen, a se lahko primerja z mnogimi značilnostmi večjih Yamahinih modelov, kot so

neodvisno sprednje vzmetenje z dvojno A-roko, zadnja kolutna zavora, CVT-prenos in električni

zagon.

YFM90R lahko na različne načine uravnava moč, zato ste lahko popolnoma mirni. Preprost priključek

CDI prilagaja moč motorja, da ustreza različnim načinom vožnje, parkirna zavora na krmilu pa obdrži

štirikolesnik YFM90R na mestu, kjer ste ga pustili.

Popolnoma avtomatski menjalnik štirikolesnika YFM90R omogoča enostavno vožnjo in prav zaradi

tega ga imajo radi tudi odrasli.
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Preprosto menjavanje prestav

Odličen za mlade oziroma neizkušene

voznike; popolnoma avtomatski menjalnik

poskrbi, da je vožnja z YFM90R še

enostavnejša. To je še posebej uporabno

na daljših poteh, ko menjavanje prestav

lahko voznika utrudi.

Električni zagon

Vžig je tako enostaven kot upravljanje in

vzdrževanje vozila. Ne potrebujete

nobenega nožnega zaganjača, preprosto

pritisnite gumb za električni vžig in

štirikolesnik YFM90R že deluje. Je odličen

model za voznike začetnike od 10. leta

naprej.

Vožnja naprej, nevtralni položaj
in vzvratna vožnja

Model YFM90R ima prestavno ročico (naprej,

nevtralno, vzvratno), ki nudi vozniku

dodatno zanesljivost.

Nastavljivo vzmetenje z dolgim
hodom

Vzmetenje z dolgim hodom zagotavlja stik

pnevmatik s tlemi, celo na valovitem

terenu. Neodvisno sprednje vzmetenje

pomeni, da gibanje enega sprednjega

kolesa ne vpliva na gibanje drugega

kolesa. Tako je upravljanje modela

YFM90R izboljšano, saj bo natančneje in

brez težav premagoval neraven teren za

več udobja in nadzora.

Široka šasija in velika
oddaljenost motorja od tal

Kompaktna oblika motorja in vzmetenje z

dolgim hodom omogočata, da se lahko z

Yamahinimi ATV-modeli zlahka zapeljete

čez ovire na neravnem terenu. Široka

šasija zagotavlja odlično stabilnost. Če

naletite na oviro, bodo močne drsne

plošče varovale motor in šasijo

štirikolesnika pred poškodbami.

Ergonomska zasnova

Pri upravljanju ATV-ja uporabljamo

nenavadno kombinacijo mišic. Model

YFM90R je zasnovan tako, da ga lahko vozijo

vozniki od 10. leta naprej, ne glede na

njihovo velikost in težo.
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Agregat

Tip agregata Eno valjni, 4-taktni, Zračno hlajenje, SOHC, 2-ventilski
Prostornina 88cc
Vrtina x gib 47.0 mm x 51.8 mm
Kompresijsko razmerje 9.2 : 1
Sistem podmazovanja Moker karter
oskrba z gorivom Uplinjač TK13 mm
Sistem vžiga DC-CDI
Zagon Električni s pomožnim nožnim
Prenos Avtomatski CVT
Način vožnje 2WD
Končni prenos Veriga z O-ringi

Šasija

Sistem prednjega vzmetenja
Enojna A roka, 126 mm hod kolesa, nastavljiva
predobremenitev amortizerja

Sistem zadnjega vzmetenja
Enojna nihajna roka, 145 mm hod kolesa, nastavljiva
predobremenitev amortizerja

Prednja zavora Dvojni zatesnjeni bobenj
Zadnja zavora Zatesnjeni boben
Prednje pnevmatike AT18x7-8
Zadnje pnevmatike AT18x9-8

Dimenzije

Skupna dolžina 1,485 mm
Skupna širina 1,020 mm
Skupna višina 955 mm
Višina sedeža 750 mm
Medosovinski razmak 1,030 mm
Najmanjša oddaljenost od tal 100 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 126,5 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 6.4 litres
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Vožnjo ATV-jev z agregati do 50 cm3 priporočamo samo za voznike od 6 let naprej pod nadzorom odrasle

osebe. Vožnjo ATV-jev z agregati od 70 do 90 cm3 priporočamo samo za voznike od 12 let naprej in vedno

pod nadzorom odrasle osebe. Vožnjo ATV-jev z agregati z 90 cm3 ali več priporočamo samo za voznike od

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

več. ATV-ji in "Side-by-Side" vozila 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, saj s tem zagotovite trpežnost in zanesljivost vozila

ter poskrbite za varnost voznika in sopotnikov (le za "Side-by-Side" vozila). Upravljanje ATV-jev je lahko

nevarno. Za vašo varnost: Vedno se izogibajte tlakovanih površin. Modeli ATV in "Side-by-Side" so

namenjeni samo za terensko uporabo. Vožnja po tlakovanih površinah lahko močno vpliva na upravljanje in

tako povzroči izgubo nadzora. Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Nikoli ne prevažajte

potnikov na vozilu ATV in med vožnjo z vozilom "Side-by-Side" bodite vedno pripasani. Med vožnjo nikoli ne

izvajajte akrobacij. Kadar vozite, nikoli ne uživajte alkohola ali zdravil. Izogibajte se prekomernim hitrostim.

Bodite še posebej previdni na zahtevnem terenu. Prosimo ‘vozite počasi’: Vedno vozite na odgovoren

način, spoštujte okolje kot tudi državne in lokalne zakone. Yamaha priporoča, da se vsi vozniki ATV-jev in

vozil "Side-by-Side" udeležijo ustreznega usposabljanja. Za informacije o varnosti in usposabljanju se

obrnite na svojega prodajalca ali pokličite Yamahinega distributerja v svoji državi. Speci kacije in videz

Yamahinih proizvodov se lahko občasno spremenijo brez predhodnega obvestila. Prikazane slike služijo

samo za ponazoritev in niso dejanski pogodbeni opisi izdelkov. Nekateri modeli so prikazani z izbirno

dodatno opremo. Vozniki v tej brošuri so profesionalci: ne poskušajte jih posnemati. Vsi modeli STV in

"Side-by-Side" imajo 12-mesečno omejeno tovarniško garancijo. Za podrobnosti se obrnite na svojega

prodajalca.
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