
Vychutnajte si
dobrodružstvo na
maximum.
Nový model Wolverine® RMAX™2 1000 ohlasuje príchod

novej generácie adrenalínových dvojmiestnych a

štvormiestnych modelov SxS, ktoré sú pripravené vydať

sa s vami na nové dobrodružstvá. Vďaka nášmu

jedinečnému dedičstvu zo súťaží a znalostiam našich

celosvetovo slávnych technikov, sme dosiahli skutočný

pokrok, čo spoznáte od chvíle, keď nastúpite do vozidla.

V skutočnosti sa nám vďaka športovým úspechom a

skvelým vlastnostiam našich všestranných a

osvedčených modelov kategórie ROV podarilo úplne

zmeniť oblasť strojov SxS. Začalo sa to radom YXZ1000R a

teraz výšku latky nastavuje rad Wolverine® RMAX™ 1000.

Po rozsiahlych testoch a skúšobných jazdách vo všetkých

možných podmienkach sme dosiahli úplne novú úroveň

výkonu pri jazde na všetkých druhoch terénu.

Wolverine® RMAX™ 2 1000 umožňuje maximálne

prepojenie medzi jazdcom a strojom. Takého splynutie

človeka so strojom sa nikdy predtým nepodarilo

dosiahnuť. Vychutnajte si…

Brutálny stroj s motorom objemu 999

cm3 so špičkovými parametrami

Plne vybavené technológiami na jazdu v

teréne od spoločnosti Yamaha

Špičkové schopnosti v impozantnom

prevedení

Dizajn a agresívny štýl novej generácie

Pokročilé odpruženie zamerané na

pohodlie

Voliteľná homologizácia pre kategóriu

T
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Vychutnajte si dobrodružstvo na
maximum.
rekreačnú jazdu s priateľmi a rodinou ako ešte nikdy.

Týmto všestranným dvojmiestnym vozidlom zvládajúcim každý druh terénu môžete latku svojich

dobrodružstiev posunúť na nové vyššie úrovne. Vďaka výkonnému a úplne novému motoru so

zdvihovým objemom 999 cm3, skvelej ovládateľnosti, nastaviteľnému odpruženiu a kokpitu

inšpirovanému automobilmi sa môžete vydať do terénu v stroji, ktorý prináša pozoruhodnú novú

kombináciu štýlu a pohodlia.

Dlhoročné skúsenosti a znalosti spoločnosti Yamaha z oblasti výroby strojov vybavených mnohými

rôznymi funkciami inšpirovali našich konštruktérov, aby vytvorili toto úžasné nové terénne vozidlo

novej generácie na výpravy za dobrodružstvom. #DRIVENBYFREEDOM – tento úplne nový stroj SxS

vie, ako splniť vaše požiadavky a prekvapiť na maximum.

Model Wolverine® RMAX™2 1000 vychádza z našej vývojovej  lozo e „Jin-Ki Kanno“. Toto označenie

možno z japončiny preložiť ako „skutočná radosť zo spojenia človeka so strojom“. Výsledkom je

terénne vozidlo s mimoriadnymi schopnosťami, v ktorom sa vodič aj spolujazdci môžu spoľahnúť na to,

že zvládnu aj ten najnáročnejší terén.
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Nový výkonný radový dvojvalec
s objemom 999 cm3

Ohromujúci výkon nového radového

osemventilového dvojvalca so zdvihovým

objemom 999 cm3 v prevedení DOHC dáva

vozidlu špičkový a úplne plynulý výkon v

celom výkonovom spektre. Vzhľadom na

to, že vstupuje do červeného pásma až na

úrovni 8 500 ot./min, je určený práve na

agresívnu a temperamentnú jazdu. Niet sa

čoho báť, pretože charakteristickým

znakom každého motora Yamaha je

legendárna odolnosť a spoľahlivosť.

Impozantný a agresívny štýl

Model Wolverine® RMAX™2 1000 spája

novú úroveň funkčnosti s impozantným

zjavom. Prispieva k nemu atraktívna farba,

agresívny dizajn prednej časti a robustné

pneumatiky. Úplne nové neviditeľné

predné svetlomety LED a charakteristické

obrysové svetlá tvaru „zlé oko“ jeho

výrazný vzhľad ešte umocňujú, zatiaľ  čo

zadné svetlá LED, brzdové svetlá a cúvacie

svetlo zaisťujú lepšiu viditeľnosť.

Pokročilé odpruženie zamerané
na pohodlie

Úplne nové odolné odpruženie je navrhnuté

tak, aby poskytovalo optimálnu kombináciu

vlastností pre riadenie: maximálnu možnosť

vertikálneho pohybu v nízkych rýchlostiach –

vyváženú odozvu pri jazde po ceste –

maximálnu ochranu proti prepruženiu na

doraz s tlmením pri vyšších rýchlostiach a

prudkých zmenách smeru jazdy. Širokouhlé

trojuholníkové priečne ramená poskytujú v

spojení s ľahko nastaviteľnými tlmičmi

FOX® ideálnu kombináciu pre prednú a

zadnú nápravu.

Všestranné funkcie na
manipuláciu s nákladom

Wolverine® RMAX™2 1000 je vybavený

sklápacou korbou, ktorá uľahčuje prepravu

nákladu. Korba je vybavená hydraulickým

posilňovačom a robustným západkovým

systémom a je schopná prepraviť až 272

kg nákladu. Nachádza sa na nej niekoľko

oceľových upínacích bodov na náklad alebo

upevnenie príslušenstva. Keď k tomu

pridáte ťažnú kapacitu 907 kg pomocou

štandardného dvojpalcového ťažného

zariadenia, je model Wolverine® Rmax™ 2

1000 pripravený na prácu vždy, keď je to

potrebné.

Pneumatiky určené do
najnáročnejšieho terénu

Mohutné 14-palcové hliníkové kolesá sú

vybavené 30" pneumatikami GBC Dirt

Commander 2 vo „štvorcovom“

usporiadaní, preto stačí voziť len jednu

rezervu. Tieto špeciálne radiálne

pneumatiky boli vyvinuté špeciálne pre

rad Wolverine®RMAX™ 1000 a umožňujú

dosiahnuť presné riadenie a poskytujú

vodičovi pocit pohodlnej, no zároveň

odolnej bočnice. Prevedenie dezénu je

zárukou skvelej trakcie v ľubovoľnom

teréne.

Širšie otváranie dverí a väčšie
pohodlie

Na jednoduchšie nastupovanie a

vystupovanie z vozidla radu Wolverine®

RMAX™ 1000 je teraz otvor predných dverí

väčší. V skutočnosti je o 63 % širší, než v

prípade predchádzajúcich modelov

Wolverine. V záujme ešte väčšieho pohodlia

sme prepracovali predné opierky ramien s

cieľom zaistiť väčší priestor pre hornú časť

tela, aby si pocit bezpečia a väčšie pohodlie

pri jazde v teréne mohli vychutnať väčšie aj

menšie osoby.
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Motor

Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, Parallel Twin
Zdvihový objem 999cc
Vrtání x zdvih 93.0 mm x 73,5 mm
Kompresní poměr 11.2 : 1
Systém mazání Se suchou skříní
Palivový systém Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka Yamaha Ultramatic® CVT automatický klinový remeň

Drive system
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Di -lock
(uzávierka diferenciálu)

Koncový převod Kardan

Podvozek

Systém předního odpružení
Nezávislé dvojité lichobežníkové zavesenie s priečnym
stabilizátorom, pohyb kolies 361 mm/FOX QS3 typu
piggyback

Systém zadního odpružení
Nezávislé dvojité lichobežníkové zavesenie s priečnym
stabilizátorom, pohyb kolies 429 mm/FOX QS3 typu
piggyback

Přední brzda Dvojitý ventilovaný hydraulický kotúč

Zadní brzda
Dvojitý ventilovaný hydraulický kotúč, Parkovacia
brzda umiestnená na hriadeli

Přední pneumatiky AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®
Zadní pneumatiky AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

Rozměry

Celková délka 3,030 mm
Celková šířka 1,680 mm
Celková výška 1,975 mm
Rozvor kol 2,202 mm
Min. poloměr otáčení 6 m
Minimální světlá výška 350 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 930 kg
Kapacita palivové nádrže 35 litres
Kapacita olejové nádrže 5.5 litres
Výška sedla 872 mm

Meze zatížení

Cargo bed 272 kg
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Dodatečné vlastnosti

Systém řízení
Hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom
riadenia

Towing capacity 907 kg
Instrumentation Digital information system



Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom do 50 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku

6 rokov a starším a vždy pod dohľadom dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi

s objemom od 70 cm³ do 90 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku 12 rokov a starším a vždy pod dohľadom

dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom 90 cm³ alebo vyšším sa odporúča

len jazdcom vo veku 16 rokov a starším. Používanie našich vozidiel Side by Side sa odporúča len jazdcom vo

veku 16 rokov a starším. Terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sú skonštruované na používanie v rámci

konštrukčných obmedzení. Bezpečná ťažná kapacita spolu s maximálnou nosnosťou je v príslušných

prípadoch uvedená v príručke používateľa. Za žiadnych okolností neprekračujte odporúčané hodnoty, aby

ste zaistili trvácnosť, spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť operátora a spolujazdcov (len v prípade

vozidiel Side by Side). Prevádzka terénnych štvorkoliek môže byť nebezpečná. Pre vlastnú bezpečnosť:

vždy sa vyhýbajte spevneným povrchom. Terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sú navrhnuté len na

nespevnené povrchy. Jazda na spevnených povrchoch môže vážne ovplyvniť ovládanie a riadenie a môže

spôsobiť stratu kontroly. Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Na terénnych

štvorkolkách nikdy neprevážajte pasažierov a pri jazde na vozidle Side by Side vždy použite bezpečnostný

pás. Nikdy neskúšajte žiadne kaskadérske kúsky. Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu/drog. Nejazdite

prirýchlo. Na náročnom povrchu buďte zvlášť opatrní. „Postupujte opatrne“: vždy jazdite zodpovedne

a berte ohľad na životné prostredie, ako aj na národné a miestne právne predpisy. Spoločnosť Yamaha

všetkým vodičom terénnych štvorkoliek a vozidiel Side by Side odporúča, aby absolvovali schválený kurz.

Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnosti a kurzoch, navštívte svojho predajcu alebo zavolajte

distribútorovi produktov značky Yamaha vo svojej krajine. Špeci kácie a vzhľad produktov Yamaha sa čas

od času menia bez predchádzajúceho upozornenia. Produkty zobrazené v tejto brožúre slúžia len na

ilustračné účely a nepredstavujú zmluvný opis produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným

príslušenstvom. Jazdci na obrázkoch v brožúre sú profesionáli – nepokúšajte sa ich napodobniť. Na všetky

terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sa vzťahuje 12-mesačná obmedzená záručná lehota výrobcu.

Podrobnosti vám poskytne predajca.
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