
A legvégsőbb
terephódító.
Az új Wolverine®RMAX™2 1000 sorozat az

adrenalintöltésű, 2 és 4 üléses SxS modellek új

generációját jelenti, amelyek segítségével valódi

kalandokra indulhatsz. Ezt az előrelépést egyedülálló

versenyörökségünk teszi lehetővé – és a világhírű

mérnöki szakértelmünk, amely attól a pillanattól kezdve

nyilvánvaló, hogy belépsz a járműbe.

Valójában az ilyen sportsikerek által keltett hírnevünk és

a sokoldalú ROV-modelljeink bizonyított kiválósága

segített nekünk megreformálni az SxS-szcénát. Először a

YXZ1000R sorozattal, most pedig egy másik újdonsággal –

ezúttal az új Wolverine® RMAX™ 1000 családdal.

A minden elképzelhető helyzetben végzett kiterjedt

tesztelések és próbák nyomán a terepteljesítmény és a

kényelem új szintje születhetett meg. A fejlett erőátvitel

és felfüggesztés a vezető és a gép közötti maximális

kapcsolatot hozza létre – olyan egy-az-egyhez

kapcsolatot, amely korábban nem volt lehetséges.

Brutális, kategóriájában vezető 999

köbcentis gép

3 hajtásmód a választható

tápegységhez

Teljesen megtöltve a Yamaha O  Road

technológiával

Csúcskategóriás képesség impozáns

beállással

Új generációs megjelenés és agresszív

stílus

Fejlett, komfortközpontú

felfüggesztés

Prémium extenzív Special Edition

funkciók

Opcionális T-kategóriás harmonizálás
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A legvégsőbb terephódító.
A vadonatúj Wolverine® RMAX™2 1000 különleges kiadású változata készen áll arra, hogy felülmúlja az

elvárásaidat az erőteljes, 999 köbcentiméteres motorjával, egyedülálló D-Mode funkciójával Sport,

Trail és Crawl módokkal, a Yamaha exkluzív Ultramatic® sebességváltójával, gyárilag szerelt WARN

csörlővel és agresszív Maxxis Carnivore gumikkal.

A Yamahának a legkülönbözőbb képességekkel rendelkező gépek létrehozásában szerzett jelentős

tapasztalata és tudása segítette fejlesztő csapatainkat, hogy létrehozzák a terepjáró kalandorunk új,

különleges kiadását. #DRIVENBYFREEDOM – ez a vadonatúj SxS mindent tud, és maximálisan meg tud

lepni.

A Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition a „Jin-Ki Kanno” fejlesztési  lozó át követi – ez japánul azt

jelenti, „egy lenni a géppel”. Ennek segítségével egy igazi o -roadert hoztunk létre, amelyben a

vezető és az utasok magabiztosan hódíthatják meg a legkeményebb terepet is.

Wolverine® RMAX™2 1000
SE



Nagy teljesítményű, új, 999
köbcentiméteres párhuzamos
ikermotor

Az új 999 köbcentiméteres, DOHC, 8

szelepes, párhuzamos kéthengeres motor

lenyűgöző teljesítménye kategóriaelső,

ultra egyenletes teljesítményt nyújt az

adott teljesítménysávban – és a 8500-as

fordulatszámnál lévő piros vonallal ez a

gép agresszív és lendületes menetre

képes. A teljes nyugalom érdekében

minden Yamaha motort a legendás

tartósság és megbízhatóság fémjelez.

Impozáns és agresszív SE-stílus

Ennek az SE modellnek az egyedi jellege

rögtön feltűnik, a korszerű képességeket

impozáns megjelenéssel ötvözi,

köszönhetően különleges színsémájának,

agresszív első megjelenésének és masszív

gumiabroncsainak. Az első LED-es

fényszórók és a „gonosz tekintetű”

jelzőfények fokozzák jellegzetes

megjelenését, míg a LED-es hátsó lámpa,

a féklámpa és a tolatólámpa kiváló

láthatóságot biztosít.

Fejlett, komfortközpontú
felfüggesztés

A vadonatúj, nagy teherbírású

felfüggesztést úgy terveztük, hogy

nagyszerű kezelhetőséget biztosítson:

maximális artikuláció kis sebességnél –

kiegyensúlyozott érzet földúton – és

maximális leütődési ellenállás, erősebb

csillapítás agresszív manőverezéskor. A

széles ívű A-karok a könnyen állítható első

és hátsó FOX lengéscsillapítókkal tökéletes

kombinációt biztosítanak.

3 hajtási mód – 1 ultrasokoldalú
gépen

A Yamaha chipvezérlésű fojtószelepe

(YCC-T) az Ultramatic® sebességváltó és

On-Command rendszerekkel

együttműködve tökéletes

teljesítményleadást biztosít minden

helyzetben, az új, 3 pozíciós D-mode

(Drive Mode) vezérléssel. Válaszd a Sport

módot a széles terekhez és a lendületes

vezetéshez – a Trail módot a szórakoztató,

nyugodt utazáshoz – vagy Crawl módot a

lassú, technikai feladatokhoz, például

sziklákon való átmászáshoz.

Stílusos és hasznos belső
világítás

A gyenge fényviszonyok között való

vezetés valódi öröm a teljesen új Special

Edition modellben, amely ki nomult belső

felszereltséggel rendelkezik padló- és

konzolvilágítással, könnyen megtalálható

kék LED-es világítású kapcsolókkal és

műszerekkel, amelyek szintén kék

háttérvilágítással vannak felszerelve. A

prémium tervezési megközelítés fokozza

az autóipari minőségű pilótafülke vonzó

hangulatát.

A szélsőséges terep
meghódítására született

Számos különleges funkció biztosítja a gép

hihetetlen terepképességeit – a 3-pozíciós

D-mode vezérlés és Ultramatic® és On-

Command rendszereink a motorfék és a

teljesítményleadás tökéletes egyensúlyát

biztosítják, a váz szilárd és tartós érzetet

ad – az alvázat pedig a nagy teljesítményű

felfüggesztéshez terveztük, így együttesen

maximális merevséget biztosítanak.
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Motor

Motor típusa Folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, Parallel Twin
Lökettérfogat 999cc
Furat x löket 93.0 mm x 73,5 mm
Kompresszióviszony 11.2 : 1
Kenési rendszer Száraz karter

Üzemanyagrendszer
Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
plus YCC-T and D-mode

Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Hajtásrendszer On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Kihajtás Kardán

Alváz

Első felfüggesztés
Független, kettős keresztlengőkar himbálózás elleni
rúddal, 361 mm-es kerék-rugóút/FOX QS3 integrált
tartály

Hátsó felfüggesztés
Független, kettős keresztlengőkar himbálózás elleni
rúddal, 429 mm-es kerék-rugóút/FOX QS3 integrált
tartály

Első fék Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék

Hátsó fék
Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék, Parkolófék a
tengelyen

Első gumik 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™
Hátsó gumik 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

Méretek

Teljes hossz 3,030 mm
Teljes szélesség 1,680 mm
Teljes magasság 1,975 mm
Tengelytáv 2,202 mm
Min. fordulósugár 6 m
Minimális hasmagasság 350 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 930 kg
Üzemanyagtank kapacitása 35 litres
Olajtank kapacitása 5.5 litres
Ülésmagasság 872 mm

Terhelési határértékek

Csomagtartó 272 kg
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További jellemzők

Kormányzási rendszer
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Vontatási kapacitás 907 kg
Instrumentation Digital information system



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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