
Nieustraszony
zdobywca terenu.
Nowa rodzina Wolverine® RMAX™21000 to ekscytująca

oferta 2- i 4-osobowych modeli SxS gotowych na każdą

przygodę. Ten postęp technologiczny nie by łby możliwy

bez naszego udziału w najrozmaitszych zawodach oraz

bogatej wiedzy inżynieryjnej, która jest widoczna od razu

po wejściu do pojazdu.

Nasze sukcesy na arenie sportowej oraz sprawdzona

jakość i wszechstronność maszyn z naszej szerokiej

oferty ROV pomogły nam zmienić oblicze rynku SxS.

Najpierw wprowadziliśmy serię YXZ1000R, a teraz

podnosimy poprzeczkę kolejny raz nową linią Wolverine®

RMAX™ 1000.

Wszechstronny program testów i prób w każdych

możliwych warunkach pozwolił uzyskać nowy poziom

wydajności i komfortu w terenie. Zaawansowana

konstrukcja skrzyni biegów i zawieszenia tworzy idealne

połączenie między kierowcą i maszyną, jakie nigdy dotąd

nie było możliwe.

Agresywna, wiodąca w swojej klasie

maszyna o pojemności 999 cc

3 tryby jazdy do wyboru

W pełni wyposażony w o -roadową

technologię Yamahy

Możliwości na najwyższym poziomie z

imponującą sylwetką

Design nowej generacji i agresywna

stylistyka

Zaawansowane i nastawione na

komfort zawieszenie

Rozbudowane funkcje Premium w

wersji Special Edition

Opcjonalna homologacja kategorii T
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Nieustraszony zdobywca terenu.
Ten model Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition przekracza Twoje oczekiwania dzięki potężnemu

silnikowi o pojemności 999 cm3, unikalnej funkcji D-Mode z trybami Sport, Trail i Crawl, specjalnej

przekładni Yamaha Ultramatic®, fabrycznie zainstalowanej wciągarce WARN i oponach Maxxis

Carnivore do agresywnej jazdy.

Wieloletnie doświadczenie i wiedza Yamaha w projektowaniu wszechstronnych maszyn pozwoliły

naszym zespołom opracować nowy model Special Edition naszego terenowego poszukiwacza

przygód. Dla tych, którzy kochają wolność – ten nowy SxS jest niezawodny i potra  zaskoczyć na

maksa.

Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition został opracowany w myśl naszej  lozo i „Jin-Ki Kanno” – co

po japońsku oznacza „prawdziwą radość z poczucia jedności z maszyną”. Efektem jest wszechstronny

o -roader oferujący pewność w najtrudniejszym terenie zarówno kierowcy, jak i pasażerowi.
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Mocny 2-cylindrowy silnik
rzędowy o pojemności 999 cm3

Oszałamiająca moc nowego 2-

cylindrowego, 8-zaworowego silnika

rzędowego DOHC o pojemności 999 cm3

zapewnia najlepszą w tej klasie płynność

działania w całym zakresie mocy – a przy

wysokiej prędkości obrotowej (8500

obr./min) jazda na tej maszynie jest

dynamiczna i porywająca. Do tego każdy

silnik charakteryzuje się oczywiście

legendarną trwałością i niezawodnością

Yamahy.

Imponujący i agresywny styl SE

Wyjątkowy charakter modelu SE łączy

nowe możliwości z imponującym

wyglądem, dzięki specjalnej kolorystyce,

agresywnej stylistyce przodu pojazdu i

wytrzymałym oponom. Przednie re ektory

w układzie „stealth” i światła boczne typu

„evil eye” podkreślają jego oryginalność, a

tylne światła LED, stopu i wsteczne

zapewniają doskonałą widoczność.

Zaawansowane zawieszenie
stworzone z myślą o komforcie

Opracowane od nowa, wzmocnione

zawieszenie ma zapewnić idealnie

optymalne prowadzenie: maksymalna

precyzja przy niskich prędkościach,

zrównoważone wyczucie na szlaku,

maksymalne zabezpieczenie przed

zapadaniem się i szybsza amortyzacja przy

agresywnym manewrowaniu. Szerokie

wahacze typu A z łatwo regulowanymi

przednimi i tylnymi amortyzatorami FOX

pomagają uzyskać idealną kon gurację.

3 tryby jazdy w 1
wszechstronnej maszynie

System Yamaha Chip Controlled Throttle

(YCC-T) współpracuje z naszą przekładnią

Ultramatic® i systemami On-Command,

zapewniając idealne przełożenie mocy w

każdej sytuacji za pomocą naszego

nowego 3-stopniowego systemu D-mode

do regulacji pracy silnika. Dostępne są

tryby Sport do porywającej jazdy, Trail do

zabawy oraz Crawl do zadań specjalnych,

takich jak jazda po skałach.

Stylowe i praktyczne
oświetlenie wnętrza

Jazda na Wolverine w wersji Special

Edition w warunkach słabego oświetlenia

to prawdziwa przyjemność. Jest on

wyposażony w oświetlenie podłogi i deski

rozdzielczej, dobrze widoczną niebieską

diodę LED oświetlającą stacyjkę i panel

instrumentów, który sam jest

podświetlony na niebiesko. Ten projekt

premium sprawia, że wnętrze pojazdu

wygląda jak w samochodzie.

Stworzony, by radzić sobie w
ekstremalnym terenie

Liczne wyjątkowe funkcje zapewniają

niesamowite osiągi tej maszyny w każdym

terenie – 3-stopniowy system regulacji pracy

silnika D-Mode oraz nasze niezwykłe

systemy Ultramatic® i On-Command

zapewniają idealną równowagę między

hamowaniem z użyciem silnika a jego siłą

napędową. Wzmocniona rama jest solidna i

trwała – a podwozie jest dostosowane do

wysokiego zawieszenia, zapewniając ogólną

sztywność pojazdu.
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Silnik

Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, Parallel Twin
Pojemność 999cc
Średnica x skok tłoka 93.0 mm x 73,5 mm
Stopień sprężania 11.2 : 1
Układ smarowania Sucha miska olejowa

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

Układ zapłonu TCI
Układ rozrusznika Elektryczny
Skrzynia biegów Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Napęd
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą
dyferencjału

Napęd końcowy Wał

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia
Niezależne z dwoma wahaczami trójkątnymi i
stabilizatorem, skok 361 mm / FOX QS3 z
niezależnymi zasobnikami (piggy back)

Układ tylnego zawieszenia
Niezależne z dwoma wahaczami trójkątnymi i
stabilizatorem, skok 429 mm / FOX QS3 z
niezależnymi zasobnikami (piggy back)

Hamulec przedni
Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony
powietrzem

Hamulec tylny
Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony
powietrzem, Hamulec postojowy zamontowany na
wale

Ogumienie przednie 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™
Ogumienie tylne 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

Wymiary

Długość całkowita 3,030 mm
Szerokość całkowita 1,680 mm
Wysokość całkowita 1,975 mm
Rozstaw osi 2,202 mm
Min. promień skrętu 6 m
Minimalny prześwit 350 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

930 kg

Pojemność zbiornika paliwa 35 litres
Pojemność zbiornika oleju 5.5 litres
Wysokość siodełka 872 mm

Obciążenie maksymalne

Część załadunkowa 272 kg
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Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg
Instrumentation Digital information system



Pojazdy ATV wyposażone w silniki o pojemności do 50 cm3 są przeznaczone dla dzieci powyżej 6. roku

życia, które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy ATV

wyposażone w silniki o pojemności od 70 do 90 cm3 są przeznaczone dla dzieci powyżej 12. roku życia,

które mogą prowadzić pojazd tylko i wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Pojazdy ATV wyposażone w

silniki o pojemności powyżej 90 cm3 są przeznaczone dla użytkowników od 16. roku życia. Użytkownicy

pojazdów Side-by-Side powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały

zaprojektowane do jazdy z określonymi ograniczeniami projektowymi. Ewentualne ograniczenia

dotyczące parametrów użytkowych oraz nośności maksymalnej zostały określone w instrukcji obsługi. W

celu zapewnienia niezawodności i trwałości pojazdu oraz bezpieczeństwa kierowcy i pasażera (dotyczy

tylko pojazdów Side-by-Side) w żadnym wypadku nie wolno przekraczać zalecanych parametrów

użytkowych. Jazda pojazdem ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać

jazdy po utwardzonej nawierzchni. Pojazdy ATV i Side-by-Side zostały zaprojektowane do poruszania się w

terenie. Jazda po nawierzchni utwardzonej może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Przed

rozpoczęciem jazdy należy zawsze założyć kask, okulary i odzież ochronną. Pojazdami ATV nie wolno

przewozić pasażerów, a w pojazdach Side-by-side należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. Nie

uczestniczyć w popisach kaskaderskich. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu/substancji

odurzających jest zabronione. Unikać jazdy z nadmierną prędkością. Zachować szczególną ostrożność w

trudnych warunkach terenowych. Należy zachować rozwagę: w każdych warunkach jeździć w sposób

odpowiedzialny, dbając o środowisko oraz przestrzegając obowiązujących przepisów krajowych i

lokalnych. Yamaha zaleca, aby wszyscy użytkownicy pojazdów ATV i Side-by-Side odbyli wcześniej

odpowiednie przeszkolenie. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i

odpowiednich szkoleń należy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Yamahy. Specy kacje i

wygląd produktów Yamaha mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia, a zamieszczone

tutaj ilustracje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącego prawnie opisu produktów.

Niektóre modele zostały przedstawione z opcjonalnymi akcesoriami. Kierowcy przedstawieni w niniejszej

broszurze są profesjonalistami: nie należy ich naśladować. Wszystkie pojazdy ATV i Side-by-Side są objęte

12-miesięczną fabryczną gwarancją ograniczoną. Szczegółowe informacje są dostępne u Autoryzowanych

Dealerów Yamahy.
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