Wolverine X2 850 Alu

Споделете
приключението.
Компактното шаси с малка колесна база на Wolverine X2
Alu е създаден да се справя със специфичен труден
терен с пълна увереност. Пътният просвет и геометрията
на превозното средство се съчетават за усещане за
непоклатимост с изключителна проходимост на терен.
Докато нашият нов двуцилиндров двигател 850 куб.см с
паралелни бутала осигурява впечатляваща мощност,
разговорите между пътниците са все така лесни
благодарение на свръхниските нива на шум и вибрации
на Х2 Alu. Повишената регулируемост на седалката,
предпазните колани и волана, както и новата форма на
педалите, осигуряват още по- голям комфорт и контрол.
С нашата широка гама оригинални аксесоари е много
лесно да създадете Wolverine X2 Alu съвсем по ваш вкус.

Голяма, плавна и тиха мощност на 2
цилиндъра с обем 850 куб.см
Пълно оборудване с офроуд
технологията на Yamaha
Пъргав 2-местен ROV с чевръсто
управление
Готовност за работа, комфорт и
доказан на практика
Система за управление на скоростта
с ключ
Възможности за хомологация от
категория Т

Wolverine X2 850 Alu
Споделете приключението.
Wolverine X2 Alu, със своята къса колесна база, двигател с голям въртящ момент и компактно шаси, е
създаден да преведе вас и пасажерите ви по екстремен терен. Сега, с редица вълнуващи нови
ергономични актуализации на дизайна за 2021 г., този удобен за употреба SxS осигурява още повече
комфорт с функциите си.
Със седалки с високи облегалки за 2-ма възрастни и редица вълнуващи нови ергономични
актуализации на моделите за 2021 г. тази машина осигурява истински комфорт. Компактното шаси
осигурява изключителни пъргавина и маневреност, а мощният въртящ момент на двигателя 850 куб.см
осигурява лекота на контрола при ниска скорост.
С плавно работещата трансмисия Ultramatic и с нашата превключваща се задвижваща система OnCommand с 2WD/4WD/блокировка на диференциала Wolverine X2 Alu ви дава съвършената
увереност и контрол! Отказ от отговорност: Екземплярът, показан на тези изображения, е оборудван с
опционални оригинални аксесоари на Yamaha.

Wolverine X2 850 Alu

Мощен двуцилиндров
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Предни и задни амортисьори
KYB с допълнителна камера

Седалки с нормален размер
и високи облегалки
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сцепление – оптимизирайки
предимството на новите и
впечатляващи гуми Dirt Commander 27".

Формата наистина следва

Тих и удобен интериор
Положихме големи усилия да направим
така, че с пътника ви да можете да се
наслаждавате на тихо и спокойно каране.
Всмукателната и изпускателната система
с голям обем драстично намаляват шума
от двигателя и позволяват на пътниците
да се чуват лесно по време на разговори,
а гумените тампони на двигателя и
увеличената изолация на шасито свеждат
до минимум вибрациите на подовия
панел.

Адаптивен и универсален
дизайн
Повишената регулируемост на ключови
елементи по дизайна е нова
характеристика на модела 2021. Повече
комфорт, сигурност и контрол могат да се
постигнат чрез регулиране на позициите
на седалката и предпазните колани и
степента на наклон на волана в отговор
на предпочитанията на водача и
условията на терена. Педалите с нова
форма също играят своята роля, като
осигуряват още по- голям комфорт и
контрол.

Wolverine X2 850 Alu
Engine
Тип на двигателя
Кубатура
Диаметър х ход
Степен на сгъстяване
Мазилна уредба
Горивна система
Запалителна система
Стартерна система
Трансмисия
Система на задвижване
Крайна предавка

с водно охлаждане;4-тактов;DOHC;Parallel Twin
847 куб.см
82,0 мм x 80,2 мм
10.5 : 1
Сух картер
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies
TCI
Електрическа
Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
On-CommandВ® 2WD, 4WD, 4WD с блокаж на
диференциала
Вал

Chassis

Система на предното очакване

Система на задното очакване
Предна спирачка
Задна спирачка
Предни гуми
Задни гуми

Dimensions
Обща дължина
Обща ширина
Обща височина
Колесна база
Минимален радиус на завиване
Минимален просвет
Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен
резервоар)
Капацитет на горивен резервоар
Капацитет на маслен резервоар

Loading limits
Багажник

Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability;Свиване при ниска и висока скорост и
регулиране на обратния ход;Предни и задни
амортисьори KYB с резбовани ресори за полезен
товар
[236mmofwheeltravelKYBPiggybackshocks]
Двоен хидравличен диск
Двоен хидравличен диск;Ръчна спирачка,
монтирана на лоста
Гуми Dirt Commander 27"/Алуминиеви джанти 12"
Гуми Dirt Commander 27"/Алуминиеви джанти 12"

2900 мм
1580 мм
1913 мм
2125 мм
4,5 м
293 мм
719,5 кг
35 Литри
4,4 Литри

272 кг

Additional feature
Система на управление
Towing capacity

Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering
907 кг
Дигитален LCD индикаторен панел с индикатор за
количеството на горивото, скоростомер, километражен
брояч, измервател за пробег, индикатор за поддръжка,
брояч на часове, индикатор за 2WD/4WD/блокировка на
диференциала, индикатор за предавките L/H/N/R,
индикатор за ръчна спирачка, предупредителна
светлина за двигателя, предупредителна светлина за
температурата на водата и прибор, индикатор за
батерията, ключов индикатор на системата за
управление на скоростта, индикатор за дълги светлини,
предупредителна светлина за EPS
[Dual12V12462WLEDMultire ectorHeadlights];
[Dual12V2705WLEDTaillightswithBrakeandReversinglamp]

Wolverine X2 850 Alu
Екземплярът, показан на тези изображения, е оборудван с опционални оригинални аксесоари на Yamaha
Превозни средства с повишена проходимост (АТВ) с двигатели до 50 куб.см се препоръчва да се ползват
само от водачи с навършени 6 години и винаги под надзора на възрастни. Превозни средства с повишена
проходимост (АТВ) с двигатели от 70 до 90 куб.см се препоръчва да се ползват само от водачи с
навършени 12 години и винаги под надзора на възрастни. Превозни средства с повишена проходимост
(АТВ) с двигатели над 90 куб.см се препоръчва да се ползват само от водачи с навършени 16 години.
Препоръчително е нашите двуместни превозни средства да бъдат използвани само от водачи с
навършени 16 години. АТВ и двуместните превозни средства Side-by-Side на Yamaha са създадени да
работят в рамките на конструктивните си ограничения. Безопасното тегло на теглене, както и
максималната товароносимост, са посочени в наръчника на собственика, ако са приложими. За
дълготрайност, надеждност, но най- вече за безопасността на оператора и пътника (единствено за
автомобили Side-by-Side) – в никакъв случай не превишавайте препоръчаните ограничения. АТВ- тата
могат да са опасни за шофиране. За вашата безопасност: винаги избягвайте повърхности с пътни
настилки. АТВ и двуместните превозни средства Side-by-Side са конструирани само за повърхности без
пътна настилка. Шофирането по пътна настилка може сериозно да повлияе на управлението и да доведе
до загубата му. Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Никога не
превозвайте пътници с АТВ и винаги носете предпазен колан, когато карате двуместно превозно средство
Side-by-Side. Никога не правете каскади. Шофирането и алкохолът/наркотиците са несъвместими.
Избягвайте прекалено високи скорости. Бъдете особено внимателни на тежък терен. Бъдете отговорни:
шофирайте винаги отговорно, с внимание към околната среда и спазвайки държавните и местните закони.
Yamaha препоръчва на всички водачи на АТВ и двуместни превозни средства Side-by-Side да преминат
сертифициран курс на обучение. За информация относно безопасността и обучението се обърнете към
местния представител или се обадете на дистрибутора на Yamaha във вашата държава. Спецификацията
и външният вид на продуктите на Yamaha понякога могат да бъдат променяни без предварително известие
– показаните тук са само с илюстративни цели и не представляват договорно описание на продуктите.
Някои модели са показани с опционални аксесоари. Водачите в тази брошура са професионалисти: не се
опитвайте да им подражавате. Всички АТВ и двуместни превозни средства Side-by-Side се продават с 12месечна ограничена фабрична гаранция. Обърнете се към търговски представител за подробности.

