
Sdílejte dobrodružství.
Kompaktní podvozek Wolverine X2 Alu s krátkým

rozvorem byl navržen pro překonávání technicky

náročného terénu s naprostou jistotou. Kombinace

světlé výšky a geometrie vozidla přináší pocit jistoty

a zajišťují nekompromisní průchodnost terénem.

I když náš řadový dvouválec o objemu 850 ccm poskytuje

působivý výkon, konverzace v kabině je díky snadné nízké

hladině hluku a vibrací modelu X2 Alu stále nerušená.

Zvýšené možnosti nastavení sedadla, bezpečnostního

pásu a volantu spolu s pedály nového tvaru přináší ještě

větší pohodlí a ovládání.

Výběrem z naší široké nabídky integrovaného

originálního příslušenství si můžete svůj model

Wolverine X2 Alu snadno přizpůsobit podle svých

představ.

Silný, kultivovaný a tichý dvouválec

o objemu 850 ccm

Plně vybaveno terénními

technologiemi Yamaha

Hbité a obratné dvoumístné rekreační

vozidlo kategorie ROV

Připravená k práci, pohodlná a

prověřená v terénu

Systém omezovače rychlosti řízený

klíčem

Volitelně homologace pro kategorii T

Wolverine X2 850 Alu



Sdílejte dobrodružství.
Wolverine X2 Alu s krátkým rozvorem, motorem s vysokým točivým momentem a kompaktním

podvozkem, je zkonstruován tak, aby vás i vašeho spolujezdce provezl extrémním terénem. Tohle

uživatelsky přívětivé vozidlo side-by-side, nyní s řadou vzrušujících nových ergonomických aktualizací

designu pro rok 2021, dokáže zaručit ještě větší komfort.

Se sedadly s vysokým opěradlem pro 2 dospělé – a řadou vzrušujících nových ergonomických

aktualizací designu pro modelový rok 2021 - poskytuje tento stroj skutečné pohodlí. Kompaktní

podvozek zaručuje vynikající pohyblivost a obratnost – a velký točivý moment motoru o objemu

850 ccm nabízí snadné ovládání při nízkých otáčkách.

Díky převodovce Ultramatic s hladkým chodem a systému pohonu On-Command 2WD / 4WD /

s uzávěrkou diferenciálu vám model Wolverine X2 Alu dodá pocit naprosté jistoty a kontroly.

Odmítnutí odpovědnosti: Jednotka vyobrazená na snímcích je vybavena volitelným originálním

příslušenstvím Yamaha.
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Výkonný dvouválcový motor
o objemu 850 ccm

Řadový dvouválec o objemu 850 ccm

dosahuje vysokých hodnot točivého

momentu, a proto si model X2 Alu hravě

poradí s jízdou v technickém a kopcovitém

terénu při obsazení čtyřmi dospělými

osobami a jejich zavazadly. Vysoký výkon

je k dispozici v celém rozsahu otáček, ale

speciální aktualizace mapování ECU pro

modelový rok 2021 nyní poskytuje ještě

plynulejší výkon a ovládání při nízkých

rychlostech.

Kompaktní a agilní podvozek

V případě univerzálního stroje Wolverine

X2 Alu pro rok 2021 forma plně odpovídá

funkci. S kompaktním podvozkem

s rozvorem pouhých 2 125 mm a díky nově

navrženému elegantnějšímu a užšímu

systému ROPS (ochranný systém proti

převrácení), který umožňuje lepší výhled

do všech stran, je tento stroj skvělý na

úzkých cestách. Nový, širší design dveří

umožňuje ještě snadnější přístup.

Tichý a pohodlný interiér

Věnovali jsme spoustu úsilí tomu, abyste si

vy i váš spolujezdec mohli vychutnat tichou

a pohodlnou jízdu. Hluk motoru znatelně

snižuje velkobjemové sání a výfukové

systémy, zatímco pryžové silentbloky

motoru a rozsáhlá izolace podvozku snižují

vibrace nášlapů na minimum, takže se

posádka při mluvení navzájem dobře uslyší.

Přední a zadní tlumiče KYB
typu piggyback

Odpružení lze přizpůsobit vašim osobním

preferencím – a podmínkám terénu –

pomocí plynokapalinových tlumičů KYB

typu piggyback. Tyto špičkové jednotky

s rychlou i pomalou kompresí a centrálně

nastavitelným odskokem poskytují

vynikající kontakt se zemí a maximální

přilnavost – optimalizují tak výhody nových

a působivých 27" pneumatik Dirt

Commander.

Sedadla plné velikosti
s vysokými opěradly

Model Wolverine X2 Alu je vybaven

plnohodnotnými sedadly navrženými pro

pohodlnou přepravu řidiče i spolujezdce.

Luxusní sedadla s vysokým opěradlem

zajistí vám i cestujícím příjemnou

a pohodlnou jízdu i v tom nejextrémnějším

terénu.

Nastavitelná a univerzální
konstrukce

Novinkou modelu 2021 je větší rozsah

nastavení klíčových designových prvků.

Většího komfortu, bezpečnosti a kontroly

lze dosáhnout úpravou polohy sedadla a

bezpečnostního pásu a stupně sklonu

volantu tak, aby vyhovoval preferencím

řidiče a podmínkám terénu. K většímu

pohodlí a lepšímu ovládaní také přispívají

pedály nového tvaru.
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Engine

Typ motoru Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, Parallel Twin
Zdvihový objem 847cc
Vrtání x zdvih 82.0 mm x 80.2 mm
Kompresní poměr 10.5 : 1
Systém mazání Se suchou skříní

Palivový systém
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

Systém zapalování TCI
Systém startování Elektrický
Převodovka Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Drive system On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Koncový převod Kardan

Chassis

Systém předního odpružení

Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability, Rychlá i pomalá komprese a nastavitelný
odskok, Zadní tlumiče KYB typu piggyback s vinutou
pružinou s předpětím

Systém zadního odpružení

Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
236 mm of wheel travel KYB Piggy back shocks with
threaded spring preload, Hi & Low speed compression
and rebound adjustment.

Přední brzda Dvojité hydraulické kotouče

Zadní brzda
Dvojité hydraulické kotouče, Parkovací brzda umístěná
na hřídeli

Přední pneumatiky 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims
Zadní pneumatiky 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims

Dimensions

Celková délka 2,920 mm
Celková šířka 1,580 mm
Celková výška 1,913 mm
Rozvor kol 2,125 mm
Min. poloměr otáčení 4.5 m
Minimální světlá výška 293 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní 719.5 kg
Kapacita palivové nádrže 35 litres
Kapacita olejové nádrže 4.4 litres

Loading limits

Cargo bed 272 kg
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Additional feature

Systém řízení
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg

Instrumentation

Digital LCD meter with fuel gauge, speedometer,
odometer, trip meter, maintenance meter, hour
meter, 2WD/4WD/Di -Lock Indicator, L/H/N/R gear
indicator, parking brake indicator, engine warning light,
water temperature warning light and gauge, Battery
Warning Indicator, Speed Management System Key
Indicator, high beam indicator, EPS warning light

Lighting
Dual 12V 12.4/6.2W LED Multi-re ector Headlights,
Dual 12V 2.7/0.5W LED Taillights with Brake and
Reversing lamp



Jednotka vyobrazená na snímcích je vybavena volitelným originálním příslušenstvím Yamaha.

Čtyřkolky s motory do 50 ccm se doporučují pouze jezdcům od 6 let a starším, vždy pod dozorem dospělé

osoby. Čtyřkolky s motory od 70 do 90 ccm se doporučují pouze jezdcům od 12 let a starším, vždy pod

dozorem dospělé osoby. Čtyřkolky s motory od 90 ccm a výše se doporučují pouze jezdcům od 16 let

a starším. Jízda ve vozidlech Yamaha side-by-side se doporučuje pouze řidičům, kteří již dosáhli věku

nejméně 16 let. Čtyřkolky a vozidla side-by-side jsou navrženy pro provoz v rámci jejich konstrukčních

limitů. Maximální nosnost a maximální hmotnost přívěsu jsou v případě potřeby uvedeny v uživatelské

příručce. Pro zachování trvanlivosti, spolehlivosti, a zejména bezpečnosti řidiče i spolujezdců (pouze u

vozidel side-by-side) není za žádných okolností povoleno překračovat doporučené kapacitní hodnoty

uvedené v uživatelské příručce. Jízda na čtyřkolce může být nebezpečná. Pro vaši bezpečnost: Vždy se

vyhýbejte dlážděným a zpevněným povrchům. Čtyřkolky a vozidla side-by-side jsou navrženy pouze pro

jízdu na nezpevněném povrchu. Jinak je výrazně narušena ovladatelnost a může dojít ke ztrátě kontroly.

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Na čtyřkolkách nikdy nevozte žádné cestující a při

jízdě ve vozidlech side-by-side vždy používejte bezpečnostní pásy. Nikdy neprovádějte kaskadérské

kousky. Nikdy nejezděte pod vlivem alkoholu nebo drog. Nejezděte příliš rychle. V obtížném terénu buďte

zvláště opatrní. Buďte ohleduplní. Vždy se chovejte zodpovědně, respektujte životní prostředí i státní

a místní zákony a vyhlášky. Společnost Yamaha doporučuje všem řidičům čtyřkolek a vozidel side-by-side,

aby absolvovali schválený školicí kurz. Informace o bezpečnosti a školicích kurzech získáte u svého

prodejce nebo se obraťte na zastoupení společnosti Yamaha ve vaší zemi. Speci kace a vzhled výrobků

značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Jejich zobrazení má ilustrativní charakter

a není smluvním popisem výrobků. Některé modely jsou zobrazeny s volitelným příslušenstvím. Jezdci

v tomto prospektu jsou profesionálové. Nesnažte se je napodobovat. Na všechny čtyřkolky i vozidla side-

by-side se vztahuje omezená 12měsíční záruka výrobce. Další podrobnosti vám sdělí váš prodejce.
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