
Podziel się przygodą.
Kompaktowe podwozie o małym rozstawie osi pojazdu

Wolverine X2 Alu zostało stworzone z myślą o pewnym

pokonywaniu trudnego terenu. Prześwit i geometria

pojazdu gwarantują kierowcy dobre wyczucie i

doskonałe właściwości jezdne w terenie.

Dwucylindrowy rzędowy silnik o pojemności 850 cm3

wytwarza imponującą moc, a jednocześnie generuje na

tyle niski poziom hałasu i wibracji, że w czasie jazdy

można swobodnie rozmawiać. Poszerzone zakresy

regulacji fotela, pasów bezpieczeństwa i kierownicy, w

połączeniu z przeprojektowanymi pedałami dodatkowo

poprawiają komfort i kontrolę.

Szeroka gama oryginalnych akcesoriów pozwala łatwo

dostosować model Wolverine X2 Alu do własnych

potrzeb.

Mocna, płynna i cicha 2-cylindrowa

jednostka o pojemności 850 cm3

W pełni wyposażony w o -roadową

technologię Yamahy

Zwinne i płynne prowadzenie 2-

osobowego ROV

Gotowość do ciężkiej pracy, komfort

na trasie

System zarządzania prędkośc ią

sterowany kluczykiem

Opcjonalna homologacja kategorii T
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Podziel się przygodą.
Wolverine X2 Alu, ze swoim krótkim rozstawem osi, silnikiem o wysokim momencie obrotowym i

kompaktowym podwoziem, został stworzony do zabierania kierowcy i pasażerów w najtrudniejszy

teren. Teraz, dzięki szerokiej gamie ekscytujących ergonomicznych modernizacji konstrukcji

przygotowanych na rok 2021, ten przyjazny użytkownikowi pojazd SxS oferuje jeszcze większy

komfort.

Fotele z wysokimi oparciami dla 2 dorosłych osób oraz szeroka gama ekscytujących ergonomicznych

modernizacji konstrukcji przygotowanych na rok modelowy 2021 zapewniają świetny komfort.

Kompaktowe podwozie zapewnia niezrównaną zwrotność i zwinność, a wysoki moment obrotowy

silnika o pojemności 850 cm3 bardzo ułatwia kontrolę przy niskich prędkościach.

Dzięki niezwykle płynnie działającej skrzyni biegów Ultramatic i naszemu układowi napędowemu On-

Command ze zmiennymi trybami 2WD, 4WD i blokadą mechanizmu różnicowego, pojazd Wolverine X2

Alu zapewnia najwyższy poziom kontroli i pewności za kierownicą. Zastrzeżenie: Maszyna

przedstawiona na ilustracjach jest wyposażona w opcjonalne oryginalne akcesoria Yamaha.
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Mocny, dwucylindrowy,
rzędowy silnik o pojemności
850 cm³

Dwucylindrowy, rzędowy silnik o

pojemności 850 cm³ generuje liniowo

przyrastający moment obrotowy, dzięki

któremu X2 Alu może bezproblemowego

przewieźć dwie dorosłe osoby wraz z

bagażem przez trudny, pagórkowaty

teren. Silnik jest krzepki w całym zakresie

prędkości obrotowej, ale parametry

modułu ECU ulepszone na rok modelowy

2021 zapewniają jeszcze płynniejsze

rozwijanie mocy i lepszą kontrolę przy

niskich prędkościach.

Kompaktowe i zwrotne
podwozie

We wszechstronnym Wolverine X2 Alu na

rok 2021 forma podąża za funkcją.

Kompaktowe podwozie ma rozstaw osi

wynoszący zaledwie 2125 mm, co w

połączeniu z nowo opracowanym

systemem zabezpieczającym przed

wywróceniem ROPS (Roll Over Protection

System), który dzięki smuklejszej i

węższej konstrukcji zapewnia lepszą

widoczność dookoła, sprawia, że maszyna

sprawdza się świetnie na ciasnych

szlakach. Nowe, szersze drzwi ułatwiają

wchodzenie.

Ciche i komfortowe wnętrze

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić

Tobie i Twojemu pasażerowi spokojną i

relaksującą jazdę. Wydajne układy dolotowy i

wydechowy znacznie redukują odgłosy

silnika i pozwalają pasażerom prowadzić

rozmowy, zaś gumowe elementy przy

uchwytach mocujących silnik i dokładna

izolacja podwozia minimalizują wibracje

podłogowe.

Przednie i tylne amortyzatory
KYB Piggy Back

Dzięki zastosowaniu amortyzatorów

gazowych KYB Piggy-Back (z niezależnymi

zasobnikami) zawieszenie można

dostosować do osobistych preferencji i

warunków terenowych. Te najwyższej

klasy urządzenia, z regulacją siły tłumienia

dla dużych i małych prędkości oraz z

pojedynczą regulacją odbicia, zapewniają

optymalne przyleganie nowych

27‑calowych opon Dirt Commander do

podłoża, umożliwiając najlepsze

wykorzystanie ich imponujących

właściwości.

Pełnowymiarowe fotele z
wysokimi oparciami

Pojazd Wolverine X2 Alu został

wyposażony w pełnowymiarowe fotele,

które gwarantują wygodną podróż

kierowcy i pasażerowi. Wysokie oparcie

zapewniają wygodną i przyjemną podróż

nawet w najtrudniejszym terenie.

Wszechstronna i łatwa do
adaptacji konstrukcja

Nowością modelu na rok 2021 jest większy

zakres możliwych regulacji najważniejszych

elementów konstrukcji. Większy komfort,

bezpieczeństwo i kontrolę można uzyskać

poprzez ustawienie fotela, pasów

bezpieczeństwa i pochylenia kierownicy

zgodnie z indywidualnymi preferencjami

kierowcy i warunkami terenowymi.

Dodatkowo pedały o nowym kształcie

przyczyniają się do zwiększenia komfortu i

kontroli.
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Silnik

Typ silnika Chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, Parallel Twin
Pojemność 847cc
Średnica x skok tłoka 82.0 mm x 80.2 mm
Stopień sprężania 10.5 : 1
Układ smarowania Sucha miska olejowa

Układ paliwowy
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

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

Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability, Regulacja siły tłumienia dobicia i odbicia
amortyzatora, Amortyzatory tylne KYB typu Piggy
Back z regulatorem napięcia wstępnego

Układ tylnego zawieszenia

Niezależne z dwoma wahaczami trójkątnymi i
stabilizatorem, skok 236 mm, amortyzatory KYB z
niezależnymi zasobnikami (Piggy Back), regulacja
napięcia wstępnego oraz dobicia i odbicia przy
wysokich i niskich prędkościach.

Hamulec przedni Podwójny hydrauliczny tarczowy

Hamulec tylny
Podwójny hydrauliczny tarczowy, Hamulec postojowy
zamontowany na wale

Ogumienie przednie 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims
Ogumienie tylne 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims

Wymiary

Długość całkowita 2,920 mm
Szerokość całkowita 1,580 mm
Wysokość całkowita 1,913 mm
Rozstaw osi 2,125 mm
Min. promień skrętu 4.5 m
Minimalny prześwit 293 mm
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki
oleju i paliwa)

719.5 kg

Pojemność zbiornika paliwa 35 litres
Pojemność zbiornika oleju 4.4 litres

Wolverine X2 850 Alu



Obciążenie maksymalne

Część załadunkowa 272 kg

Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy
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



Maszyna przedstawiona na zdjęciach jest wyposażona w opcjonalne akcesoria z oferty Yamahy.

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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