
Podeľte sa o svoj
zážitok.
Kompaktný podvozok modelu Wolverine X2 Alu s krátkym

rázvorom je navrhnutý tak, aby si s úplnou istotou poradil

v technickom teréne. Svetlá výška a geometria vozidla

spolu prinášajú pocit stabilného kontaktu s povrchom a

dokonalé schopnosti pri jazde v teréne.

Aj keď náš radový dvojvalec s objemom 850 cm3 prináša

pôsobivý výkon, v kabíne sa môžete nerušene rozprávať

vďaka mimoriadne nízkej hladine hluku a vibrácií modelu

X2 Alu. Väčšie možnosti nastavenia sedadla,

bezpečnostného pásu a volantu spolu s pedálmi nového

tvaru zaisťujú ešte väčšie pohodlie a lepšiu

ovládateľnosť.

Vďaka širokému spektru integrovaného originálneho

príslušenstva si svoj osobný stroj Wolverine X2 Alu veľmi

jednoducho prispôsobíte podľa vlastných predstáv.

Výkonný, plynulý a tichý dvojvalec s

objemom 850 cm3

Plne vybavené technológiami na jazdu v

teréne od spoločnosti Yamaha

Svižné a obratné 2-miestne rekreačné

vozidlo kategórie ROV

Stroj pripravený na prácu, pohodlný a

preverený v teréne

Systém obmedzovača rýchlosti riadený

kľúčom

Voliteľná homologizácia pre kategóriu

T
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Podeľte sa o svoj zážitok.
Wolverine X2 Alu s krátkym rázvorom, motorom s vysokým krútiacim momentom a kompaktným

podvozkom, je skonštruovaný tak, aby vás aj vášho spolujazdca previezol extrémne náročným

terénom. Toto jednoducho použiteľné vozidlo typu side-by-side dokáže, teraz s celým radom

vzrušujúcich nových ergonomických aktualizácií dizajnu na rok 2021, zaručiť ešte väčší komfort.

So sedadlami s vysokým operadlom pre 2 dospelé osoby a s celým radom vzrušujúcich nových

ergonomických aktualizácií dizajnu na modelový rok 2021 poskytuje tento stroj skutočné pohodlie.

Kompaktný podvozok zaručuje vynikajúcu obratnosť a manévrovateľnosť – a vysoký krútiaci moment

motora s objemom 850 cm3 ponúka jednoduché ovládanie pri nízkych otáčkach.

Za pomoci našej prevodovky Ultramatic s plynulým radením a prepínateľného systému pohonu On-

Command s možnosťami 2WD 4WD a uzávierkou diferenciálu vám model Wolverine X2 Alu dodá

absolútnu istotu a kontrolu! Vyhlásenie: Jednotka na obrázkoch je vybavená voliteľným originálnym

príslušenstvom Yamaha.
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Výkonný dvojvalcový motor
s objemom 850 cm3

Paralelný dvojvalcový motor s objemom

850 cm3 generuje mohutný lineárny

krútiaci moment, čím modelu X2 Alu

umožňuje jednoducho prepravovať

2 dospelé osoby a ich náklad technicky

náročným a kopcovitým terénom. Vysoký

výkon je k dispozícii v celom rozsahu

otáčok, ale špeciálna aktualizácia

mapovania ECU na modelový rok 2021

teraz poskytuje ešte plynulejší výkon a

ovládateľnosť pri nízkych rýchlostiach.

Kompaktný a svižný podvozok

V prípade univerzálneho stroja Wolverine

X2 Alu na rok 2021 forma dokonale

zodpovedá funkcii. S kompaktným

podvozkom s rázvorom iba 2 125 mm a

vďaka novo navrhnutému elegantnejšiemu

a užšiemu systému ROPS, ktorý umožňuje

lepší výhľad na všetky strany, je tento

stroj skvelý na úzkych cestách. Nový, širší

dizajn dverí zaisťuje ešte jednoduchší

prístup.

Tichý a pohodlný interiér

Vynaložili sme mimoriadne úsilie na to, aby

sme vám a vášmu spolujazdcovi zaistili tichú

a pokojnú jazdu. Veľkoobjemové systémy

nasávania a vyfukovania vzduchu zásadným

spôsobom znižujú hlučnosť motora, aby sa

spolujazdci lepšie počuli – gumené

upevnenie motora a rozsiahla izolácia

podvozka minimalizujú vibrácie podlahy.

Tlmiče otrasov KYB v hornej
časti trupu vpredu a vzadu

Odpruženie možno prispôsobiť vašim

osobným preferenciám – a podmienkam

terénu – pomocou plynokvapalinových

tlmičov KYB typu piggyback. Tieto

špičkové jednotky s rýchlou aj pomalou

kompresiou a centrálne nastaviteľným

odskokom poskytujú vynikajúci kontakt

s podkladom a maximálnu priľnavosť –

optimalizujú tak výhody nových a

pôsobivých 27-palcových pneumatík Dirt

Commander.

Plnohodnotné sedadlá
s vysokým operadlom

Model Wolverine X2 Alu je osadený

plnohodnotnými sedadlami, na ktoré sa

pohodlne usadí vodič aj spolujazdec. Tieto

luxusné sedadlá s vysokými operadlami

zaručia vám a vášmu spolujazdcovi

uvoľňujúcu a príjemnú jazdu aj v tom

najnáročnejšom teréne.

Prispôsobiteľné a všestranné
rozloženie

Novinkou modelu na rok 2021 je väčší

rozsah nastavenia základných konštrukčných

prvkov. Väčšie pohodlie, bezpečnosť a

kontrolu možno dosiahnuť úpravou polohy

sedadla, bezpečnostného pásu a stupňa

sklonu volantu tak, aby vyhovovali

požiadavkám vodiča a podmienkam terénu.

K väčšiemu pohodliu a lepšej ovládateľnosti

prispieva aj nový tvar pedálov.
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Motor

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 automatický klinový remeň

Drive system
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD s Di -lock
(uzávierka diferenciálu)

Koncový převod Kardan

Podvozek

Systém předního odpružení

Nezávislé dvojité priečne rameno, zdvih kolesa 221
mm s nastaviteľným predpätím pružiny, Rýchla aj
pomalá kompresia a nastaviteľný odskok, Zadné tlmiče
KYB typu piggyback so závitovým predpätím pružiny

Systém zadního odpružení

Nezávislé dvojité priečne rameno s protišmykovou
tyčou, 236 mm zdvih kolesa, Zadné tlmiče KYB Piggy
so závitovým predpätím pružiny, vysokorýchlostná
kompresia a nastavenie odskoku.

Přední brzda Dvojité hydraulické kotúče

Zadní brzda
Dvojité hydraulické kotúče, Parkovacia brzda
umiestnená na hriadeli

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

Rozměry

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

Meze zatížení

Cargo bed 272 kg
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Dodatečné vlastnosti

Systém řízení
Hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom
riadenia

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 na obrázkoch je vybavená voliteľným originálnym príslušenstvom Yamaha

Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom do 50 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku

6 rokov a starším a vždy pod dohľadom dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi

s objemom od 70 cm³ do 90 cm³ sa odporúča len jazdcom vo veku 12 rokov a starším a vždy pod dohľadom

dospelej osoby. Používanie terénnych štvorkoliek s motormi s objemom 90 cm³ alebo vyšším sa odporúča

len jazdcom vo veku 16 rokov a starším. Používanie našich vozidiel Side by Side sa odporúča len jazdcom vo

veku 16 rokov a starším. Terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sú skonštruované na používanie v rámci

konštrukčných obmedzení. Bezpečná ťažná kapacita spolu s maximálnou nosnosťou je v príslušných

prípadoch uvedená v príručke používateľa. Za žiadnych okolností neprekračujte odporúčané hodnoty, aby

ste zaistili trvácnosť, spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť operátora a spolujazdcov (len v prípade

vozidiel Side by Side). Prevádzka terénnych štvorkoliek môže byť nebezpečná. Pre vlastnú bezpečnosť:

vždy sa vyhýbajte spevneným povrchom. Terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sú navrhnuté len na

nespevnené povrchy. Jazda na spevnených povrchoch môže vážne ovplyvniť ovládanie a riadenie a môže

spôsobiť stratu kontroly. Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Na terénnych

štvorkolkách nikdy neprevážajte pasažierov a pri jazde na vozidle Side by Side vždy použite bezpečnostný

pás. Nikdy neskúšajte žiadne kaskadérske kúsky. Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu/drog. Nejazdite

prirýchlo. Na náročnom povrchu buďte zvlášť opatrní. „Postupujte opatrne“: vždy jazdite zodpovedne

a berte ohľad na životné prostredie, ako aj na národné a miestne právne predpisy. Spoločnosť Yamaha

všetkým vodičom terénnych štvorkoliek a vozidiel Side by Side odporúča, aby absolvovali schválený kurz.

Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnosti a kurzoch, navštívte svojho predajcu alebo zavolajte

distribútorovi produktov značky Yamaha vo svojej krajine. Špeci kácie a vzhľad produktov Yamaha sa čas

od času menia bez predchádzajúceho upozornenia. Produkty zobrazené v tejto brožúre slúžia len na

ilustračné účely a nepredstavujú zmluvný opis produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným

príslušenstvom. Jazdci na obrázkoch v brožúre sú profesionáli – nepokúšajte sa ich napodobniť. Na všetky

terénne štvorkolky a vozidlá Side by Side sa vzťahuje 12-mesačná obmedzená záručná lehota výrobcu.

Podrobnosti vám poskytne predajca.
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