
Maksimitehoa ja -
mukavuutta.
Uuden Wolverine® RMAX™ 1000 -malliston

suorituskykyiset ja käyttömukavat, kaksi- ja nelipaikkaiset

SxS-ajoneuvot on mitoitettu mukavan seikkailuhenkiseen

retkeilyajoon. Uuden Wolverine® RMAX™ 1000 -malliston

taustalla on yhdistelmä Yamahan kattavaa teknistä

osaamista ja mittavaa kilpailukokemusta. Tämä on käsin

kosketeltavissa heti kun istuu kuljettajan paikalle.

Mittavan maastomönkijäkokemuksen ja -malliston myötä

Yamaha on muuttanut myös SxS-ajoneuvojen maailmaa.

Yamaha YXZ1000R-mallisto asetti uudet perusarvot

sporttisten SxS-ajoneuvojen ominaisuuksille ja

tekniikalle. Nyt saman tekee retkeilyyn tarkoitettujen

SxS-ajoneuvojen osalta uusi Wolverine® RMAX™ 1000 -

mallisto.

Niiden ominaisuudet on hiottu kohdalleen vaativissa

testiajoissa ja -olosuhteissa. Tuloksena on SxS-

maastoajoneuvojen suorituskyvyn ja käyttömukavuuden

uudet perusarvot. Edistyksellinen vaihteisto- ja

jousitusrakenne luo kuljettajan ja ajoneuvon välille

uudenlaisen, ennenkokemattoman saumattoman

Luokkansa johtava 999-kuutioinen

moottori

Vakuuttavaa Yamaha O  Road -

teknologiaa

Huipputason valmiudet ja vaikuttava

asenne

Aggressiivinen, uuden sukupolven

muotoilu ja tyyli

Neljä mukavaa, korkealla selkänojalla

varustettua, täysikokoista kuppi-

istuinta

T-luokan hyväksyntä
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Maksimitehoa ja -mukavuutta.
Uuden Wolverine® RMAX™ 4 1000 maastoauto-tyyppisessä ohjaamossa on hyvät tilat neljälle

aikuiselle. Voimanlähteenä on Yamahan uusi 999-kuutioinen nelitahtimoottori. Kun se yhdistetään

ketterään ajettavuuteen ja säädettävään jousitukseen, on tuloksena ominaisuuksiltaan

monipuolinen, 4-paikkainen SxS-ajoneuvo.

Uusi Wolverine® RMAX™ 4 1000 on tyylikäs ja mukava, joten sen kyydissä on hauskaa ja helppoa viedä

ystäviä tai perhe uusiin ennen kokemattomiin maisemiin ja kohteisiin. Uusien ominaisuuksien ja

hallintajärjestelmien ansiosta uudet maisemat ja ajoelämykset ovat myös helpommin löydettävissä.

Wolverine® RMAX™ 1000 -mallisto noudattaa Yamahan "Jin-Ki Kanno"-suunnittelu loso aa. Japanista

vapaasti käännettynä se tarkoittaa "riemun tunnetta siitä, että on yhtä laitteen kanssa". Käytännössä

uusi Wolverine® RMAX™ 1000 on kaikin puolin suorituskykyinen SxS-maastoajoneuvo, jossa kuljettaja

ja matkustajat tuntevat olonsa varmaksi ja turvalliseksi vaikeimmissakin maastoissa.
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Neljä istuinta ja kuormatilaa

Ominaisuuksiltaan monipuolinen

Wolverine® RMAX™ 4 1000 on omaa

luokkansa. Se tarjoaa tilaa 1–4 aikuiselle

sekä kuormalle ja kuljetuskykyä on helppo

myös lisätä. Kun takaistuimet taitetaan

ja liu'utetaan eteenpäin, voi takaosassa

kuljettaa turvallisesti jopa 272 kg

kuormaa. Sen kiinnitystä helpottavat

useat teräksiset kiinnityslenkit.

Wolverine® RMAX™ 4 1000 on varustettu

myös 2" vetokoukulla, joka mahdollistaa

907 kg kuorman hinauksen.

Uusi kaksisylinterinen, 999-
kuutioinen, nelitahtimoottori

Uuden, kaksisylinterisen, 999-kuutioisen,

8-venttiilisen DOHC-rivimoottorin

tasaisen progressiivinen tehon tuotto

koko käyntialueella huipentuu 8 500

kierroksen kohdalla olevan punaviivan

kohdalla, jolloin tarjolla on aggressiivisen

eloisaa moottorivoimaa vaativankin

kuljettajan tarpeisiin. Yksi uuden

Wolverine® RMAX™ 1000 -malliston

perusominaisuuksista on Yamahan

tunnettu kestävyys ja luotettavuus.

Tyylikkään aggressiivinen
muotoilu

Wolverine® RMAX™ 4 1000 malliston

tyylikkään muotoilun, huomiota herättävän

värityksen ja aggressiivisen etuosan alta

löytyy alan uusinta, suorituskykyistä

tekniikkaa. Tästä näkyvin osa ovat

ominaisuuksiltaan erinomaiset Dirt

Commander -renkaat. Modernia ulkonäköä

korostavat tyylikkäät LED-ajovalot ja "evil

eye" -huomiovalot. Tehokas LED-takavalo,

jarruvalo ja peruutusvalo lisäävät

näkyvyyttä ja turvallisuutta.

Edistyksellinen, mukavaksi
mitoitettu jousitus

Uudenlainen jousitus on mitoitettu

raskaisiin olosuhteisiin. Sen ansiosta

käsiteltävyys on joka tilanteessa mukavan

sujuvaa: Progressiivinen jousitus takaa

mateluajossa mukavan pehmeän kulun

sekä poluilla ja matka-ajossa sujuvan ja

tasapainoisen ajokäytöksen. Suuremmilla

nopeuksilla ja aggressiivisessa ajossa

herkkätoiminen jousitus estää

tehokkaasti pohjaamisen röykyissä ja

epätasaisessa maastossa. Tukevat

tukivarret ja helposti säädettävät FOX-

iskunvaimentimet muodostavat

erinomaisen toimivan etu- ja

takajousituksen.

Tilava matkustamo neljälle
aikuiselle

Wolverine® RMAX™ 4 1000 -mallit on

varustettu neljälle aikuiselle mitoitetuilla,

mukavilla käsinojallisilla istuimilla, joissa

on kuuteen asentoon säädettävät

turvavyöt. Näkyvyyden takeeksi takana

olevat istuimet ovat hieman

korkeammalla, joten kaikki mukanaolijat

voivat nauttia maisemista ja

matkanteosta.

Vaikeaankin maastoon
suunnitellut renkaat

Vankkarakenteisilla, 14"

kevytmetallivanteilla olevat 30 tuuman GBC

Dirt Commander 2 -renkaat ovat

vaihtokelpoiset keskenään, joten mukana

tarvitsee kuljettaa vain yhtä vararengasta.

Nämä kestävällä sivuseinämällä varustetut

vyörenkaat on kehitetty erityisesti

Wolverine® RMAX™ 1000 varten, joten ne

varmistavat tarkan ohjauksen ja

erinomaisen ajomukavuuden. Kulutuspinnan

kuvion ansiosta rengaspito on erinomainen

kaikenlaisessa maastossa.
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Moottori

Moottorin tyyppi Nestejäähdytetty, 4-tahtinen, DOHC, Parallel Twin
Sylinterin tilavuus 999cc
Sylinterin mitat 93.0 mm x 73,5 mm
Puristussuhde 11.2 : 1
Voitelujärjestelmä Kuivasumppu
Polttoainejärjestelmä Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Ajojärjestelmä On-Command® 2WD, 4WD, 4WD 100% lukolla
Voimansiirto Akseli

Alusta

Etujousitusjärjestelmä
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Takajousitusjärjestelmä
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
337 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Etujarru Tuuletettu hydraulinen kaksoislevy

Takajarru
Tuuletettu hydraulinen kaksoislevy, Akseliin kiinnitetty
seisontajarru

Eturenkaat AT29 x 9-14 GBC® Dirt Commander®
Takarenkaat AT29 x 11-14 GBC® Dirt Commander®

Mitat

Kokonaispituus 3,255 mm
Kokonaisleveys 1,677 mm
Kokonaiskorkeus 2,110 mm
Akseliväli 2,290 mm
Kääntösäde 6 m
Maavara 340 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 930 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 35 litres
Öljysäiliön tilavuus 5.5 litres
Istuimen korkeus 872 mm

Loading limits

Cargo bed 272 kg

Additional feature

Ohjausjärjestelmä
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg
Instrumentation Digital information system
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Kuvissa oleva ajoneuvo on varustettu alkuperäisillä Yamaha-lisävarusteilla.

50 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja sen käyttöä käyttöön suositellaan vain vähintään 6-

vuotiaille lapsille aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm³:n

moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä

suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Rinnakkainistuttavan Yamaha Side-by-Side -

ajoneuvon kuljettajan alaikärajaksi suositellaan 16 vuotta. ATV:t ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu

toimimaan teknisen eritelmän raja-arvojen mukaisesti. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen

kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Ajoneuvon kestävyyden ja luotettavan toiminnan

sekä ennen kaikkea kuljettajan ja matkustajan (jälkimmäinen koskee vain Side-by-Side-ajoneuvoja)

turvallisuuden vuoksi älä koskaan ylitä ilmoitettuja raja-arvoja. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla

vaarallinen. Oman turvallisuutesi vuoksi: Vältä päällystetyllä tiellä ajoa. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvot on

tarkoitettu ajettavaksi päällystämättömillä teillä ja maastossa. Päällysteellä ajo vaikuttaa ajettavuuteen ja

kuljettajan on huomioitava ajoneuvon ominaisuudet ajoalustan vaihtuessa. Käytä aina hyväksyttyä

suojakypärää, visiiriä tai ajolaseja ja suojavaatteita. ATV-mallissa ei saa kuljettaa matkustajia, ja Side-by-

Side-ajoneuvossa on aina kiinnitettävä turvavyöt. Älä yritä temppuilla ajaessasi. Älä aja päihtyneenä! Sovita

ajonopeutesi aina tilanteen mukaan – vältä suuria nopeuksia. Ole erityisen varovainen vaikeassa

maastossa. Älä jätä jälkiä luontoon: aja aina vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Noudata paikallisia

sääntöjä ja määräyksiä. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvojen kuljettajille suositellaan osallistumista

hyväksytylle ajokurssille. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta

Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Yamaha-tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö

voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole sitovia kuvauksia

tuotteista. Osassa tämän esitteen kuvissa olevista ajoneuvoista on lisävarusteita. Esitteen kuljettajat ovat

ammattilaisia: älä yritä jäljitellä heitä. Kaikissa ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvoissa on 12 kuukauden rajattu

tehdastakuu sekä paikallisia jatkoturvia ajoneuvosta riippuen. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-

myyjältä.
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