
4 üléses szórakozás, 2
üléses agilitás mellett
A Wolverine X4 kompakt, rövid tengelytávú vázát úgy

terveztük, hogy magabiztosan vegye a technikás

terepviszonyok által támasztott akadályokat –

mindemellett az önszintező hátsó felfüggesztés teljes

terhelés mellett is fenntartja a hasmagasságot,

kényelmessé téve az utazást.

A nagyobb fokú kényelemérzet érdekében a vezetőülés

és a kormánykerék állítható, a hátsó ülések pedig

lehajthatók, így növelve a raktér méretét. A 850 cm³-es,

soros, kéthengeres motor bőségesen elegendő

teljesítményt nyújt; az X4 rendkívül alacsony zaj- és

rezgésszintjének köszönhetően pedig menet közben

akár beszélgethetsz is utasaiddal.

Számos eredeti beépített kiegészítőt kínálunk, melyekkel

nagyon könnyen összeállíthatod saját személyre szabott

Wolverine X4-edet.

Erős, sima és csendes 2 hengeres

850cc teljesítmény

Teljesen megtöltve a Yamaha O  Road

technológiával

4 üléses ROV kabrió hátsó ülésekkel

Munkára kész képesség, kényelem és

versenypályán bizonyított

Kulcsvezérelt Sebességkezelő

rendszer

Opcionális T-kategóriás harmonizálás

Wolverine X4 850



4 üléses szórakozás, 2 üléses agilitás
mellett
Duplázza meg a szórakozást a négyüléses Wolverine X4-gyel! A 2021-re szánt nagyszámú izgalmas,

ergonomikus tervezési frissítéseknek köszönhetően ez az ultra jól teljesítő gép még magasabb szintű

kényelmet és felhasználóbarát kezelhetőséget biztosít.

A Wolverine X4 erőteljes, 850 cm³-es, soros, kéthengeres motorja lenyűgöző nyomatékot nyújt a

technikás terep könnyű, alacsony fordulatszámon való elsajátításához, míg a simán működő

Ultramatic sebességváltónak és a kapcsolható, kétkerékhajtású/négykerékhajtású/di erenciálzár

üzemmódokkal rendelkező On-Command hajtásrendszernek köszönhetően még nagyobb

magabiztosság és irányíthatóság jellemzi.

A magas támlás ülések könnyedén elegendő helyet biztosítanak 4 felnőtt számára, így minden

eddiginél kényelmesebben fedezheted fel a távoli horizontot barátaiddal. Kompakt váza kiemelkedő

mozgékonyságot és manőverezhetőséget biztosít minden terepen, bármilyen körülmények között.

Jogi nyilatkozat: A bemutatott képeken látható egységet opcionális eredeti Yamaha tartozékokkal

szereltük fel.

Wolverine X4 850



Erőteljes új, 850 cm³-es,
kéthengeres motor

A 850 cm³-es, soros, kéthengeres motor

nagy lineáris nyomatékot ad le, így az X4

négy felnőttel, csomagokkal megpakolva

is könnyedén jut át a technikás,

emelkedőkkel teli terepeken. Az

erőleadás a teljes fordulatszám-

tartományban erőteljes, de a 2021-es

modellévre kiadott speciális ECU-

hozzárendelési frissítés alacsony

fordulatszámokon most még simább

teljesítményt és vezérlést biztosít.

Kompakt és mozgékony váz

A sokoldalú 2021-es Wolverine X4

esetében a tartalomhoz valóban

illeszkedik a forma. Kompakt vázának

tengelytávja mindössze 2125 mm, így az

újonnan tervezett, karcsúbb és

keskenyebb, ezáltal jobb láthatóságot

lehetővé tévő ROPS (Roll Over Protection

System) rendszerrel a gép szűk

ösvényeken is remekül teljesít. Az új,

szélesebb ajtókialakítás még könnyebb

hozzáférést tesz lehetővé

Csendes és kényelmes belső tér

Komoly munkát fektettünk abba, hogy

csendes és pihentető utazást tegyünk

lehetővé számodra és utasaid számára. A

nagy térfogatú szívó- és kipufogórendszerek

drasztikusan csökkentik a motorzajt, így az

utasok beszélgethetnek is egymással – a

gumi motorrögzítések és a váz szigetelése

pedig minimalizálják a padlólemez rezgését.

Önszintező hátsó
lengéscsillapítók

Akár egyedül utazol, akár utasokat és

csomagokat szállítasz, az önszintező

hátsó felfüggesztés gondoskodik a

kényelemről. Ez az intelligens rendszer

segít fenntartani az állandó

menetmagasságot, amely javítja az

általános kényelemérzetet, és kiváló

talajkapcsolatot biztosít a maximális

tapadás érdekében – optimalizálva az új,

lenyűgöző 27 hüvelykes Dirt Commander

gumiabroncsok előnyeit.

4 teljes méretű, magas támlás
ülés

A Wolverine X4 teljes méretű ülésekkel

rendelkezik, melyek kényelmes utazást

biztosítanak négy utas számára. A

luxuskivitelű, magas támlás ülések

pihentető és élvezetes utazást nyújtanak

számodra és utasaid számára is még a

legkeményebb terepen is.

Alkalmazkodó és sokoldalú
kialakítás

A 2021-es modell egyik jellemzője a jobb

állíthatóság. Extra kényelem, biztonság és

irányíthatóság érhető el az ülések és a

biztonsági övek helyzetének, valamint a

kormánykerék döntésének beállításával, míg

az új formájú lábpedál szintén segíti az

irányítást. Ha épp nem ülnek utasok a két

hátsó ülésen, lehajthatod azokat, így

megnövelve a teherplató

befogadóképességét.
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Motor

Motor típusa Folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, Parallel Twin
Lökettérfogat 847cc
Furat x löket 82.0 mm x 80.2 mm
Kompresszióviszony 10.5 : 1
Kenési rendszer Száraz karter

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

Gyújtás TCI
Indítás Elektromos
Váltó Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Hajtásrendszer On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Kihajtás Kardán

Alváz

Első felfüggesztés

Független, kettős keresztlengőkar himbálózás elleni
rúddal, 221 mm-es kerék-rugóút. Külső tartályos KYB
lengéscsillapítók menetes rugóelőfeszítéssel, magas
és alacsony fokozatú kompresszió és húzócsillapítás-
állítás.

Hátsó felfüggesztés
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Első fék Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék

Hátsó fék
Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék, Parkolófék a
tengelyen

Első gumik 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims
Hátsó gumik 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims

Méretek

Teljes hossz 3,100 mm
Teljes szélesség 1,580 mm
Teljes magasság 1,973 mm
Tengelytáv 2,125 mm
Min. fordulósugár 4.5 m
Minimális hasmagasság 286 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal) 754 kg
Üzemanyagtank kapacitása 35 litres
Olajtank kapacitása 4.4 litres

Terhelési határértékek

Csomagtartó 272 kg
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További jellemzők

Kormányzási rendszer
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Vontatási kapacitás 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



A bemutatott képeken látható egységet opcionális eredeti Yamaha tartozékokkal szereltük fel.

A maximum 50 köbcentiméteres motorral felszerelt quadok használatát csak 6 évesnél idősebb vezetők

számára ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 70 – 90 köbcentiméter közötti motorral felszerelt

quadok használatát 12 éves kortól ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméternél

nagyobb motorral felszerelt quadok használatát 16 éves kortól ajánljuk. Side-by-Side járműveink

használatát csak 16 éves vagy annál idősebb vezetők számára javasoljuk. A quadok és a Side-by-Side

járművek a speci kációjuk által meghatározott korlátok között működnek. A biztonságosan vontatható

tömeg és a maximális terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott

termék esetében alkalmazható). A tartósság, a megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető biztonsága

(csak Side-by-Side járműveknél) érdekében az ajánlott terhelési értékeket semmilyen körülmények

között nem szabad túllépni. A quadok üzemeltetése veszélyes lehet. Biztonságod érdekében: mindig

kerüld el a szilárd útburkolattal ellátott utakat (beton, aszfalt stb.). A quadokat és a Side by Side

járműveket csak burkolatlan talajon szabad használni. A burkolt felületeken történő vezetés jelentősen

befolyásolhatja a kezelhetőséget és az irányíthatóságot, te pedig elveszítheted uralmadat a jármű felett.

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Soha ne vigyél magaddal utast a

quadon, és soha ne használj biztonsági övet Side-by-Side járművön. Soha ne vegyél részt

kaszkadőrmutatványokban. Soha ne vezess alkohol vagy gyógyszer/kábítószer befolyása alatt. Ne vezess

túl nagy sebességgel. Nehéz terepen különösen óvatosan vezess. Hagyj minél kevesebb nyomot: mindig

vezess felelősen, tiszteld a környezetet, és tartsd be az országos és helyi törvényeket. A Yamaha minden

quad és Side-by-Side jármű vezetője számára azt javasolja, hogy vegyenek részt megfelelő vezetői

oktatáson. A biztonsággal és az oktatással kapcsolatos információkért fordulj márkakereskedődhöz, vagy

hívd fel országod hivatalos Yamaha forgalmazóját. A Yamaha termékek műszaki jellemzői és megjelenése

időről időre külön értesítés nélkül változhatnak. Az itt megjelenített képek csak illusztrációként

szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződésszerű leírását. Egyes modelleket opcionális

tartozékokkal jelenítünk meg. A kiadványban pro  vezetők szerepelnek: ne kíséreld meg utánozni őket.

Minden quadra és Side-by-Side járműre 12 havi korlátozott gyári garancia vonatkozik. További részletekért

fordulj márkakereskedődhöz.
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