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Originalni Yamahin model
iz razreda Supersport SxS
Z 998 cm3 3-valjnim agregatom in tehnološko dovršeno
zaščitno šasijo, ki jo odlikujejo vzmetenje z dolgim hodom
in kolutne zavore, sodi YamahaYXZ1000R s svojim
agresivnim videzom med vrhunske modele športnega
razreda SxS.

Splezajte v kabino zasnove lovskega letala, zdrsnite v
ergonomsko oblikovan globok sedež ter se pripravite na
športne pospeške z najboljšo vodljivostjo v razredu in
zmožnostjo premagovanja terenov vseh vrst.

Model YXZ1000R, ki spreminja pravila igre, in posebna
izvedba ob 60. obletnici sta pripravljena, da vas zapeljeta
na višjo raven. Modeli razreda Supersport SxS bodo s svojo
napredno tehnično specifikacijo in vrhunsko zmogljivostjo
za vedno spremenili svet terenske vožnje.

Prvi v športnem razredu "side-by-
side"

Agresiven in radikalen videz

Izjemne zmogljivosti agregata in
šasije

3-valjnim agregat DOHC z 998
cm3, ki je najboljši v razredu

Najboljši pospeški in najvišja
hitrost

Sekvenčni menjalnik s 5
prestavami v slogu Rallyja

Sistem On-Command® z 2- ali s 4-
kolesnim pogonom oziroma 4-
kolesnim pogonom in zaporo
diferenciala

Lahka in okretna športna šasija

Blažilniki Fox Podium z zelo
dolgim hodom

Yamahino električno servo krmilo
(model EPS)

Kabina zasnove lovskega letala z
avtomobilsko armaturno ploščo

Sistem zaščite nad glavo in zaščita
pred soncem
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Zmogljivosti brez
primere

Na osnovi bogatih športnih zmogljivosti, ki so
ukoreninjene v preizkušeno izvrstni Yamahini
zasnovi, so naši oblikovalci do potankosti
razvili vrhunsko terensko vozilo, ki v razred
SxS prinaša športne užitke.

Yamahini inženirji so stopili korak stran od
običajnega ter zasnovali nov, inovativen 3-
valjni agregat in ročni menjalnik, dodali
popolnoma novo zaščitno šasijo in jo opremili
z najnaprednejšim sistemom vzmetenja z
dolgim hodom.

Celoten paket so zaključili s pogonskim
sistemom On-Command®, ergonomsko
oblikovano kabino zasnove lovskega letala,
globokimi sedeži in agresivnim videzom,
zaradi česar se model YXZ1000R ponaša z
zmogljivostmi brez primere.



Elektronsko vbrizgavanje goriva (EFI)
Trojni sistem lopute za plin premera 41 mm oskrbuje agregat z gorivom prek novega
vbrizgalnika s 4 luknjami. Hitra odzivnost lopute za plin zagotavlja energijo v trenutku, ko jo
potrebujete, in tako poveča užitek vožnje.
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Visokozmogljiv 3-valjni agregat
Model YXZ1000R je zasnovan kot športno vozilo za terensko
vožnjo, zato v razred Supersport prinaša novo raven
zmogljivosti agregata. Agregat DOHC z 998 cm3, ki ga odlikuje
izjemno lahka 3-valjna zasnova, zagotavlja dih jemajoče
pospeške do neverjetnih 10.500 vrt/min in tako v svetu
modelov SxS ustvarja popolnoma nov razred.

5-stopenjski sekvenčni menjalnik
5-stopenjski ročni menjalnik z vzvratno prestavo dopolnjuje visoke
zmogljivosti agregata. Sekvenčni menjalnik v slogu Rallyja omogoča
izjemno hitro prestavljanje za odlične pospeške, tako da lahko navor
in moč uporabite kadar želite in tam, kjer želite, medtem ko vzdržljiv
pogonski sklop zagotovi moč kolesom z minimalnimi izgubami.

Športna šasija
Lahka in kompaktna cevasta šasija je posebej zasnovana z optimalnimi
dimenzijami, ki zagotavljajo najbolj zmogljivo upravljanje v razredu in
izjemno vzdržljivost. Sistem zaščite nad glavo z zaščito pred soncem je
serijsko nameščen, cevasta struktura pa skrbi za varnost z dobro
vidljivostjo za voznika in sopotnika.

Agresiven videz
Ostro zaobljen nos z blažilniki Fox Podium RC2, ki prebadajo streho,
spuščen sprednji del ter visok zadek dajejo oklepu agresiven in divji
videz. Nizek sprednji del omogoča vam in vašemu sopotniku odličen
razgled na teren pred vozilom, tako da lahko vidite, kar želite in se
odpeljete, kamor želite ter tako doživite najboljšo terensko vožnjo.

Edinstveno vzmetenje
Nastavljive 2,5-palčne vzmeti Fox Podium RC2 sprednjim kolesom
zagotavljajo neverjetnih 406 mm hoda, zadnjim pa ogromnih 432 mm
hoda za najboljšo vožnjo in najzmogljivejše upravljanje v tem razredu.
Zaradi prilagodljive nastavitve trdote, nastavitve povratnega blaženja in
blaženja pri visoki/nizki hitrosti, lahko ta sistem kljubuje praktično vsem
razmeram.
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Agregat YXZ1000R  SE
Tip agregata Tri valjni, Tekočinsko hlajen, 4-taktni, DOHC, 4-ventilski

Prostornina 998ccm

Vrtina x gib 80,0 mm x 66,2 mm

Kompresijsko razmerje 11,3 : 1

Sistem podmazovanja Suho korito

oskrba z gorivom Triple Mikuni 41 mm

Sistem vžiga TCI

Zagon Električni

Prenos Konstantni, 5-prestav

Način vožnje On-CommandÂ® 2WD, 4WD, 4WD z blokado diferenciala

Končni prenos Os

Šasija YXZ1000R  SE
Sistem prednjega vzmetenja Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 412 mm wheel travel

Sistem zadnjega vzmetenja Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 432 mm wheel travel

Prednja zavora Dvojni hidravlični disk

Zadnja zavora Dvojni hidravlični disk, Zavora vgrajena na gred

Prednje pnevmatike Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels)

Zadnje pnevmatike Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels)

Dimenzije YXZ1000R  SE
Skupna dolžina 3.121 mm

Skupna širina 1.626 mm

Skupna višina 1.834 mm

Medosovinski razmak 2.300 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 330 mm

Minimalni obračalni krog 6,0 m

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

685 kg / 699 kg

  Prostornina rezervoarja za
gorivo

34,0 L

Prostornina rezervoarja za olje 3,4 L

Največja obremenitev YXZ1000R  SE
tovorni prostor 136 kg

Dodatne lastnosti YXZ1000R  SE
Sistem upravljanja Ackermann-model z električnim sistemom upravljanja

Instrumentation Analog Tachometer, Digital Speedometer w/ Shift Indicator, LCD Display w/
Odometer, Dual Trip Meters, Battery Voltage, Hour Meter, Fuel Meter, Clock,
Water Temp, Gear Position Indicator, 4WD/Diff-Lock Status, EPS and Engine
Trouble



 
Cena 
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YXZ1000R 2016 ( Modra barva ) 21.795,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

YXZ1000R 2016 homologirano L7 ( Modra barva ) 19.495,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena: <s>23995,00</s> €</b>

YXZ1000R 2016 SE ( Rdeča barva ) 18.750,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena: <s>23355,00</s> €</b>

YXZ1000R SE 2016 homologirano L7 ( Rdeča barva ) 20.995,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave. <b>Redna cena: <s>25555,00</s> €</b>



Barve 
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Racing Blue Pure White with Red

Izbrani dodatki

Popoln dirkaški
izpušni sistem iz
titana

Komplet za
ponovno
zatesnitev
dušilnika

Zadnje zavorne
cevi GYTR® iz
nerjavečega jekla

Sprednje zavorne
cevi GYTR® iz
nerjavečega jekla

4-točkovni
tekmovalni pas

Komplet sklopke

Za ogled vseh YXZ1000R / SE / AKCIJA HOMOLOGIRANIH dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in opremljeni za zagotavljanje najboljših storitev in nasvetov

za vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene prodajalce izdelkov Yamaha, ki lahko

ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in preizkušeni za našo serijo izdelkov Yamaha.

Yamaha prav tako priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini motorji so zasnovani tako,

da delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

vam omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha YXZ1000R / SE / AKCIJA

HOMOLOGIRANIH z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


