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Večja moč. Večja zabava.
Več zmag.
Ko se zapeljete z modelom YFM700R, poti nazaj ni več.
Njegova vznemirljiva moč in natančna vodljivost
zagotavljata adrenalinsko vožnjo na vseh terenih. Ko vas
bo mogočni ATV prevzel, bo za vedno spremenil vaše
preživljanje prostega časa.

Robusten 686 cm3, 4-taktni agregat ima številne funkcije,
ki pripomorejo k veliki moči za dobre pospeške. Zaradi
nizke porabe goriva pri tem modelu je vaša pot med enim
in drugim polnjenjem daljša.

Poseben model YFM700R je izdelan za tekmovalce in
vključuje ponudbo ekskluzivnih delov, kot so glava z
visokim kompresijskim razmerjem, posebna gred in
dirkalne nastavitve vbrizgavanja goriva. Zahvaljujoč
nastavljivemu vzmetenju ter 22-palčnim pnevmatikam
Maxxis je model YFM700R SE ustvarjen za zmage.

Tehnološko dovršen športni 686
cm3 agregat z vbrizgavanjem
goriva

Visoke zmogljivosti z nizko porabo
goriva

Čvrst, lahek hibriden okvir iz
aluminija in jekla

Zadnji blažilnik zagotavlja udobje
in nadzor

Sprednji plinski blažilniki z nizkim
tlakom za enostavno prilagajanje

22-palčne sprednje pnevmatike

Aluminijasti deli prispevajo k
manjši nevzmeteni teži

Menjalnik s petimi prestavami in
eno vzvratno prestavo – za
enostavno prestavljanje

Pregledni LED-merilniki s podatki

Priročni gumb za električni zagon

Eleganten oklep z udobnim
voznim položajem

Ustvarjen brez kompromisov
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Yamahini rekreativni
modeli ATV

Raziskovanje, vznemirjenje in zabava za
vsakega voznika. To je cilj, ki ga želimo doseči
z modelom YFM700R. Za tekmovalca pa smo z
modelom YFM700R SE izdelali vrhunski stroj
za na stezo.

Pri Yamahi se za vsakogar najde pravi model:
ne glede na to, ali ste pustolovec, ki se vozi na
dolge razdalje in si želi vrhunskega udobja, ali
izkušen tekmovalec, ki si želi vrhunske
tehnologije z zmagovalno zmogljivostjo.

Naši 4-taktni 686 cm3 agregati združujejo
najboljšo moč v svojem razredu z legendarno
vzdržljivostjo in zanesljivostjo. Pri Yamahi
boste torej našli pravi ATV za vas, ne glede na
to, ali uživate v vožnji po podeželju s prijatelji
ali tekmujete za vodilno mesto na dirkališču.
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Visoka moč, velik navor
Yamahini 4-taktni štirikolesniki zagotavljajo visoko stopnjo
navora tudi pri nizkih vrtljajih, kar omogoča izjemen oprijem
terena tudi v težavnih razmerah. Agregat modela YFM700R
omogoča več moči in navora, sistem vbrizgavanja pa poskrbi za
varčnejšo porabo goriva ter manjše emisije izpušnih plinov.

Izjemno močna hibridna šasija
Sodobna hibridna šasija je sestavljena iz sprednjega jeklenega
dela in zadnjega aluminijastega dela ter odstranljivega podokvirja,
zato je kos vsem sunkom in udarcem. Udobno in nadzorovano
vodljivost pa zagotavlja lahka nihajna roka iz litega aluminija s
prilagodljivim blažilnikom in izboljšanimi nastavitvami blaženja.

Menjalnik s petimi prestavami (z vzvratno prestavo)
Za optimalni izkoristek izjemnega potenciala visokozmogljivega
agregata je štirikolesnik YFM700R opremljen z menjalnikom s petimi
prestavami, ki skrbi za gladko prestavljanje. Vzdržljiv menjalnik in
večploščna sklopka za gladko prestavljanje omogočata popoln
nadzor ne glede na teren, vzvratna prestava pa prispeva k boljšemu
manevriranju v ozkih predelih.

Nastavljivo vzmetenje
Tovarniško nastavljeno sprednje vzmetenje z dolgim hodom omogoča
elegantno in samozavestno vožnjo na vseh vrstah površin. Sistem
zadnjega vzmetenja z optimalnimi nastavitvami blaženja nudi
sproščujočo vožnjo in zagotavlja odličen oprijem, 22-palčne sprednje
pnevmatike z velikim premerom pa blažijo udarce, s čimer je poskrbljeno
za izboljšano udobje.

Lahka aluminijasta kolesa in zavorne čeljusti
Aluminijasta kolesa in kompaktne zavorne čeljusti prispevajo k nizki
nevzmeteni teži štirikolesnika YFM700R, kar omogoča odzivno
delovanje vzmetenja. Sprednje 2-batne zavorne čeljusti delujejo z
ventiliranimi koluti in skupaj z zadnjimi 2-batnimi čeljustmi tipa
YFZ450R zagotavljajo gladko in zanesljivo ustavljanje ter izjemno
samozavestno vožnjo.

Ergonomska zasnova
Vožnja s štirikolesnikom je zabavna, fizična dejavnost, pri kateri
uporabljamo nenavadno kombinacijo mišic. Yamahini ATV-ji so izdelani
tako, da omogočajo preprosto upravljanje in udobje ne glede na velikost
in postavo voznika. Zasnova prednjega dela omogoča dovolj prostora za
kolena in tako olajša premikanje celega telesa, hkrati pa ohranja
agresivno aerodinamično obliko modela YFM700R.
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Agregat YFM700R / SE
Tip agregata Eno valjni, Tekočinsko hlajen, 4-taktni, 4-ventilski

Prostornina 686ccm

Vrtina x gib 102,0 mm x 84,0 mm

Kompresijsko razmerje 9,2 : 1

Sistem podmazovanja Suho korito

oskrba z gorivom Vbrizg goriva, 44 mm

Sistem vžiga ECU

Zagon Električni

Prenos 5 prestav & vzratna prestava, Mokra večlamelna sklopka

Način vožnje 2WD

Končni prenos Pogonska veriga z O-ringi, Eksentrična nastavitev

Šasija YFM700R / SE
Sistem prednjega vzmetenja Neodvisna dvojna nihajka, Z navojem nastavljiva prednapetost vzmeti, na 3

pozicije nastavljivi blažilnik, 230 mm hod vzmetenja

Sistem zadnjega vzmetenja Litij-ionska baterija, Z navojem nastavljiva prednapetost vzmeti, na 3 pozicije
nastavljivi blažilnik, 256 mm hod vzmetenja

Prednja zavora Dvojni prezračevalni disk z hidravličnimi dvojnimi batnimi čeljusti

Zadnja zavora Prezračevalni valoviti disk z hidravličnimi batnimi čeljusti

Prednje pnevmatike AT21x7R10

Zadnje pnevmatike AT20x10R9

Dimenzije YFM700R / SE
Skupna dolžina 1.845 mm

Skupna širina 1.170 mm

Skupna višina 1.130 mm

Višina sedeža 815 mm

Medosovinski razmak 1.280 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 113 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

192 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

11,0 L



Barve 

YFM700R / SE
www.yamaha-motor.si

Racing Blue Stormcloud Grey

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato vam Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce 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 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 YFM700R / SE z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


