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Pojdite raziskovat.
Yamahin razburljivi štirikolesnik z 2 sedežema Wolverine-R
odpira rekreativno terensko vožnjo večjemu občinstvu.
Opremljen je z upravljalnimi elementi v avtomobilskem
slogu ter nudi visoko raven udobja in varnosti. Ta
eleganten in vsestranski štirikolesnik 4 × 4 vas popelje v
povsem nov svet zabave in užitka.

S kompaktno šasijo, zanesljivo kabino z 2 sedežema v
avtomobilskem slogu in agregatom z visokim navorom je
Wolverine-R izdelan za premagovanje celo najzahtevnejših
terenov.

Wolverine-R je opremljen z uporabniku prijaznim
popolnoma avtomatskim menjalnikom – ter preklopnim 2-
in 4-kolesnim pogonom in električnim servo volanom (EPS)
– zato je pripravljen za vas. Zatorej, pojdite raziskovat!

Kompaktno in agresivno
oblikovano terensko vozilo

Zagotavlja največ udobja v svojem
razredu, možnost vožnje po
najzahtevnejših terenih

Kabina v avtomobilskem slogu za
2 osebi z globokima sedežema

Popolnoma avtomatski CVT-
menjalnik Ultramatic®

Nastavitve visoke, nizke, vzvratne
in nevtralne prestave

Stabilno in naravno zaviranje
agregata

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

Intuitivno upravljanje in digitalna
instrumentalna plošča

Popolnoma nastavljivo vzmetenje
KYB z dolgim hodom

Električni servo volan (EPS)

Raven prtljažnik in vlečna
zmogljivost 680 kg

Zasnovan za prosti čas in lažja dela
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Neomejen dostop Ob razvijanju modela Wolverine-R smo želeli
ustvariti vozilo, primerno tako za voznike v
prostem času kot za osebe, ki opravljajo lažja
dela v zahtevnih okoljih. Vozilo lahko prevaža
dve osebi, hkrati pa je tudi okretno, udobno in
zabavno.

Wolverine-R ima kratko in ozko šasijo s kabino
v avtomobilskem slogu – poganja pa ga
agregat v sprednjem delu – ter ga hkrati
odlikuje izjemno udobje z vrhunsko
zmogljivostjo.

Wolverine-R izkorišča prednosti vodilnih
Yamahinih tehnologij v razredu, ki vključujejo
pogonski sistem On-command®, električni
servo volan in popolnoma avtomatski CVT-
menjalnik Ultramatic®, zato je idealni
štirikolesnik 4 x 4 za raziskovanje zahtevnega
terena in delo na njem.
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Kabina v avtomobilskem slogu
To vozilo ni običajno terensko vozilo. Prostorna kabina za 2
osebi z visokima globokima sedežema s 3-točkovnima
varnostnima pasovoma in zaščito za rame bo poskrbela, da se
boste počutili udobno in varno. Prestavna ročica in ročna
zavora sta nameščeni na sredino, tako da je vse tam, kjer
pričakujete – robustna cevasta kletka in zaščita pred soncem pa
vas ščitita pred vremenskimi vplivi.

Trpežen prtljažnik
Raven prtljažnik je izdelan iz lahkega polipropilena in je namenjen
prevažanju do 136 kg opreme in drugih stvari. Šest točk za privez
omogoča, da tovor zavarujete s trakovi, namestite pa lahko tudi
zadnji del z več položaji, ki bo ustrezal vašim potrebam. Ko
potrebujete dostop do agregata za rutinsko vzdrževanje, lahko
celoten prtljažnik hitro odstranite.

Robustna, agresivna zasnova
To terensko vozilo s trpežno zasnovo na sprednjem delu in
kompaktno šasijo prinaša agresiven videz v svet terenskih vozil.
Okreten štirikolesnik Wolverine-R z 2 sedežema ima kratko medosno
razdaljo in ozko šasijo ter je privlačnega videza, ki dopolnjuje njegove
najboljše zmogljivosti na terenu v tem razredu.

26-palčne pnevmatike
To vozilo 4 x 4 je tako posebno, da je družba Maxxis razvila novo
različico svojih pnevmatik Bighorn izključno zanj! Sprednji pnevmatiki
26 x 8 x 12 in zadnji pnevmatiki 26 x 10 x 12 z diagonalnim plaščem so
zasnovane tako, da zagotavljajo optimalen oprijem in trpežnost ter
visoko raven udobja in natančno krmiljenje, hkrati pa dopolnjujejo
napredno novo vzmetenje za najboljše zmogljivosti na terenu v tem
razredu.

Agregat DOHC s prostornino 708 cm3
Agregat 708 cm3 zagotavlja optimalen navor in moč za razburljivo
rekreativno vožnjo. Z učinkovito 4-ventilsko glavo valja DOHC ta
zmogljiv 4-taktni 1-valjni agregat prenaša moč prek Yamahinega
sistema popolnoma avtomatskega CVT-menjalnika Ultramatic®, kar
zagotavlja gladko in stalno pospeševanje ter stabilno zaviranje
agregata.

Štirikolesni pogon in sistem On-command®
Yamahin pogonski sistem On-command® omogoča, da lahko voznik
izbere dvokolesni pogon, štirikolesni pogon ali štirikolesni pogon z
zaporo diferenciala tako, da preprosto zavrti gumb na instrumentalni
plošči. Z možnostjo visokih in nizkih prestavnih razmerij – in vzvratne
prestave – ta dokazano vodilni pogonski sistem v industriji Yamahinemu
štirikolesniku Wolverine-R omogoča, da zapelje v zahtevne in skrajne
terene, kakor tudi iz njih.
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Agregat Wolverine-R / SE
Tip agregata Eno valjni, Tekočinsko hlajen, 4-taktni, DOHC, 4-ventilski

Prostornina 708ccm

Vrtina x gib 103,0 mm x 85,0 mm

Kompresijsko razmerje 10,1 : 1

Sistem podmazovanja Moker karter

oskrba z gorivom Single Mikuni 44 mm

Sistem vžiga TCI

Zagon Električni

Prenos Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

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

Končni prenos Os

Šasija Wolverine-R / SE
Sistem prednjega vzmetenja Independent Double Wishbone, 246 mm wheel travel

Sistem zadnjega vzmetenja Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 269 mm wheel travel

Prednja zavora Dvojni prezračevalni hidravlični disk

Zadnja zavora Dvojni prezračevalni hidravlični disk

Prednje pnevmatike Maxxis Bighorn 2.0, AT26x8-12, steel rims

Zadnje pnevmatike Maxxis Bighorn 2.0, AT26x10-12, steel rims

Dimenzije Wolverine-R / SE
Skupna dolžina 2.970 mm

Skupna širina 1.540 mm

Skupna višina 1.885 mm

Medosovinski razmak 2.062 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 290 mm

Minimalni obračalni krog 4,6 m

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

581 kg

  Prostornina rezervoarja za
gorivo

36,7 L

Prostornina rezervoarja za olje 2,6 L

Največja obremenitev Wolverine-R / SE
tovorni prostor 136 kg

Dodatne lastnosti Wolverine-R / SE
Sistem upravljanja Ackermann-model z električnim sistemom upravljanja

Towing capacity max. 680 kg

Instrumentation Digital LCD with fuel gauge, speedometer, odometer, dual trip meter, hour
meter, clock, battery volt meter, 4WD status, transmission gear indicator and
Parking Brake indicator
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Wolverine 700 EPS 16.495,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

Wolverine 700 EPS homologirano T1 18.195,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

Wolverine 700 EPS SE 17.495,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

Wolverine 700 EPS SE homologirano T1 19.195,00 €
Cene vsebujejo 22% DDV in so informativnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodne najave.

Wolverine-R, prikazan v akciji in na statičnih slikah, je opremljen z izbirno dodatno opremo.
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Racing Blue Solid Green Matt Silver

Izbrani dodatki

Zaščitne plošče
zadnje A-roke

Zaščitne plošče
sprednje A-roke

Preklopno
vetrobransko
steklo

Zaščita pred
vetrom

Sprednje držalo Komplet
aluminijastih
zaščitnih plošč za
podvozje

Za ogled vseh Wolverine-R 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 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 Wolverine-R z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


