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A legjobb középméretű
mindenes.
Nagyon fontos, hogy a hosszú munkanapok
megpróbáltatásai után is kipihent maradjon. Pontosan
erre fejlesztették ki a középméretű Grizzly 450 EPS
quadot.

Ez az elektronikus szervokormánnyal, teljesen független
felfüggesztéssel, olajban futó hátsó fékkel, On-
Command® meghajtási rendszerrel és egy darabból álló
vázzal felszerelt quad fürge és könnyen kezelhető.

A vezetőközpontú tervezési filozófia minden részletre
kiterjed, például a könnyű gumiabroncsokra és a
kényelmes ülésre. Adja hozzá ehhez a kivételesen
gazdaságos fogyasztást, alacsony karbantartási
szükségletet és kiegészítők széles választékát, és
megkapja a legjobb ezermestert, amely elvégzi Önnek a
munkát.

Folyadékhűtéses, 421
köbcentiméteres, SOHC 2
szelepes

Ultramatic® V-szíjas
sebességváltó L/H/N/R/P
fokozatokkal

On-Command® hajtási rendszer
kétkerék-/négykerék-
meghajtással/differenciálzáras
négykerék-meghajtással

A legjobb mindenes

Rendkívüli fürgeség az
elektronikus szervokormánynak
köszönhetően

Független hátsó felfüggesztés

Szerszám nélkül szerelhető
levegőszűrőház

Szigetelt, olajban futó fék

Többfunkciós LCD-műszerfal

Integrált és erős tárolórácsok

Gazdaságos fogyasztás és
alacsony karbantartási igény

Ergonomikus kialakítás
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A Yamaha
munkaquadok

A Yamaha munkaquadokat azt a célt szem
előtt tartva tervezték, hogy megkönnyítsék a
szabadtéren dolgozók munkáját.

Ezt a filozófiát építették be minden egyes
részletükbe. Ilyen például a nagy nyomatékkal
rendelkező motor, amely a legnehezebb
terepen is átviszi a járművet, még a
legnagyobb teherrel is, vagy ott vannak az
olyan vezetést könnyítő technológiák, mint az
automata sebességváltó, az elektromos
szervokormány vagy az ergonomikus
felépítés, amelyeknek köszönhetően
kipihentnek érezheti magát akkor is, ha az
egész napot nyeregben töltötte. Ezenkívül
gazdaságosan működnek és kevés
karbantartást igényelnek.

A Yamaha munkaquadok fáradhatatlan
igáslovak, de korántsem csak munkára
használhatók. Ha az idő megengedi, nagyon
ütősek tudnak lenni szórakozásra használt
quadként is.
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Nagy teljesítményű motor
Tekintélyes erő rejlik a Grizzly 450 IRS belsejében. A
folyadékhűtéses 421 köbcentiméteres motor alacsony
fordulatszámon adja le, ahol és amikor szükséges. Ezenfelül az
Ultramatic® sebességváltó kimagasló motorféket fejt ki még a
legmeredekebb lejtőkön is.

Könnyű váz
Az egy darabból álló váz csökkenti a súlyt, ugyanakkor erősebb és
merevebb felépítést eredményez. Magában foglal egy olyan
különösen szilárd hátsó részt is, amely három ponton van
összekapcsolva (a szokásos kettő helyett), hogy rendszeres nagy
igénybevétellel járó használat esetén a lehető legjobb védelmet
biztosítsa. Ezenkívül egy rövid, rugós stabilizátorrudat is
beépítettünk a megnövelt alátámasztás érdekében.

Elektronikus szervokormány (EPS)
Hosszú napokon vagy nehéz terepen az EPS bármilyen testfelépítésű
vezetőnek jól jöhet. A rendszer a vezető irányítása és a kerekek felőli
visszajelzések alapján működik, és megakadályozza, hogy a
kormánykar visszaüssön, míg a nagyteljesítményű váltóáramú
generátor minden körülmények között gondoskodik a tápellátásról.
Az EPS verziója megegyezik a Grizzly 700-éval, de az ECU
programozását megváltoztatták.

On-Command® hajtásrendszer
A Yamaha gombnyomásra működő On-Command® kétkerék-
/négykerék-meghajtás/differenciálzáras négykerék-meghajtás
rendszere révén egyszerűen kapcsolhat a meghajtási módok között, így
majdnem azonnal válthat a változó vezetési feltételeknek és
terepviszonyoknak megfelelően.

Független, hosszú rugóúttal rendelkező, állítható

felfüggesztés
A hosszú rugóúttal rendelkező felfüggesztés gondoskodik róla, hogy
a gumiabroncsok folyamatos kapcsolatban legyenek a talajjal még
nehéz terepen is. A Grizzly 450 EPS dupla A-karos első felfüggesztése
és független hátsó felfüggesztése minden felülethez alkalmazkodik,
és masszív szabad magasság biztosít. Az állítható előterhelés
optimalizálja az irányítást minden vezető számára és minden teher
esetén.

Többtárcsás, olajban futó fék
A tartós, szigetelt olajfürdős többtárcsás fékmegoldás megvédi a
rendszert a használat közben felcsapódó sár vagy kövek miatt
bekövetkező eltömődéstől. Erős és folyamatos fékerőt biztosít,
valamint könnyebb beállítani.
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Motor Grizzly 450 EPS
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, SOHC, 2 szelepes

Lökettérfogat 421cc

Furat x löket 84,5 mm x 75,0 mm

Kompresszióviszony 10,0 : 1

Kenési rendszer Nedves karter

Üzemanyagrendszer BSR33/1 karburátor

Gyújtás DC-CDI

Indítás Elektromos

Váltó Ultramatic® V-szíj, összkerekes motorfékkel, H/L/N/R/P

Hajtásrendszer On-Command® 2WD/4WD/differenciálzár

Kihajtás Kardán

Alváz Grizzly 450 EPS
Első felfüggesztés Független, dupla-lengőkaros, 5 pozíciós előterhelés-beállítás, 160 mm-es

lökethossz

Hátsó felfüggesztés Független, dupla-lengőkaros, 5 pozíciós előterhelés-beállítás, 180 mm-es
lökethossz

Első fék Kettős hidraulikus tárcsafék

Hátsó fék Szigetelt, olajfürdőben működő többtárcsás fék

Első gumik AT25x8-12

Hátsó gumik AT25x10-12

Méretek Grizzly 450 EPS
Teljes hossz 1 993 mm

Teljes szélesség 1 093 mm

Teljes magasság 1 120 mm

Ülésmagasság 840 mm

Tengelytáv 1 233 mm

Minimális hasmagasság 245 mm

Min. fordulósugár 3,0 m

Üzemanyagtank kapacitása 15,0 liter

Olajtank kapacitása 2,6 liter

Terhelési határértékek Grizzly 450 EPS
Első rakodófelület 40 kg

Hátsó rakodófelület 80 kg

További jellemzők Grizzly 450 EPS
Kormányzási rendszer Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

A legfeljebb 70 köbcentiméteres motorral rendelkező quadok használata 6 év felettieknek ajánlott, kizárólag felnőtt felügyelete mellett. A 70 és 90 köbcentiméter közötti motorokkal
rendelkező quadok használata 12 év felettieknek ajánlott, kizárólag felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméter feletti motorral rendelkező quadok használata 16 év felettieknek ajánlott. A
quadok kizárólag a tervezésük során meghatározott korlátok között használhatók. A biztonságosan vontatható tömegek és a maximális raksúlyok értékei a felhasználói kézikönyvben találhatók
meg, ahol szükséges. A tartósság, megbízhatóság, és mindenekelőtt a vezető biztonsága érdekében az ajánlott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. A Yamaha javasolja, hogy a quad
vezetője vegyen részt megfelelő vezetői oktatáson. Biztonsággal és oktatással kapcsolatos információkat a kereskedőnél, vagy a helyi Yamaha disztribútornál talál. A quadok használata
veszélyes lehet. A biztonság érdekében: kerülje a burkolt felületeket. A quadokat nem burkolt talajon való használatra tervezték. A burkolaton való haladás komolyan befolyásolja a
kezelhetőséget és az irányíthatóságot, és az irányítás el is veszíthető. Minden esetben viseljen védősisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Soha ne szállítson utasokat. Soha ne vegyen részt
kaszkadőrmutatványokban. Soha ne vezessen alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt. Kerülje a túlzott sebességet és legyen különösen óvatos a nehéz terepeken. Hagyjon minél kevesebb
nyomot: mindig vezessen felelősen, tisztelje a környezetet, és tartsa be az országos/helyi törvényeket. A kiadványban látható vezetők profik: ne próbálja utánozni őket. A Yamaha termékek
műszaki jellemzői és megjelenése időről időre külön figyelmeztetés nélkül változhat, az itt látható megjelenések csak az illusztrációt szolgálják, és nem jelentik a termékek szerződésszerű
leírását. Egyes modelleket opcionális tartozékokkal jelenítünk meg. Minden quadhoz 12 hónapos korlátozott gyári garancia jár, kivéve a Banshee modellt, amelyhez 90 napos korlátozott gyári
garancia jár. További részletek a kereskedőnél.
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Yamaha Blue Solid Green Red Spirit

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségükkel a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal támogatják a Yamaha

termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresse fel a Yamaha hivatalos márkaszervizét.

A Yamaha alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten a Yamaha termékekhez fejlesztették ki, tervezték és tesztelték.

A Yamaha a Yamaha motorokhoz a Yamalube® márkanév alatt forgalmazott, saját, kiváló minőségű kenőanyagainak

használatát javasolja. Ezekkel a kenőanyagokkal a motor minden körülmények között hatékonyan működik.

A funkcionális és stílusos tartozékok mellett Yamaha csúcsminőségű motoros ruházatok széles körét is kínálja, melyek

garantálják biztonságod és kényelmed. Utcai ruhák teljes választéka is elérhető. További információkért látogasson el

a következő oldalra:

www.yamaha-motor.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha Grizzly 450 EPS modellről a

mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


