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A munka szépsége.
A Yamaha masszív Grizzly 700 modellje komoly hírnevet
szervezett magának, mint a világ legstrapabíróbb
munkaquadja. Ez a masszív jármű leegyszerűsíti a nehéz
feladatokat, így jobban elmerülhetsz a környezetben.

A Grizzly 700 olyan keményen dolgozik, mint te, 708
köbcentis motorja biztosítja a munka hatékony
elvégzéséhez szükséges erőt. A kompakt karosszérián
LED-es fényszórók és egy erőteljes megvilágítást biztosító
halogén munkalámpa található – a 26 colos
gumiabroncsok pedig kellő tapadást biztosítanak.

A Yamaha Ultramatic® váltórendszerének, az On-
Command® hajtásrendszernek, továbbá az elektronikus
szervokormánynak (EPS modellek esetén) köszönhetően a
Grizzly 700 kategóriája legjobb teljesítményét biztosítja,
stílusos, illetve funkciók szélesebb körét kínálja.

Nagy teljesítményű, 708 köbcentis
DOHC négyütemű motor

Agresszív stílus, kompakt
megjelenés

Yamaha Ultramatic® CVT
automata váltó

Yamaha On-Command®
kétkerékhajtás, négykerékhajtás,
differenciálzáras négykerékhajtás
(2WD, 4WD, 4WD/Diff Lock)

Független, hosszú rugóúttal
rendelkező, állítható
felfüggesztés

Yamaha elektromos
szervokormány (EPS modellek)

Első és hátsó féktárcsák
kétdugattyús féknyergekkel

Maxxis 26"-es gumiabroncsok, 26 x
8 x 12 első; 26 x 10 x 12 hátsó

Digitális műszerek és három
tárolórekesz

LED fényszórók; középső
munkalámpa (EPS modellek)

Összesen 140 kg-os teherbírás az
első és a hátsó tartón

600 kg-os vontatókapacitás és
előre felszerelt csörlő



Grizzly 700 EPS / SE
www.yamaha-motor.hu

Jobbá tesz minden
munkanapot

A Yamaha munkaquadjait 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 nagy
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 haszonjárműként használható
munkaquadjai fáradhatatlan igáslovak, de
korántsem csak munkára használhatók. Ha az
idő megengedi, nagyon ütősek tudnak lenni
szórakozásra használt quadként is.
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708 köbcentis DOHC motor
A Yamaha legnagyobb munkaquadja erőteljes, nagy kapacitású
motorral rendelkezik, amely kategóriaelső nyomatékot és
teljesítményt biztosít. A kettős felső vezérműtengelyt (DOHC),
illetve 4 szelepes hengerfejet tartalmazó, hatékony, 708
köbcentiméteres, folyadékhűtéses motor egyenletes és
vezérelhető teljesítményt kölcsönöz a Grizzly 700 modellnek,
mely így minden talajtípuson kiválóan megállja a helyét.

Ultramatic® sebességváltó
A normál, felező, hátramenet, üres és parkoló üzemmódokkal
felszerelt, a Yamaha iparágvezető Ultramatic® automata váltója a
munkaquadok világának egyik legtartósabb és leghatékonyabb
CVT (fokozatmentes sebességváltó) rendszere. Az észrevétlenül
működő ékszíjjal rendelkező, kifinomult kialakítás természetes,
minden keréken működő motorfék érzetét kelti, mely nagyobb
magabiztosságot és vezérelhetőséget biztosít lejtőn lefelé.

Független felfüggesztés, tárcsafékek
A Grizzly 700 független felfüggesztőrendszere előre beállítható
terhelésű, nitrogénes lengéscsillapítókkal rendelkezik, melynek
köszönhetően a vezető a különféle terheknek megfelelő
beállításokat használhat. Ezenfelül ez a kategória egyetlen olyan
modellje, mely kétdugattyús féknyereggel ellátott első és hátsó
féktárcsákkal rendelkezik, ami kiemelkedő fékezési teljesítményt és
érzést biztosít.

On-Command® hajtásrendszer
Az intelligens On-Command® hajtásrendszer kényelmes nyomógombos
vezérlést biztosít, melynek segítségével észrevétlenül és azonnal
kapcsolhat át kétkerékhajtásról négykerékhajtásra és vissza. A
kormányrúd jobb oldalán található gomb megnyomásával választhat a
kétkerékhajtás, a négykerékhajtás és a diffenciálzáras négykerékhajtás
közül, így könnyedén optimalizálhatja a Grizzly teljesítményét a változó
talajviszonyoknak és az időjárási viszonyoknak megfelelően.

Szállítási kapacitás és csörlő
A masszív és tartós első és hátsó csomagtartók együttes kapacitása
140 kg, míg a Grizzly 700-as modellje 600 kg-os vontatási kapacitással
rendelkezik, ami a gazdaságokban, a gyárakban és az erdőkben
egyaránt ideális társsá teszi a járművet. A munkaquad elejére szerelt
WARN ProVantage 2500 csörlő Európában a standard felszereltség
része, melynek köszönhetően a Grizzly 700 igazán tökéletes
haszongépjármű.

Elektromos szervokormány (EPS)
A nagyobb kényelem és a kisebb erőkifejtés érdekében a Grizzly 700
EPS modellek elektromos szervokormánnyal (EPS) vannak felszerelve,
mely a kialakításának köszönhetően tökéletes egyensúlyt biztosít a
vezető támogatása és a pozitív visszacsatolás között. A könnyed
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kormányzás és a precíz kezelés fenntartásával ez a rendszer nagyobb
kényelmet, magabiztosságot és kiterjedt irányítást kölcsönöz a
vezetőnek.
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Motor Grizzly 700 EPS / SE
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 708cc

Furat x löket 103,0 mm x 85,0 mm

Kompresszióviszony 10,1 : 1

Kenési rendszer Nedves karter

Üzemanyagrendszer Egy 44 mm-es Mikuni

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

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

Kihajtás Kardán

Alváz Grizzly 700 EPS / SE
Első felfüggesztés Független, dupla-lengőkaros, 193 mm wheel travel

Hátsó felfüggesztés Független, dupla-lengőkaros, 232 mm wheel travel

Első fék Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék

Hátsó fék left hand/right foot operation

Első gumik Maxxix MU19 AT26x8-12, steel wheels, (SE has alloy wheels)

Hátsó gumik Maxxix MU19, AT26x10-12,  steel wheels, (SE has alloy wheels)

Méretek Grizzly 700 EPS / SE
Teljes hossz 2 070 mm

Teljes szélesség 1 230 mm

Teljes magasság 1 253 mm

Ülésmagasság 860 mm

Tengelytáv 1 253 mm

Minimális hasmagasság 288 mm

Min. fordulósugár 3,5 m

Üzemanyagtank kapacitása 18,0 liter

Olajtank kapacitása 2,6 liter

Terhelési határértékek Grizzly 700 EPS / SE
Első rakodófelület 50 kg

Hátsó rakodófelület 90 kg

További jellemzők Grizzly 700 EPS / SE
Kormányzási rendszer Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval (nem a normál kivitelnél)

A Grizzly 700 modell nem rendelkezik EPS rendszerrel, továbbá nincs felszerelve középső halogén munkalámpával.
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Solid Green White Red Spirit Camouflage

Matt Silver Satin Black Crimson Red Metallic

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

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

Az eredeti 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 a Yamaha csúcsminőségű, innovatív motoros ruházatok széles körét is

kínálja, melyek garantálják a biztonságot és a kényelmet. Az utcai ruházati cikkek kiterjedt választéka is elérhető.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:

www.yamaha-motor.eu/accessories

Tuddj meg többet a

Yamaha Grizzly 700 EPS / SE modellről a

mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


