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Irány a felfedezés.
A Yamaha Wolverine-R egy izgalmas kétüléses jármű,
amely elviszi a szabadidős terepvezetés élményét a
tömegeknek. Az autókhoz hasonló kezelőszervekkel
felszerelt és magas szintű kényelmet és biztonságot
garantáló, stílusos és sokoldalú, négykerékhajtású
járműnek köszönhetően a szórakozás és az izgalom egy új
világát ismerheted meg.

Kompakt vázának, magabiztosságot sugárzó, autóhoz
hasonló kétüléses utasterének és a nagy nyomatékkal
rendelkező motornak köszönhetően a Wolverine-R a
legszélsőségesebb terepviszonyokat is képes legyőzni.

A felhasználóbarát, teljesen automata váltónak, a
kétkerékhajtás és a négykerékhajtás közötti
átkapcsolásnak, valamint az elektronikus
szervokormánynak (EPS) köszönhetően a Wolverine-R
készen áll, hogy útra keljen veled. Mire vársz? Fedezd fel a
világot!

Kompakt és agresszív stílusú off-
roader

Kategóriájában vezető szintű
kényelem, kiemelkedő
terepviszonyokat is legyőzni képes
teljesítmény

Autókhoz hasonló kialakítású
kétszemélyes utastér
kagylóülésekkel

Ultramatic® teljesen automata
CVT-sebességváltó

Magas, alacsony, hátramenet és
üres sebességfokozatok

Stabil és természetes érzést
biztosító motorfék

On-command®
2WD/4WD/differenciálzáras 4WD
üzemmódok

Intuitív kezelőszervek és digitális
műszerfal

Teljes mértékben állítható, hosszú
rugóúttal rendelkező KYB külső
tartályos lengéscsillapítók

Elektronikus szervokormány (EPS)

Lapos plató és 680 kg-os vontatási
kapacitás

Kikapcsolódásra és könnyű
haszongépjárműként egyaránt
használható



Wolverine-R / SE / R Spec
www.yamaha-motor.hu

Nincs
megközelíthetetlen

terület

Amikor nekifogtunk a Wolverine-R
fejlesztésének, az volt a célunk, hogy olyan
járművet alkossunk, amely kikapcsolódásra és
könnyű haszongépjárműként egyaránt
használható – még kihívásokkal teli
környezetben is. A két személy szállítására
alkalmas járműnek ezen felül agilisnek,
kényelmesnek és szórakoztatónak is kellett
lennie.

Az autókhoz hasonló utastérrel ellátott rövid
és szűk váznak – és az elöl elhelyezkedő nagy
teljesítményű motornak – köszönhetően a
Wolverine-R a lélegzetelállító teljesítmény
mellett kiemelkedő kényelemmel is
rendelkezik.

A kategóriaelső Yamaha technológiáknak, pl.
az On-command® hajtásrendszernek, az EPS
rendszernek és az Ultramatic® teljesen
automata CVT-sebességváltónak
köszönhetően a Wolverine-R egy ideális
négykerékhajtású jármű, amely a szélsőséges
terepek felfedezésére és az ott történő
munkavégzésre egyaránt használható.
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Autókhoz hasonló kialakítás
Ez nem egy hétköznapi off-roader. A tágas, kétszemélyes
utastérnek, valamint a magas támlájú, hárompontos biztonsági
övvel és válltámaszokkal ellátott kagylóülésnek köszönhetően
a kényelem és a biztonság teljesen garantált. A középen
elhelyezett fokozatválasztó és kézifék pontosan ott
helyezkedik el, ahol az ember várná – a strapabíró csővázas
védőkeret és a napfénytető pedig garantáltan megvéd az
időjárás viszontagságaitól.

Ellenálló plató
A pehelykönnyű polipropilénből készült lapos plató akár 136 kg-
nyi felszerelés vagy csomag szállítására is alkalmas. A hat rögzítési
pontnak köszönhetően szíjak segítségével kötözheted le a
rakományt, a több pozícióval is rendelkező hátsó, lehajtható ajtót
pedig igényeid szerint állíthatod be. Ha pedig a motorhoz
szeretnél hozzáférni a rutinszerű karbantartás érdekében, a plató
egésze rendkívül gyorsan eltávolítható.

Strapabíró, agresszív dizájn
Az erőteljes elülső kialakítással és kompakt vázszerkezettel ellátott,
szélsőséges terepviszonyokra készült off-roader igazán agresszív
külsővel rendelkezik. A rövid tengelytávval és a szűk vázszerkezettel
rendelkező, gyors, kétüléses Wolverine-R modellt strapabíró külső
jellemzi, melyet kategóriaelső terepteljesítmény egész ki.

26 colos gumiabroncsok
Ez a négykerékhajtású jármű annyira különleges, hogy a Maxxis vállalat a
Bighorn gumiabroncs-termékcsalád egy különálló verzióját fejlesztette
ki kifejezetten ehhez a modellhez! Az optimális tapadást és tartósságot
biztosító kialakítás magas kényelmi fokozattal és kormányzási
precizitással párosul. A 26 x 8 x 12 méretű első és 26 x 10 x 12 méretű
hátsó, diagonál abroncsokat fejlett felfüggesztés védi a kategóriaelső
terepteljesítmény elérése érdekében.

708 köbcentis DOHC motor
A 708 köbcentis motor optimális nyomatékot és teljesítményleadást
biztosít az izgalmas szabadidős vezetésekhez. A hatékony DOHC 4
szelepes hengerfejnek köszönhetően ez a dinamikus, 4 ütemű
rendszer a Yamaha Ultramatic® teljesen automatikus CTV-
sebességváltó rendszerén keresztül továbbítja a teljesítményt, ami
egyenletes és zökkenőmentes gyorsulást és stabil motorfékezést
eredményez.

On-command® 4WD
A Yamaha On-command® rendszerének köszönhetően a vezető a
műszerfalon elhelyezett tárcsa egyszerű elforgatásával váltogathatsz a
2WD, 4WD vagy a differenciálzáras 4WD üzemmódok között. A magas
és alacsony – valamint a hátramenet – sebességfokozatoknak
köszönhetően ezen bizonyítottan iparágelső hajtásrendszernek
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köszönhetően a Yamaha strapabíró Wolverine-R modellje a technikás és
szélsőséges terepviszonyokkal is könnyedén megbirkózik.
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Motor Wolverine-R / SE / R Spec
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, 4WD with Diff-lock

Kihajtás Kardán

Alváz Wolverine-R / SE / R Spec
Első felfüggesztés Független, dupla-lengőkaros, 246 mm rugóúttal

Hátsó felfüggesztés Független, dupla-lengőkaros, stabiliyátorral, 269 mm rugóúttal

Első fék Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék

Hátsó fék Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék

Első gumik Maxxis Bighorn 2.0, AT26x8-12, steel rims

Hátsó gumik Maxxis Bighorn 2.0, AT26x10-12, steel rims

Méretek Wolverine-R / SE / R Spec
Teljes hossz 2 970 mm

Teljes szélesség 1 540 mm

Teljes magasság 1 885 mm

Tengelytáv 2 062 mm

Minimális hasmagasság 290 mm

Min. fordulósugár 4,6 m

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

581 kg

Üzemanyag tank kapacitása 36,7 liter

Olaj kapacitás 2,6 liter

Terhelési határértékek Wolverine-R / SE / R Spec
Csomagtartó 136 kg

További jellemzők Wolverine-R / SE / R Spec
Kormányzási rendszer Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

Vontatási kapacitás max. 680 kg

Instrumentation Digitális LCD kijelző üzemanyag szint, sebesség, fordulatszám, kettős távolság
mérőter, hour meter, clock, battery volt meter, 4WD status, transmission gear
indicator and Parking Brake indicator

A Wolverine-R modellt akció közben bemutató képeken a jármű opcionális tartozékokkal van felszerelve.



Színek 
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Racing Blue Solid Green Matt Silver

 Kiemelt tartozékok

Hátsó lengőkar
védőlemezek

Első lengőkar
védőlemez

Lehajtható
szélvédő

Szélvédő Első védőrács Alumínium
védőlemez-készlet

Az összes Wolverine-R tartozék megtekintéséhez látogassa meg a honlapot vagy, kérdezze márkakereskedőjét.

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültségüknek köszönhetően a legjobb szolgáltatásokkal és tanácsokkal

támogatják a Yamaha termékeket. Ezért a Yamaha javasolja, hogy szervizelési igények esetén keresd 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, amelyek 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/service

Tuddj meg többet a

Yamaha Wolverine-R modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


