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Nagyobb teljesítmény.
Több élvezet. Több
győzelem.
Ha ültél már valaha YFM700R quadon, többé nincs
visszaút. Lenyűgöző teljesítménye és precíz
vezethetősége bármilyen típusú területen adrenalinnal
átitatott akciót biztosít. Ha hagyja, hogy Önt is
lenyűgözze, ez a bivalyerős quad örökre megváltoztatja
szabadidejét.

A dinamikus, 686 köbcentiméteres négyütemű motor
tulajdonságai tovább növelik a teljesítményt, és ezzel a
motor gyorsulását is. Hatékony üzemanyag-fogyasztása
végett két tankolás közben többet motorozhat.

A kifejezetten versenyekhez tervezett YFM700R Special
Edition számos exkluzív alkatrésszel (például magas
kompressziójú hengerfejjel, speciális bütyökkel és
versenyekre született befecskendezési térképpel)
szerelve kerül forgalomba. A külső tartályos
lengéscsillapítók és a 22 colos Maxxis abroncsok újabb
bizonyítékot kínálnak arra, hogy az YFM700R SE
győzelemre született.

Csúcstechnológiás,
versenymotorokkal vetekedő 686
köbcentiméteres, üzemanyag-
befecskendezéses motor

Magas teljesítmény kisebb
üzemanyag-fogyasztással

Erős, könnyű alumínium/acél
hibrid váz

A hátsó felfüggesztés kényelmet
és kezelhetőséget biztosít

Egyszerűen állítható, alacsony
nyomású gázos első
lengéscsillapítók

Nagy, 22 colos első kerekek

A rugózatlan súly csökkenése
alumínium alkatrészek által

Egyszerűen kapcsolható, 5
fokozatú sebességváltó,
hátramenettel

Informatív és könnyen leolvasható
LED-műszerek

Nyomógombos elektromos
önindító a kényelem érdekében

Áramvonalas karosszéria
kényelmes üléspozícióval

Kompromisszumok nélküli kivitel
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A Yamaha szabadidős
quadjai

Nagy felfedezések, élmények és garantált
szórakozás vár minden vezetőre. Az YFM700R
bevezetésével ezt szeretnénk elérni. A
versenyzők számára pedig megalkottuk a
tökéletes fegyvert: ez az YFM700R SE.

A Yamahánál megtalálod a számodra
tökéletes modellt, akár messzire igyekvő
kalandor vagy, aki azért kényelmesen szeretne
utazni, akár tapasztalt versenyző vagy, aki az
elsöprő teljesítmény mellett hipermodern
technológiai megoldásokat biztosító quadra
vágyik.

Négyütemű, 686 köbcentis motorunk
kategóriájában vezető teljesítmény mellett
legendás tartósságot és kiemelkedő
megbízhatóságot kínál, így akár barátaiddal
kószálsz a mezőn, akár a versenypályán
küzdesz az első helyért, a Yamaha quadjai
között megtalálod a neked való darabot.
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Nagy teljesítmény, magas nyomaték
A Yamaha quadok 4 ütemű motorjai alacsony fordulatszámon
is nagy nyomatékot szolgáltatnak, így nehéz terepen is
biztosítva van a hatalmas vonóerő. A YFM700R motorja
kimagasló erőt és nyomatékot biztosít, üzemanyag-
befecskendező rendszere pedig gazdaságosabb fogyasztást és
kevesebb károsanyag-kibocsátást eredményez.

Különösen erős hibrid váz
A minden ütődésnek és bukkanónak ellenálló szilárdság
érdekében a modern hibrid karosszéria az acél első részt
alumínium hátsó résszel és leszerelhető kiegészítő kerettel
egyesíti. A kényelmet szolgálja és a jármű feletti uralmat is javítja
az alumíniumöntvényből készült könnyű lengőkar, amely
optimális csillapítási beállításokkal működő, állítható
lengéscsillapítót működtet.

5 fokozatú sebességváltó hátramenettel
A nagy teljesítményű motorblokk működésének optimalizálását
szolgálja az YFM700R modell finom működésű, ötfokozatú
sebességváltója. A strapabíró sebességváltó és a zökkenőmentes
működésű, többtárcsás tengelykapcsoló garantálja a jármű feletti
teljes uralmat, a hátrameneti fokozat pedig a nehéz helyzetekben
javítja a manőverezési lehetőségeket.

Állítható felfüggesztés
A gyári beállítású, hosszú rugóutas első felfüggesztés minden terepen
zökkenőmentes és biztonságérzetet nyújtó vezetést biztosít. A hátsó
felfüggesztés optimalizált csillapítási beállításainak köszönhetően
kényelmes a motorozás és nagy a vonóerő, a terep egyenetlenségeit
nagyrészt felvevő nagy, 22 colos első kerekek pedig a komfortérzet
további javítását szolgálják.

Könnyű alumíniumkerekek és féknyergek
Alumíniumkerekek és kompakt féknyergek alkalmazásával sikerült
alacsony értéken tartani az YFM700R rugózatlan tömegét, ennek
eredménye pedig a jól reagáló felfüggesztés. A léghűtéses tárcsákkal
működő, kétdugattyús első féknyergek a YFZ450R típusú
kétdugattyús hátsó féknyereggel együtt zökkenőmentes és jól
kézben tartható fékezőerőt biztosítanak, így fékezés közben sem
csökken a biztonságérzet.

Ergonomikus kialakítás
A quad vezetése az izmok szokatlan kombinációjának megmozgatásával
járó szórakozásként írható le. Minden Yamaha quadot úgy terveztek,
hogy a lehető legtöbb testfelépítésű és -méretű személy könnyen
vezethesse és kényelmesen ülhessen rajta. Az elülső rész kialakítása
kényelmes teret biztosít a térd számára a test jobb mozgása érdekében,
megőrizve az YFM700R agresszív és áramvonalas stílusát.
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Motor YFM700R YFM700R SE
Motor típusa Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes

Lökettérfogat 686cc

Furat x löket 102,0 mm x 84,0 mm

Kompresszióviszony 9,2 : 1

Kenési rendszer Száraz karter

Üzemanyagrendszer Üzemanyagbefecskendezéses, 44 mm

Gyújtás ECU

Indítás Elektromos

Váltó 5 sebesség és hátramenet, Nedves, többtárcsás tengelykapcsoló

Hajtásrendszer 2 kerék hajtású

Kihajtás Szigetelt O-gyűrűs lánchajtás, Excentrikus beállítás

Alváz YFM700R YFM700R SE
Első felfüggesztés Független, dupla-lengőkaros, Menetes előterhelés-beállítású rugó, 3 utas

beállítható csillapító, 230 mm-es lökethossz

Hátsó felfüggesztés Alumíniumöntvény lengőkar, Menetes előterhelés-beállítású rugó, 3 utas
beállítható csillapító, 256 mm-es lökethossz

Első fék Kettős hűtött tárcsafék hidraulikus ikerdugattyús nyergekkel

Hátsó fék Ventilated wave-type disc with hydraulic callipers

Első gumik AT21x7R10

Hátsó gumik AT20x10R9

Méretek YFM700R YFM700R SE
Teljes hossz 1 845 mm

Teljes szélesség 1 170 mm

Teljes magasság 1 130 mm

Ülésmagasság 815 mm

Tengelytáv 1 280 mm

Minimális hasmagasság 113 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

192 kg

Üzemanyagtank kapacitása 11,0 liter



Színek 
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Racing Blue Blaze Orange Black

A Yamaha minőségbiztosítási lánc
A Yamaha szakemberei kiváló felkészültséggel, 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.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha YFM700R YFM700R SE modellről a

mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


