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A gyermekek quadja, de a
felnőttek is szeretik.
Lehet, hogy az YFM90R mérete kicsi, de a Yamaha
nagyobb típusaiban megtalálható számos funkcióval
rendelkezik, így például dupla A-karos, független első
felfüggesztéssel, hátsó tárcsafékkel, CVT-
sebességváltóval és elektromos önindítóval.

Az YFM90R a teljesítményt biztonsági funkciókkal
párosítja, hogy biztosan ne kelljen semmi miatt aggódnia.
Egy egyszerű CDI-modul állítja a motor teljesítményét a
különböző szintű vezetési képességekhez, a
kormányrúdon lévő rögzítőfék pedig gondoskodik róla,
hogy az YFM90R ott is maradjon, ahol utoljára hagyta.

A teljesen automata sebességváltó még inkább
megkönnyíti a vezetést, továbbá ez az, ami miatt az
YFM90R a gyermekek quadja, de a felnőttek is kedvelik.

Teljesen automata CVT-
sebességváltó

Elektromos önindító

Lánchajtás

Rögzítőfék

Gázhatároló

F/N/R fokozatok

Hidraulikus hátsó tárcsafék

Kényelmes ergonómia
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A Yamaha szabadidős
quadjai

Kirándulás, csupa szórakozás és izgalmas
szabadtéri élmények a barátaival – ezt ígérik a
Yamaha szabadidős quadjai.

Válasszon a sportos vagy a hosszabb távra
tervezett modellek, illetve tudásának
megfelelően a kezdőknek vagy a haladóknak
szánt modellek közül. A kínálatban mindenki
ízlésének és vezetési tapasztalatának
megfelelő quad megtalálható. Minden quad
olyan technológiával és ergonomikus
kialakítással rendelkezik, amely megbirkózik
minden kihívással, amit a természet Ön elé
állíthat, így a szabadtéri kirándulásokat
pihentető és kényelmes vezetés mellett
élvezheti.

Ugyanakkor a Yamaha quadok kevés
üzemanyagot fogyasztanak, és minimális
karbantartást igényelnek, így Önnek és
quados barátainak nincs más dolguk, mint
belevetni magukat a kalandokba, és átadni
magukat a felejthetetlen élményeknek.
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Könnyed sebességváltás
A fiatal vagy tapasztalatlan vezetők számára kiválóan alkalmas
automata váltóval az YFM90R-t még könnyebben vezethető.
Különösen jól alkalmazható hosszabb távok megtételére,
amikor a folytonos váltás fárasztóvá válhat.

Elektromos önindító
Az indítás egyszerű, ahogy a kezelés és a karbantartás is könnyű.
Nem kell a berúgókaros indítással kínlódni, elég megnyomni az
indítógombot, és az YFM90R máris életre kel. Ideális a 10 év
feletti tanulóvezetők számára.

Előremenet, üres és hátramenet
Az YFM90R az F/N/R fokozatokat váltó karral megnöveli a
kényelmet.

Hosszú rugóutas, állítható felfüggesztés
A hosszú rugóúttal rendelkező felfüggesztés gondoskodik róla, hogy a
gumiabroncsok folyamatos kapcsolatban legyenek a talajjal még
egyenetlen terepen is. A független első felfüggesztés azt jelenti, hogy
az egyik első kerék mozgása nem hat a másikéra. Javítja az
irányíthatóságot, így az YFM90R pontosabban és könnyebben
irányítható a hepehupás terepen.

Széles karosszéria és nagy hasmagasság
A kompakt motornak és a hosszú rugóúttal rendelkező
felfüggesztésnek köszönhetően a Yamaha quadok talaj feletti
hasmagassága igen nagy. A széles alváz jó stabilitást biztosít. Az erős
védőlemezek óvják a quad motorját és alvázát a sérülésektől, ha
akadályba ütközne.

Ergonomikus kialakítás
A quad vezetése az izmok szokatlan kombinációjának megmozgatásával
jár. Az YFM90R kialakítása alkalmazkodik a 10 éven felüliek eltérő
testalkattípusaihoz.
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Motor YFM90R
Motor típusa Egyhengeres, 4 ütemű, Léghűtéses, SOHC, 2 szelepes

Lökettérfogat 88cc

Furat x löket 47,0 mm x 51,0 mm

Kompresszióviszony 10,2 : 1

Kenési rendszer Nedves karter

Üzemanyagrendszer TK SVR 22 mm karburátor

Gyújtás DC-CDI

Indítás Elektromos

Váltó Automata CVT

Hajtásrendszer 2 kerék hajtású

Kihajtás Láncos

Alváz YFM90R
Első felfüggesztés Független, dupla-lengőkaros, 78 mm-es lökethossz

Hátsó felfüggesztés Lengőkaros, 83 mm-es lökethossz

Első fék Kettős szigetelésű dobfék

Hátsó fék Szigetelt dobfék

Első gumik AT18x7-8

Hátsó gumik AT18x9-8

Méretek YFM90R
Teljes hossz 1 490 mm

Teljes szélesség 885 mm

Teljes magasság 910 mm

Ülésmagasság 654 mm

Tengelytáv 1 010 mm

Minimális hasmagasság 100 mm

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

120 kg

Üzemanyagtank kapacitása 4,8 liter
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Racing Blue White

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.hu

Tuddj meg többet a

Yamaha YFM90R modellről a mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


