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Őrült versenyzés,
hihetetlen szórakozás.
Nyomatékban gazdag, 998 köbcentiméteres,
háromhengeres motorjával, a hosszú utakat lehetővé tevő
felfüggesztésével és sokoldalú tárcsafékeivel, valamint
védelmet nyújtó, csúcstechnológiájú vázával az agresszív
stílusú Yamaha YXZ1000R maga a tökéletes,
hamisítatlanul sportos SxS.

Szálljon be a vadászpilóta-stílusú vezetőfülkébe,
helyezkedjen el az ergonomikus kialakítású
kagylóülésben, és készüljön fel az elsőosztályú
irányíthatósággal párosuló, tetszőleges úti célt lehetővé
tevő, terepet leigázó szupersport-gyorsulásra.

A forradalmi YXZ1000R és a YXZ1000R SE Special Edition
kiadás készen áll, hogy még nagyobb élményekben
lehessen része. Továbbfejlesztett műszaki jellemzőikkel
és kimagasló teljesítményükkel ezek a szupersport SxS
modellek szinte az egész terepmotor-világot átalakítják.

Az első hamisítatlanul sportos
side-by-side

Agresszív és radikális kivitel

Rendkívüli motor- és
vázteljesítmény

Elsőosztályú, háromhengeres 998
köbcentiméteres DOHC motor

Kategóriaelső gyorsulás és
maximális sebesség

Rally stílusú, szekvenciális, 5
sebességes váltó

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

Könnyű és mozgékony,
hamisítatlanul sportos váz

Nagyon hosszú utazásokra
alkalmas Fox Podium
lengéscsillapítók

Yamaha elektromos
szervokormány (EPS)

Vadászpilóta stílusú vezetőfülke
személyautókra jellemző
mérőórákkal

Felső védőrendszer és
napfénytető
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Példátlan
teljesítmény

Tervezőink a Yamaha nemesen tiszta
génjeiben rejtőző gazdag
sportteljesítményből merítettek, amikor az
alapoktól kezdve olyan terepjárművet hoztak
létre, amely hamisítatlanul sportos élménnyel
gazdagítja az SxS világát.

A hagyományos gondolkodást elutasítva a
Yamaha tervezői innovatív háromhengeres
motort és kézi sebességváltót terveztek,
amelyeket magas szintű védelmet nyújtó
karosszériába helyeztek, és a kategóriájában
legfejlettebb, hosszú utakat is kibíró
felfüggesztési rendszerrel láttak el.

Mindezeket a tulajdonságokat az On-
Command® vezetéssel, ergonomikus
kialakítású, vadászpilóta stílusú
vezetőfülkével, kagylóülésekkel és agresszív
megjelenéssel kiegészítve az YXZ1000R
modell egyedülálló teljesítményt nyújt.
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Nagy teljesítményű háromhengeres motor
Hamisítatlanul sportos terepjárműnek tervezték, így az
YXZ1000R a szupersport kategória teljesítményének új szintjét
mutatja be. Rendkívül praktikus méretű háromhengeres
kialakításával a 998 köbcentiméteres DOHC motor
lélegzetelállító gyorsulásra képes, akár a szenzációs 10 500
fordulatszámos határt is elérve, mellyel teljesen új kategóriát
hív életre az SxS világában.

Elektronikus üzemanyag-befecskendezés (EFI)
A három darab 41 mm átmérőjű fojtószelepház 4 lyukú
üzemanyag-befecskendezőkön keresztül táplálja a motort. A
közvetlen gázadási reakció azonnali teljesítményt nyújt, amikor
szükség van rá, ezáltal még izgalmasabb lesz a vezetés.

5 sebességes fokozatváltó
A hátramenet funkcióval is rendelkező 5 sebességes kézi
sebességváltó jól kiegészíti a motor jellemzően kimagasló
teljesítményét. A rally stílusú szekvenciális váltó igen gyors
sebességváltást tesz lehetővé a lenyűgöző gyorsulás érdekében, így
jól kihasználható az erő és a nyomaték, akkor és ott, amikor és ahol
szükség van rá - a strapabíró kormánymű pedig minimális erőátviteli
veszteséggel működteti a kerekeket.

Hamisítatlan, sportos váz
A könnyű és kompakt, csővázas kialakítású, célszerű felépítésű acélvázat
a lehető legjobb méretek figyelembe vételével alkották meg a
kategóriaelső manőverezési teljesítmény és kimagasló tartósság
biztosítása érdekében. A naptetővel ellátott felső védőrendszer
alapfelszerelésként fel van erősítve, csővázas struktúrája pedig
nagyfokú biztonságot és jó láthatóságot nyújt - vezetőnek és utasnak
egyaránt.

Agresszív kialakítás
A cápáéhoz hasonló orrkialakítással és a masszív, motorház fölé
emelkedő Fox Podium RC2 lengéscsillapítókkal, továbbá az alacsony
elülső résszel és a magasan ülő farokkal a felépítmény agresszív és
ragadozószerű megjelenést kölcsönöz a járműnek. Az alacsonyan
lévő elülső résznek köszönhetően Ön és utasa is kitűnő rálátást nyer
a jármű előtti részre, hogy a látottak alapján arra menjenek, amerre
szeretnének, s ezáltal tökéletes terepélményben legyen részük.

Csúcsminőségű felfüggesztés
A Fox 2,5” Podium RC2 külső tartályos lengéscsillapítóknak
köszönhetően a hatalmas, 406 mm-es elülső kerekeken, és masszív 432
mm-es hátsó kerekeken való utazás egyúttal elsőosztályú vezetési
élményt és manőverezési teljesítményt jelent. A teljesen állítható rugós
előterhelésnek, visszaugrásnak és alacsony/magas sebességű
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nyomáscsökkentésnek köszönhetően ez a rendszer lényegében bármely
szituáció kezelésére beállítható.
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Motor YXZ1000R / SE
Motor típusa Három dugattyús, folyadékhűtéses, 4 ütemű, DOHC, 4 szelepes

Lökettérfogat 998cc

Furat x löket 80,0 mm x 66,2 mm

Kompresszióviszony 11,3 : 1

Kenési rendszer Száraz karter

Üzemanyagrendszer Triple Mikuni 41 mm

Gyújtás TCI

Indítás Elektromos

Váltó Állandó áttételű, 5 sebességes

Hajtásrendszer On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

Kihajtás Kardán

Alváz YXZ1000R / SE
Első felfüggesztés Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 412 mm wheel travel

Hátsó felfüggesztés Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 432 mm wheel travel

Első fék Kettős hidraulikus tárcsafék

Hátsó fék Kettős hidraulikus tárcsafék, Parkolófék a tengelyen

Első gumik Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels)

Hátsó gumik Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels)

Méretek YXZ1000R / SE
Teljes hossz 3 121 mm

Teljes szélesség 1 626 mm

Teljes magasság 1 834 mm

Tengelytáv 2 300 mm

Minimális hasmagasság 330 mm

Min. fordulósugár 6,0 m

Feltöltött tömeg (olajjal és
üzemanyaggal)

685 kg / 699 kg

Üzemanyag tank kapacitása 34,0 L

Olaj kapacitás 3,4 L

Terhelési határértékek YXZ1000R / SE
Csomagtartó 136 kg

További jellemzők YXZ1000R / SE
Kormányzási rendszer Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval

Instrumentation Analog Tachometer, Digital Speedometer w/ Shift Indicator, LCD Display w/
Odometer, Dual Trip Meters, Battery Voltage, Hour Meter, Fuel Meter, Clock,
Water Temp, Gear Position Indicator, 4WD/Diff-Lock Status, EPS and Engine
Trouble



Színek 
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Racing Blue Satin Black

 Kiemelt tartozékok

Teljes titán Racing
kipufogórendszer

Kipufogó
tömőanyag készlet

Rekluse®
tengelykapcsoló

GYTR®
rozsdamentes acél
hátsó fékcsövek

GYTR®
rozsdamentes acél
első fékcsövek

Négypontos
verseny biztonsági
öv

Az összes YXZ1000R / SE 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 motorjaihoz 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/accessories

Tuddj meg többet a

Yamaha YXZ1000R / SE modellről a

mobiloddal

Yamaha Motor Hungária

Budaörsi út 227.

1112 Budapest

Magyarország


