
Mindig készen a
következő kalandra
Minden Yamaha quadot úgy tervezünk, hogy

megbirkózzon még a legnagyobb kihívást jelentő

terepekkel is. A kategóriájában első Grizzly 700 ezenfelül

a felhasználóbarát és ki nomult technológiák egyik

legszélesebb választékával érkezik, így megkönnyíti és

nagyobb élménnyé teszi a terepen való kalandozást.

A simán működő Ultramatic® váltómű azonnal kiválasztja

az adott helyzethez optimális áttételi arányt, így

maximális élvezetet biztosít minden úton. A könnyen

kezelhető elektronikus szervokormány, az ütéseket

felfogó 26 colos gumiabroncsok és az ergonomikus váz

pedig biztosítja a maximális kényelmet.

Az On-Command® hajtásrendszer megkönnyíti a

kétkerékhajtásról négykerékhajtásra való váltást, míg a

nagy nyomatékú 686 cm³-es Mk II motor ereje legyőzi

még a legextrémebb terepet is. Az erős LED-lámpákkal,

digitális műszerekkel és nagy teljesítményű csörlővel

Nagy teljesítményű, 686 cm³-es SOHC

négyütemű motor

Agresszív stílus, kompakt megjelenés

Yamaha Ultramatic® CVT automata

váltó

Yamaha On-Command®

kétkerékhajtás, négykerékhajtás,

di erenciálzáras négykerékhajtás

Független, hosszú rugóúttal

rendelkező, állítható felfüggesztés

Yamaha elektromos szervokormány

Nagy, többfunkciós műszercsoport

Maxxis Zilla 27 colos, 27x10-es első és

hátsó gumiabroncsok, 14 colos

alumínium kerekeken

Hidraulikus tárcsafékek mind a négy

keréknél

LED-es fényszórók; középső

munkalámpa

Összesen 140 kg-os teherbírás az első
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MK II 686 cm³-es SOHC-motor

A Yamaha legnagyobb hobbiquadját

erőteljes, nagy kapacitású motor hajtja,

amely kategóriaelső nyomatékot és

teljesítményt biztosít. Az EFI

fojtószelepházzal,  nomhangolt ECU-

programozással, ki nomult

tűréshatárokkal felvértezett második

generációs MK II 686 cm³-es,

négyszelepes, SOHC elrendezésű motor

alacsony üzemanyag-fogyasztást, nagy

nyomatékot és egyenletes

motorteljesítményt biztosít.

Ultramatic® váltómű

A Yamaha normál, felező, hátramenet,

üres és parkoló üzemmódokkal felszerelt,

iparágvezető Ultramatic® automata

váltója az egyik legtartósabb és

leghatékonyabb fokozatmentes

sebességváltó (CVT) rendszer. Az azonnal

reagáló hajtáslánc a legkeményebb

terepet is kiválóan kezeli anélkül, hogy

elveszne a természetes

összkerékmotorfék-érzet, így meredek

lejtőkön is magabiztosságot és stabilitást

kölcsönöz.

Független felfüggesztés és
tárcsafékek

A Grizzly 700 EPS SE független

felfüggesztési rendszere állítható

előterhelésű, nitrogéngázos

lengéscsillapítókkal rendelkezik, melynek

köszönhetően a vezető a különféle

terheknek megfelelő beállításokat

használhat. Ezenfelül ez a kategória

egyetlen olyan modellje, amely mind a négy

keréknél hidraulikus tárcsafékekkel

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 kapcsolhatsz át

kétkerékhajtásról négykerékhajtásra és

vissza. A kormány jobb oldalán található

gomb megnyomásával választhatsz a

kétkerékhajtás, a négykerékhajtás és a

di erenciálzáras négykerékhajtás közül,

így könnyedén optimalizálhatod a Grizzly

teljesítményét a változó talajviszonyoknak

és az időjárási viszonyoknak megfelelően.

Szállítási kapacitás és csörlő

A Grizzly 700 EPS SE kategóriájának egyik

leggazdagabb felszereltségével

rendelkezik. Alapfelszereltségéhez

tartozik az előre szerelt

WARN ProVantage 2500 csörlő, amely

kiránt a legnagyobb slamasztikából is. Ez

a 140 kg-ig terhelhető és akár 600 kg-ot

elvontató, kategóriaelső hobbiquad ideális

partnered lesz a vadász- vagy

halászkalandjaidhoz és táborozásaidhoz.

Elektromos szervokormány (EPS)

A nagyobb kényelem és a kisebb

kormányzási erő érdekében a Grizzly 700

EPS SE modellt elektromos

szervokormánnyal (EPS) szereltük fel, mely a

kialakításának köszönhetően tökéletes

egyensúlyt biztosít a rásegítés és a

kormányvisszajelzés között. A könnyed

kormányzás és a precíz kezelés

fenntartásával ez a rendszer nagyobb

kényelmet, magabiztosságot és

irányíthatóságot biztosít a vezetőnek.
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Motor

Motor típusa
Egyhengeres;folyadékhűtéses;4 ütemű;SOHC;4
szelepes

Lökettérfogat 686 cm³
Furat x löket 102,0 mm × 84,0 mm
Kompresszióviszony 10.0 : 1
Kenési rendszer Nedves karter
Üzemanyagrendszer Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás TCI
Indítás Elektromos

Váltó
Ultramatic® V-szíj, első és hátsó kerekes
motorfékkel;L/H/N/R

Hajtásrendszer On-Command® 2WD/4WD/di erenciálzár
Kihajtás Kardán

Alváz

Első felfüggesztés
Független, dupla-lengőkaros;193 mm wheel travel;5
pozíciós előterhelés-beállítás

Hátsó felfüggesztés
Független, dupla-lengőkaros;232 mm wheel travel;5
pozíciós előterhelés-beállítás

Első fék Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék

Hátsó fék
left hand/right foot operation;Léghűtéses, hidraulikus
tárcsafék

Első gumik Maxxis 27” Zilla abroncsok 27x 10-14, alumíniumfelnik
Hátsó gumik Maxxis 27” Zilla abroncsok 27x 10-14, alumíniumfelnik

Terhelési határértékek

Első rakodófelület 50 kg
Hátsó rakodófelület 90 kg

Méretek

Teljes hossz 2070 mm
Teljes szélesség 1230 mm
Teljes magasság 1253 mm
Ülésmagasság 860 mm
Tengelytáv 1253 mm
Minimális hasmagasság 300 mm
Min. fordulósugár 3,5 m
Üzemanyagtank kapacitása 18,0 liter
Olajtank kapacitása 2,6 liter
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További jellemzők

Kormányzási rendszer
Ackermann-típusú, elektronikus kormányszervóval (nem a normál
kivitelnél)
[WARNProVantage2500]
[2ReceiverTrailerStyleHitch]
[PaintedBodyAluminiumcastedwheelsAluwheelsworklightDigitalMeter]



A maximum 70 köbcentiméteres motorral felszerelt quadok használatát csak 6 évesnél idősebb vezetők

számára ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 70 – 90 köbcentiméter közötti motorral felszerelt

quadok használatát 12 éves kortól ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméternél

nagyobb motorral felszerelt quadok használatát 16 éves kortól ajánljuk. A quadok kizárólag a tervezésük

során meghatározott korlátokon belül használhatók. A biztonságosan vontatható tömeg és a maximális

terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott termék esetében

alkalmazható). A tartósság, megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető és utasai biztonsága érdekében az

ajánlott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. A Yamaha azt javasolja, hogy a quad vezetői

vegyenek részt a megfelelő vezetői oktatáson. A biztonsággal és az oktatással kapcsolatos

információkért fordulj márkakereskedődhöz, vagy hívd fel országod hivatalos Yamaha forgalmazóját. A

quadok üzemeltetése veszélyes lehet.
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