
4 sedeži in okretnost,
kot jo nudi vozilo z 2
sedežema
Kompaktna šasija modela Wolverine X4 s kratko medosno

razdaljo je zasnovana za popolnoma samozavestno

premagovanje zahtevnega terena, zadnje vzmetenje s

samodejnim izravnavanjem pa zagotavlja oddaljenost od

tal za gladko vožnjo tudi pri popolni obremenitvi.

Za večje udobje sta voznikov sedež in volan prilagodljiva,

zadnja sedeža pa lahko zložite, da je več prostora za

tovor. Naš 850 cm3 agregat z dvema vzporedno

nameščenima valjema zagotavlja vso moč, ki jo

potrebujete. Sopotniki se zlahka pogovarjajo, saj X4

odlikuje izredno nizka raven hrupa in tresljajev.

Široka ponudba vgrajene originalne dodatne opreme pa

omogoča, da oblikujete svoj lastni Wolverine X4.

Močan, zanesljiv in tih 2-valjni motor z

delovno prostornino 850 cm3

Popolnoma opremljen z Yamahino

tehnologijo za terensko vožnjo

4-sedežno rekreativno terensko vozilo

z zamenljivima zadnjima sedežema

Pripravljen za delo, udoben in preverjen

na stezi

S ključem nadziran sistem za

upravljanje hitrosti

Neobvezna homologacija kategorije T
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4 sedeži in okretnost, kot jo nudi vozilo z
2 sedežema
Dvojna doza zabave z Wolverine X4 s štirimi sedeži! Ta izjemno zmogljiv stroj, s številnimi ergonomskimi

osvežitvami dizajna za leto 2021, nudi še več udobja in še bolj uporabniku prijazno upravljanje.

Zmogljiv dvovaljni agregat v Wolverine X4, z delovno prostornino 850 cm3 in vzporedno postavitvijo

valjev, proizvede veliko navora za preprosto obvladovanje tehničnega terena pri nizki hitrosti, uglajen

menjalnik Ultramatic in izbirni sistem vožnje z načini 2WD/4WD/Di  Lock pa nudijo še več zaupanja in

nadzora!

Sedeži z visokimi nasloni, na katerih lahko brez težav sedijo 4 odrasli, je eden najudobnejših načinov,

da se s prijatelji odpravite raziskovat oddaljena obzorja. Kompaktna šasija nudi izjemno stopnjo

agilnosti in okretnosti na vseh vrstah terenov in v vseh razmerah. Zavrnitev odgovornosti: Enota,

prikazana na slikah, je opremljena z originalno dodatno opremo Yamaha.
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Zmogljiv 850-cm3 agregat z
dvema valjema

850-cm3 agregat z dvema vzporedno

nameščenima valjema proizvaja visok

linearni navor, zato X4 zlahka prevaža

4 odrasle in njihov tovor po zahtevni in

hriboviti pokrajini. Moč je na razpolago pri

vseh hitrostih, posebna posodobitev mape

ECU za modelno leto 2021 pa skrbi za še

bolj enakomerno podajanje moči in boljši

nadzor pri nižji hitrosti.

Kompaktna in okretna šasija

Pri vsestranskem Wolverine X4 letnika

2021 oblika res sledi funkciji. Kompaktna

šasija ima kratko medosno razdaljo, le

2125 mm, z na novo zasnovanim ROPS

(sistem za zaščito pri prevračanju), ki je

tanjši in ožji, kar omogoča boljšo

vidljivost v vse smeri, je ta stroj odličen za

ozke poti. Nova, širša zasnova vrat

omogoča še lažji dostop

Tiha in udobna notranjost

Zelo smo se potrudili, da boste s sopotniki

lahko uživali v tihi in sproščujoči vožnji.

Dovodni in izpušni sistemi velike kapacitete

občutno znižajo raven hrupa agregata in

olajšajo pogovor med potniki, gumijast

nosilec agregata in močna izolacija šasije pa

zmanjšata tresenje plošče za noge.

Zadnji blažilniki s samodejnim
izravnavanjem

Če se vozite sami ali pa s sopotniki in

tovorom – zadnje vzmetenje s samodejnim

izravnavanjem poskrbi, da je udobna prav

vsaka vožnja. Ta inteligentni sistem

pomaga ohranjati dosledno višino vožnje,

ki povečuje splošno kakovost vožnje in

zagotavlja odličen stik na tleh za

maksimalni oprijem – s čimer optimizira

prednosti novih in impresivnih 27-palčnih

pnevmatik Dirt Commander.

4 visoki sedeži polne velikosti

Wolverine X4 je opremljen s sedeži polne

velikosti, ki so zasnovani za udobno vožnjo

4 odraslih. Razkošni visoki sedeži vam in

vašim sopotnikom zagotavljajo

sproščujočo in prijetno vožnjo tudi na

najzahtevnejših terenih.

Prilagodljiva in vsestranska
postavitev

Povečana prilagodljivost je značilnost

modela za leto 2021. Z nastavitvijo položaja

sedeža in varnostnega pasu ter nagibom

volana lahko dosežemo višjo stopnjo udobja,

varnosti in nadzora, nova oblika stopalk pa

tudi pripomore k boljšemu upravljanju.

Kadar zadaj ne prevažate sopotnikov, lahko

zadnja sedeža zložite in tako povečate

velikost in kapaciteto tovornega prostora.
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Agregat

Tip agregata Tekočinsko hlajen;4-taktni;DOHC;Parallel Twin
Prostornina 847 cm3
Vrtina x gib 82,0 mm x 80,2 mm
Kompresijsko razmerje 10.5 : 1
Sistem podmazovanja Suho korito

oskrba z gorivom
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

Sistem vžiga TCI
Zagon Električni
Prenos Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Način vožnje
On-CommandÂ® 2WD, 4WD, 4WD z blokado
diferenciala

Končni prenos Os

Šasija

Sistem prednjega vzmetenja

Neodvisna dvojna roka s stabilizatorsko palico, 221 mm
hoda kolesa. KYB amortizerji z ločeno posodo in
prednapeto vzmetjo, kompresijo pri visoki in nizki
hitrosti ter nastavitev odboja.

Sistem zadnjega vzmetenja
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Prednja zavora Dvojni prezračevalni hidravlični disk

Zadnja zavora
Dvojni prezračevalni hidravlični disk;Zavora vgrajena na
gred

Prednje pnevmatike
27-palčne pnevmatike Dirt Commander/12-palčna
aluminijasta platišča

Zadnje pnevmatike
27-palčne pnevmatike Dirt Commander/12-palčna
aluminijasta platišča

Dimenzije

Skupna dolžina 3,100 mm
Skupna širina 1,580 mm
Skupna višina 1,973 mm
Medosovinski razmak 2,125 mm
Minimalni obračalni krog 4,5 m
Najmanjša oddaljenost od tal 286 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) 754 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo 35 L
Prostornina rezervoarja za olje 4.4 L

Največja obremenitev

tovorni prostor 71 kg

Wolverine X4 850



Dodatne lastnosti

Sistem upravljanja
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg
Digitalni merilnik LCD s prikazovalnikom nivoja goriva,
merilnikom hitrosti, kilometrskim števcem,
merilnikom poti, števcem vzdrževanja, števcem
delovnih ur, indikatorjem 2-/4-kolesnega
pogona/zapore diferenciala, indikatorjem menjalnika
L/H/N/R, indikatorjem parkirne zavore, opozorilno
lučko in prikazovalnikom delovanja agregata, lučko
akumulatorja



Enota, prikazana na slikah, je opremljena z originalno dodatno opremo Yamaha.

Vožnjo ATV-jev z agregati do 50 cm3 priporočamo samo za voznike od 6 let naprej pod nadzorom odrasle

osebe. Vožnjo ATV-jev z agregati od 70 do 90 cm3 priporočamo samo za voznike od 12 let naprej in vedno

pod nadzorom odrasle osebe. Vožnjo ATV-jev z agregati z 90 cm3 ali več priporočamo samo za voznike od

16 let naprej. Uporabo naših štirikolesnikov "Side-by-Side" priporočamo samo voznikom, starim 16 let ali

več. ATV-ji in "Side-by-Side" vozila so zasnovani tako, da delujejo znotraj meja svojih zmogljivosti. Dovoljene

vlečne teže so skupaj z največjo nosilnostjo navedene v navodilih za uporabo in vzdrževanje (odvisno od

modela). Priporočenih kapacitet ne smete prekoračiti, saj s tem zagotovite trpežnost in zanesljivost vozila

ter poskrbite za varnost voznika in sopotnikov (le za "Side-by-Side" vozila). Upravljanje ATV-jev je lahko

nevarno. Za vašo varnost: Vedno se izogibajte tlakovanih površin. Modeli ATV in "Side-by-Side" so

namenjeni samo za terensko uporabo. Vožnja po tlakovanih površinah lahko močno vpliva na upravljanje in

tako povzroči izgubo nadzora. Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Nikoli ne prevažajte

potnikov na vozilu ATV in med vožnjo z vozilom "Side-by-Side" bodite vedno pripasani. Med vožnjo nikoli ne

izvajajte akrobacij. Kadar vozite, nikoli ne uživajte alkohola ali zdravil. Izogibajte se prekomernim hitrostim.

Bodite še posebej previdni na zahtevnem terenu. Prosimo ‘vozite počasi’: Vedno vozite na odgovoren

način, spoštujte okolje kot tudi državne in lokalne zakone. Yamaha priporoča, da se vsi vozniki ATV-jev in

vozil "Side-by-Side" udeležijo ustreznega usposabljanja. Za informacije o varnosti in usposabljanju se

obrnite na svojega prodajalca ali pokličite Yamahinega distributerja v svoji državi. Speci kacije in videz

Yamahinih proizvodov se lahko občasno spremenijo brez predhodnega obvestila. Prikazane slike služijo

samo za ponazoritev in niso dejanski pogodbeni opisi izdelkov. Nekateri modeli so prikazani z izbirno

dodatno opremo. Vozniki v tej brošuri so profesionalci: ne poskušajte jih posnemati. Vsi modeli STV in

"Side-by-Side" imajo 12-mesečno omejeno tovarniško garancijo. Za podrobnosti se obrnite na svojega

prodajalca.
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