
Întotdeauna pregătit
pentru următoarea
aventură
Fiecare ATV Yamaha este conceput pentru cele mai

di cile drumuri accidentate, iar modelul Grizzly 700 EPS

de top este echipat cu una dintre cele mai largi game de

tehnologii so sticate, dar ușor de utilizat, care fac

explorarea terenurilor accidentate mai ușoară și mai

plină de satisfacții.

Această  lozo e este transpusă în practică în cele mai

mici detalii. Cum ar  , spre exemplu, motoarele de cuplu

ridicat care vă pun în mişcare când terenul este denivelat

sau încărcăturile sunt grele; tehnologiile de reducere a

efortului, precum transmisia automată şi direcţia asistată

electric; dar şi formele ergonomice care înseamnă că vă

veţi simţi comod chiar şi după o lungă zi de lucru. În plus,

consumă puţin şi necesită întreţinere minimă.

Caracteristicile precum sistemul de tracțiune On-

Command® faciliteaz  comutarea de la 2WD la 4WD – iar

Motor puternic SOHC de 686 cmc, în 4

timpi

Cu stil agresiv ş i caroserie cu aspect

compact

Transmisie CVT automată Yamaha

Ultramatic®

Yamaha On-Command® 2WD, 4WD,

4WD cu sistem de blocare a

diferenţialului

Suspensie cu cursă lungă,

independentă

Direcție asistată electric Yamaha

A șaj multifuncțional mare

Pneuri Maxxis de 26", 26x8x12 faţă;

26x10x12 spate

Patru discuri de frână hidraulică

Faruri cu LED; lampă de lucru centrală

Capacitate portantă totală a

portbagajelor faţă ş i spate de 140 kg

Capacitate de remorcare de 600 kg ş i
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Motor SOHC MK II 686 cmc

Cel mai mare ATV de agrement de la

Yamaha este propulsat de un motor

performant, de mare capacitate, ce

furnizează cuplu și putere la niveluri

superioare. Motorul MK II din a doua

generație, de 686 cmc, cu 4 supape SOHC

este echipat cu un corp injector EFI de

ultimă oră precum și cu mapare ECU

reglată  n și toleranțe ra nate care

asigură un consum redus de combustibil,

niveluri înalte de cuplu și performanțe

bune ale motorului.

Transmisie Ultramatic®

Echipată cu modurile High, Low,

marşarier, punct mort şi parcare,

transmisia automată Ultramatic® de la

Yamaha, lider în domeniu, este unul dintre

cele mai rezistente şi e ciente sisteme

CVT. Prezintă o dispunere a pinioanelor ce

oferă reacţie imediată, pentru a face faţă

celui mai dur teren fără a pierde senzaţia

naturală de frână de motor pe toate roţile,

oferind mai multă încredere şi control la

coborârea pantelor.

Suspensie independentă, discuri
de frână

Sistemul de suspensii independente cu care

este dotat Grizzly 700 EPS utilizează

suspensii cu azot care pot   reglate în

funcție de preîncărcare, oferind pilotului

posibilitatea de a utiliza diverse setări

adecvate pentru sarcini diferite. De

asemenea, acesta este singurul model din

categorie care dispune de patru discuri de

frână hidraulică, pentru o performanță

uluitoare la frânare, cu mult feedback.

Sistem de tracțiune On-
Command®

Sistemul inteligent de frânare On-

Command® este echipat cu un control

comod, prin buton, care permite o

comutare lină și instantanee de la 2WD la

4WD și înapoi. Prin apăsarea butonului de

pe partea dreaptă a ghidonului, poți

selecta dintre 2WD, 4WD sau 4WD cu

blocarea diferențialului pentru a optimiza

performanța modelului Grizzly în condiții

schimbătoare de teren și meteo.

Capacitate portantă și troliu

Grizzly 700 EPS este livrat cu speci cații la

unul dintre cele mai înalte standarde din

categoria sa și este echipat cu un troliu

WARN Pro-Vantage 2500 montat în față

care te poate scoate din cele mai grele

situații. Cu o capacitate de transport de

140 kg și una de tractare de 600 kg, acest

ATV de agrement de top în clasa sa este

partenerul ideal pentru vânătoare, pescuit

și camping.

Direcție asistată electric (EPS)

Pentru confort sporit și efort  zic redus,

modelele Grizzly 700 EPS sunt echipate cu

direcție asistată electronic (EPS), concepută

pentru a oferi cel mai bun echilibru între

asistarea pilotului și feedback pozitiv.

Oferind control ușor și manevrabilitate

precisă, acest sistem sporește confortul,

încrederea și controlul pilotului.
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Motor

Tip motor Monocilindru;Răcit cu lichid;4 timpi;SOHC;4-supape
Capacitate cilindrică 686cc
Alezaj X Cursă 102.0 mm x 84.0 mm
Compresie 10.1 : 1
Sistem de ungere Carter umed
Sistem combustibil Injecţie electronică de benzină
Sistem de aprindere TCI
Sistem de aprindere Electric

Sistem de transmisie
Frână de motor Ultramatic® V-belt cu roata din faţă şi
roata din spate;H/L/N/R/P

Sistemul de rulare On-Command® 2WD/4WD/diferenţial cu blocare
Transmisie  nală Cardan

Şasiu

Sistem suspensie faţă
Furci duble independente;193 mm cursa
roţii;preîncărcare reglabilă în 5 poziţii

Sistem suspensie spate
Furci duble independente;232 mm cursa
roţii;preîncărcare reglabilă în 5 poziţii

Frână faţă Disc hidraulic dublu ventilat
Frână spate left hand/right foot operation;Disc hidraulic ventilat
Anvelope faţă Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, steel wheels

Anvelope spate
Maxxix MU19, AT26x10-12, steel wheels, (SE has alloy
wheels)

Limite de încărcare

Portbagaj faţă 50kg
Suport spate 90kg

Dimensiuni

Lungime totală 2,070 mm
Lăţime totală 1,230 mm
Înălţime totală 1,253 mm
Înălţimea scaunelor 860 mm
Ampatament 1,253 mm
Gardă minimă la sol 288 mm
Raza de bracare min. 3.5m
Capacitate rezervor carburant 18.0Litri
Capacitate rezervor ulei 2.6Litri
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Caracteristici suplimentare

Sistem de direcţie Tip Ackermann cu direcţie asistată electronic
[WARNProVantage2500]
[2ReceiverTrailerStyleHitch];[HandleBarWorklight];
[DigitalMeter]
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ATV-urile cu motor până la 70 cmc sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 6 ani și

numai sub supravegherea unui adult. ATV-urile cu o capacitate a motorului de la 70 până la 90 cmc sunt

recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 12 ani și numai sub supravegherea unui adult.

ATV-urile cu o capacitate a motorului de 90 cmc sau mai mare sunt recomandate numai pentru piloți cu

vârsta de minimum 16 ani. ATV-urile sunt concepute pentru a funcționa în limita capacităților proiectate.

Greutățile tractabile sigure, împreună cu capacitatea de transport maximă, sunt detaliate în manualul de

utilizare, dacă este cazul. Pentru o mai mare durabilitate și o mai bună  abilitate a produsului, dar mai ales

pentru siguranța operatorului, în niciun caz nu se vor depăși capacitățile recomandate. Yamaha

recomandă ca toți piloții de ATV să urmeze un curs de formare aprobat. Pentru informații privind siguranța

și formarea, consultă-te cu distribuitorul local sau apelează distribuitorul Yamaha din țara ta. Utilizarea

ATV-urilor poate   periculoasă.
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