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More Power. More Fun.
More winning.

Hightech 686cc-motorblok,
voorzien van een geavanceerd
brandstofinjectiesysteem

Als u eenmaal met de YFM700R hebt gereden, wilt u nooit
meer iets anders. Het indrukwekkende vermogen en de
nauwkeurige besturing bieden u, zelfs onder de meest
extreme terreinomstandigheden, adembenemende
prestaties.

Sterk, lichtgewicht
aluminium/stalen chassis

De krachtige 686cc-viertaktmotor staat garant voor een
razendsnelle acceleratie. En dankzij het lage
brandstofverbruik duurt het nu nog langer voordat u
moet bijtanken.

Vijfversnellingsbak met achteruit,
doeltreffend en trefzeker
schakelen

Hoog vermogen met laag
brandstofverbruik

Grote 22-inch voorwielen
Hightech aluminium
componenten, hierdoor een ideaal
laag onafgeveerd gewicht

Overzichtelijk en duidelijk
afleesbaar LED
instrumentenpaneel
Comfort verhogende elektrische
startmotor met robuuste
startknop
Gestroomlijnd duurzaam
bodywork, comfortabele rijpositie
Compromisloos gebouwd
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Yamaha Sport ATV's

Een wereld vol nieuwe ervaringen, spanning
en plezier voor elke ATV-rijder. Dat is waar we
met de YFM700R naar streven. En voor racers
hebben we met de YFM700R SE het ultieme
wapen voor op het circuit.
Of u nu een avonturier bent op zoek naar
ongekend comfort of een ervaren racer bent
op zoek naar geavanceerde technologie,
Yamaha heeft altijd een model dat precies bij
u past.
Onze geavanceerde 686cc-viertaktmotoren
combineren aanspreekbaar topvermogen met
legendarische duurzaamheid en uitzonderlijke
betrouwbaarheid. Samen met vrienden
genieten of strijden voor de eerste plek op
het circuit, Yamaha heeft altijd de ATV die
precies bij u past.
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Groot vermogen, enorm koppel
De viertakt ATV's van Yamaha leveren een hoog koppel, ook bij
lage toerentallen, voor enorm veel trekkracht onder zelfs de
allerzwaarste omstandigheden. De YFM700R krachtbron
genereert krachtig aanspreekbaar vermogen en een hoog
koppel. Het geavanceerde brandstofinjectiesysteem zorgt voor
een lager brandstofverbruik en minder uitstoot.

Extra sterk 'hybride' chassis
Het ultramoderne 'hybride' chassis combineert een stalen
voorgedeelte met een aluminium achtergedeelte en een
demontabel subframe. Zo is een supersterke structuur ontstaan
die alle schokken simpelweg opvangt en perfect verwerkt. De
lichtgewicht gegoten aluminium swingarm wordt afgeveerd door
een verstelbare schokdemper met geoptimaliseerde
dempinginstellingen, voor comfortabele en beheersbare
rijeigenschappen.

Vijfversnellingsbak met achteruit
Het aanzienlijke potentieel van de krachtige motor van de YFM700R
wordt optimaal aangevuld door de soepel en trefzeker schakelende
vijfversnellingsbak. Ongeacht de terreinomstandigheden biedt deze
duurzame versnellingsbak en soepele meervoudige plaatkoppeling u
volledige controle, en met de achteruitversnelling kunt u in krappe
situaties manoeuvreren.

Volledig instelbare voor- en achtervering
De van een lange veerweg voorziene voorwielophanging is in de fabriek
zodanig ingesteld dat u op ieder terrein optimaal kunt genieten van een
vertrouwd en soepel rijgedrag. Het ophangingssysteem achter heeft
geoptimaliseerde dempinginstellingen voor ontspannen rijden en zorgt
voor veel tractie. De 22-inch voorwielen absorberen als het ware de
schokken op, hierdoor nog meer rijcomfort.

Lichtgewicht aluminium velgen en remklauwen
De aluminium velgen en compacte remklauwen dragen bij aan het
lagere onafgeveerde gewicht van de YFM700R, waardoor de vering
uiterst responsief is. De remklauwen vóór met dubbele remzuigers
en de geventileerde remschijven zorgen samen met de remklauw
achter met dubbele remzuiger van het YFZ450R-type voor een
soepel en beheersbaar remvermogen.

Ergonomisch ontwerp
Het besturen van een ATV is een plezierige lichamelijke activiteit
waarbij een ongewone combinatie van spieren wordt gebruikt. Alle
ATV's van Yamaha zijn ontworpen met het oog op eenvoud,
betrouwbaarheid en comfort. Het ontwerp van de voorkant zorgt voor
voldoende bewegingsvrijheid, zonder dat dit ten koste gaat van het
gestroomlijnde design van de YFM700R.
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Motor

YFM700R / SE

Motortype

1-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen

Cilinderinhoud

686 cc

Boring x slag

102,0 mm x 84,0 mm

Compressieverhouding

9,2 : 1

Smeersysteem

Dry sump

Brandstofsysteem

Brandstofinjectie, gasklephuis Ø 44 mm

Ontstekingssysteem

ECU

Startsysteem

Elektrisch

Transmissie

5 versnellingen & 1 achteruit, Nat, meervoudige plaatkoppeling

Aandrijfsysteem

2WD

Eindoverbrenging

O-ring ketting, Excentrische afstelling

Type

YFM700R / SE

Wielophanging, voor

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm, Schroef verstelbare
veervoorspanningsysteem, 3-voudig instelbare demping, 230 mm slag

Wielophanging, achter

Gegoten aluminium achterbrug, Schroef verstelbare veervoorspanningsysteem,
3-voudig instelbare demping, 256 mm slag

Remmen, voor

Hydraulisch bediende geventileerde remschijf met twee zuiger remklauw

Remmen, achter

Hydraulisch bediende remschijf met Wave-design en remklauwen

Bandenmaat, voor

AT21x7R10

Bandenmaat, achter

AT20x10R9

Afmetingen

YFM700R / SE

Totale lengte

1.845 mm

Totale breedte

1.170 mm

Totale hoogte

1.130 mm

Zithoogte

815 mm

Wielbasis

1.280 mm

Grondspeling

113 mm

Gewicht rijklaar (inclusief alle
vloeistoffen en volle
brandstoftank)

192 kg

Inhoud brandstoftank

11,0 liter
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Prijs
YFM700R

€ 9.799,00

Prijzen vanaf 6 september 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen
inclusief BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O
YFM700R SE

€ 10.299,00

Prijzen vanaf 6 september 2017, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle prijzen
inclusief BPM (indien van toepassing), BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN S.E.& O
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Kleuren

Racing Blue

Stormcloud Grey

De naam Yamaha staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en
prestaties.
De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid en beschikken over de modernste middelen om u de allerbeste service
en advies te geven voor uw Yamaha-product. Om die reden raadt Yamaha ten zeerste aan om altijd naar een officiële
Yamaha-dealer te gaan voor de benodigde service.
Yamaha Genuine Parts & Accessories zijn speciaal ontwikkeld, ontworpen en getest voor onze Yamaha-productserie.
Yamaha raadt ook het gebruik van Yamalube® aan: ons eigen assortiment hightech smeermiddelen die het levenssap
voor Yamaha-motoren vormen. Deze zijn speciaal ontwikkeld om hun werk doeltreffend te blijven doen, waar u ook
rijdt.
Naast functionele en modieuze accessoires biedt Yamaha kwalitatief hoogwaardige, innovatieve motorkleding die u
comfort en bescherming biedt. Er is ook een uitgebreid assortiment vrijetijdskleding verkrijgbaar. Ga voor meer
informatie naar:

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de
Yamaha YFM700R / SE met uw mobiel
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