
Uuden sukupolven
urheilullisuutta
Kun Yamaha aloitti ROV-ajoneuvojen valmistuksen,

siirrettiin tehtaan menestyksellisten ATV-ajoneuvojen

kilpailukokemus ja suorituskyky suoraan Side-by-Side-

ajoneuvojen tekniikkaan. Tämän myötä ne olivat heti

suorituskyvyltään alan huippua. Ja ovat sitä edelleen.

Yamahan teknologia perustuu kilpailumenestykseen.

Yamahan suorituskykyisten ja menestyksellisten ATV-

mallien myötä ei ole ihme, että esimerkiksi 5-portaisella

suorakytkentävaihteistolla varustettu Yamaha YXZ1000R

ja siitä terästetty YXZ1000R SS SE ovat mullistaneet täysin

SxS-ajoneuvojen suorituskyvyn kriteerit.

Sport Shift Special Edition -malli vie urheilullisen

suorituskyvyn uudelle tasolle. Sen ohjauspylväässä

olevilla viiksillä käytettävä suorakytkentävaihteisto tuo

ajohallintaan täysin uudenlaisen tuntuman.

Reilusti uutta suorituskykyä

Suoraviivaisempi etukate ja ohjaamon

katto

Kompakti ja tehokas, 3-sylinterinen,

998 cc:n moottori

Takana Dual Hi Flow -jäähdytin

5-portainen suorakytkentävaihteisto ja

peruutusvaihde

Sport-Shift-vaihdevivut

Edistyksellinen YCC-S- ohjattu

vaihtaminen

Hienosäädetty ja vähähäviöinen SE-

suorakytkentävaihteisto

Isompiin vaihtaminen sujuu nopeasti

ilman kaasun sulkemista.

Helppokäyttöinen LS-lähtöavustin

14-tuuman alumiinivaluvanteet ja

rengaslukkolevyt

Leveät 29 tuuman Big Horn renkaat 14

tuuman vannelukollisilla

YXZ1000R SS SE



Huipputehokas 3-sylinterinen
moottori

YXZ1000R SS SE:n kompakti, 3-

sylinterinen, 998-kuutioinen, 12-

venttiilinen DOHC-moottori tuottaa

tyrmäävää voimaa ja kiihtyvyyttä 10 500

kierroksen punarajalle asti. Tämä tuo

aivan uuden ulottuvuuden SxS-

ajoneuvojen suorituskyvylle.

Uudenmalliset kiertokanget tehostavat

toimintavarmuutta entisestään ja

muutenkin moottorissa on hyvät

edellytykset suorituskyvyn

parantamiselle.

Taakse sijoitettu jäähdytin

Jäähdytin on siirretty edestä takaosan

tavaratilaan, joten se on paremmin

suojassa soralta ja liejulta. Jäähdyttimen

Hi Volume Twin -puhallin tuottaa

tehokkaan ilmavirtauksen jäähdyttimen

läpi. Järjestelmä valvoo jatkuvasti

moottorin lämpötilaa säätäen

jäähdytysilman virtausta tarpeen mukaan.

Sport Shift -
suorakytkentävaihteisto

Ralliautoista tutun Sport Shift -

järjestelmän vaihdeviikset ovat

ohjauspylvään molemmin puolin.

Elektroniikan hienosäätöjen ansiosta 5-

portainen suorakytkentävaihteisto toimii

entistä sujuvammin, joten sormenpään

liikkeillä toimiva vaihtaminen on

nopeampaa.

YCC-S -
vaihdeavustusjärjestelmä
(Yamaha Chip Controlled Shift)

Sport Shift -järjestelmän ydin on älykäs

YCC-S (Yamaha Chip Controlled Shift) -

järjestelmä. Edistyksellinen YCC-S

järjestelmä valvoo useita tunnistimia.

Näiden tietojen mukaan järjestelmä avaa

ja sulkee kytkimen, jotta vaihtaminen

sujuu nopeasti. Pienimmän vaihteen

välityssuhteen muutoksen myötä

kytkimen toimintaa on nopeutettu ja

hienosäädetty, joten toiminta on nyt

sujuvaa myös matelunopeuksilla.

Hävittäjätyylinen ergonominen
ohjaamo

Kuljettaja ja matkustaja istuvat

hävittäjätyylisessä ohjaamossa, jonka

tukevat kuppi-istuimet lisäävät

turvallisuutta. Kaikki olennaiset

hallintalaitteet ovat ergonomisesti hyvin

käden ulottuvilla. Sporttimallisen

ohjauspyörän puolien välistä näkee

selvästi myös analogisen

kierroslukumittarin ja digitaalisen

nopeusmittarin sekä varoitusvalot.

Etuosan ja ohjaamon katon
muutokset

Jäähdytin on siirretty edestä taakse, joten

takaosan tavaratilaa on muutettu. Samalla

etuosaan on saatu tilaa valinnaisille LED-

valoille, jotka lisäävät ajoturvallisuutta

hämärässä ja pimeällä. Ohjaamon yläpalkki

on suora, eli muodoltaan suoraviivainen,

joten näkyvyys on parempi etenkin

ajettaessa rinnettä ylös. Takaosan tukeva

ristikko vahvistaa myös kattorakennetta.
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Moottori

Moottorin tyyppi
Kolmisylinterinen;4-
tahtinen;nestejäähdytetty;DOHC;4-venttiilinen

Sylinterin tilavuus 998cc
Sylinterin mitat 80.0 mm x 66.2 mm
Puristussuhde 11.3 : 1
Voitelujärjestelmä Kuivasumppu
Polttoainejärjestelmä 3 x Mikuni 41 mm
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö
Vaihteistojärjestelmä hammasrattaat;5-vaihdetta;peruutusvaihde
Ajojärjestelmä On-Command® 2WD, 4WD, 4WD 100% lukolla
Voimansiirto Akseli

Alusta

Etujousitusjärjestelmä Erillisjousitus kallistuksen vakaajalla, 412 mm jousto
Takajousitusjärjestelmä Erillisjousitus kallistuksen vakaajalla, 432 mm jousto
Etujarru Hydraulinen kaksoislevy

Takajarru
Hydraulinen kaksoislevy;Akseliin kiinnitetty
seisontajarru

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

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

Mitat

Kokonaispituus 3,121 mm
Kokonaisleveys 1,626 mm
Kokonaiskorkeus 1,834 mm
Akseliväli 2,300 mm
Kääntösäde 6.0m
Maavara 330 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) 685 kg / 699kg
Polttoainesäiliön tilavuus 34.0L
Öljysäiliön tilavuus 3.4L

Loading limits

Cargo bed 136kg
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Additional feature

Ohjausjärjestelmä Ackermann-tyyppinen sähköohjaustehostimella
Analoginen kierroslukumittari, digitaalinen
nopeusmittari ja vaihtovalo, LCD-näytössä:
matkamittari, kaksi trippimittaria, akun jännite,
käyttötuntimittari, polttoainemittari, kello, veden
lämpötila, valitun vaihteen näyttö, nelivedon /
tasauspyörästön lukon merkkivalo, EPS- ja
moottorivian varoitusvalot.



The speci cation and appearance of Yamaha products will be varied from time to time without notice,

and those shown here are for illustrative purposes only and are not contractual descriptions of products.

Some models are shown with optional accessories. Yamaha Side-by-Side Vehicles are built to operate

within their design limits. Safe towable weights, together with maximum carrying capacity are identi ed

in the owner’s manual if applicable. For durability, reliability, but most important of all, operator and

passenger safety, under no circumstances should the recommended capacities be exceeded. Our Side-

by-Side Vehicles are recommended for use only by riders of 16 years and older.

YXZ1000R SS SE


