2017 YXZ 1000 R

™

קטלוג אביזרים

רתמות מרוצים  4 -נקודות

4 point race harness

מק"ט B57-F47K0-V0-00 GYTR -
מחיר לצרכן – ( ₪ 1,667לפני מע"מ)
( ₪ 1,950כולל מע"מ)
רתמות מרוצים נוחות –  4נקודות של - GYTR
שילוב של חגורות כתף ברכיים.
• נוחות מרבית עם אפשרות כיוונון והידוק
• מתאים בשילוב עם קיט ריפוד פנימי (נמכר
בנפרד (מק"ט (B57-F11G0-V0-00 -
• עומד בתקני  ANSI / ROHVAאמריקאים
• כולל את החלקים הדרושים להתקנה
• נמכר כזוג
• מתאים לדגמיםFits ‘16-’17 YXZ1000R , ’17 :
YZX1000R SS

GYTR Gauze Air Filter
®

מסנן אוויר פתוח של GYTR
מק"ט 2HC-E41D0-V0-00 -
מחיר לצרכן – ( ₪ 428לפני מע"מ)
) ₪ 499כולל מע"מ)

מסנן אוור  GYTR -מציע זרימת אוויר מוגברת ,סינון מעולה
לביצועים משופרים.
שימוש רב פעמי  -ניתן לשטוף לשימוש חוזר.

GYTR® Foam Air Filter
מסנן אוויר
מק"ט 2HC-E41C0-V0-00 -
מחיר לצרכן – ( ₪ 201לפני מע"מ)
) ₪ 235כולל מע"מ)
מסנן אוויר ( GYTR Multi-Stageדו שלבי) לזרימת אוויר
מקסימלית עם סינון מעולה להגנה על המנוע .מומלץ להשתמש
בשמן מקורי ®Yamalube

Spare Tire Mount
מתקן לגלגל ספייר
מק"ט לצבע שחור 2HC-K75J0-V0-00
מק"ט לצבע לבן 2HC-K75J0-T0-00
מחיר לצרכן ( ₪ 2,556 -לפני מע"מ)
) ₪ 2,990כולל מע"מ)
מאפשר לקחת אתך גלגל ספייר לנסיעות ארוכות
במסלולים קשים ונותן שקט נפשי בנסיעה.

•
•
•
•
•

אפשרי לפתוח את הארגז האחורי (אביזר שנמכר
בנפרד ללא צורך בפרוק הגלגל.
מנגנון מיוחד המסתובב החוצה לאפשר גישה נוחה
לארגז האחורי
מנגנון נעילה מיוחד מאלומיניום מתאים לגלגל עד
"30
נותן לרכב חזות קרבית וספורטיבית
המתקן לא כולל את הגלגל.

גלגל רזרבי (ספייר)
 941091480900צמיג קדמי 27/9-14
 941111480200צמיג אחורי 27/11-14
חישוק גלגל קדמי שחור (עם חורי נעילה)
2HCF51685000
חישוק גלגל אחורי שחור (עם חורי נעילה)
2HCF53075000

מחיר לצרכן– ( ₪ 2,855לפני מע"מ)
( ₪ 3,340כולל מע"מ)
*המחיר כולל חישוק  +צמיג מקורי.

SOFT SIDE CURTAINS YXZ 1000
סגירה צדדית רכה
מק"ט – B57F17B0V000
מחיר הצרכן– ( ₪ 2,265לפני מע"מ)
( ₪ 2,650כולל מע"מ)
קיפול קל ומהיר עם אפשרות גלגול החלון
עשוי מחומר איכותי ועמיד
הגנת  UVמפני השמש

Folding Windshield

•
•
•
•

חלון קדמי מתקפל
מק"ט 2HC-F83J0-V0-00 -
מחיר הצרכן – ( ₪ 2,394לפני מע"מ)
( ₪ 2,800כולל מע"מ)
חלון קדמי מעניק הגנה על הנוסעים ואפשרות
להשתמש בתנאי מזג אוויר משתנים ,החלון עשוי
מפוליקרבונט קשיח – מתקפל בקלות כלפי
מעלה.
כשהחלון סגור מאפשרת זרימת אוויר בקבינה
מהחלק התחתון.
החלון משמש הגנה לרוכבים מרוח ,גשם וכניסת
עצמים תוך כדי נסיעה בשטח.
מצופה בחומר מונע שריטות ומונע התנפצות.

Wind Deflector
מגן רוח
מק"ט 2HC-F83M0-V0-00 -

מחיר הצרכן – ( ₪ 1,137לפני מע"מ)
( ₪ 1,330כולל מע"מ)

•
•

בנוי מחומר קשיח עם ציפוי מונע שריטות
והתנפצות.
מסיט את הרוח.

Rear Window
חלון אחורי
מק"ט 2HC-K750A-V0-00 -
מחיר הצרכן – ( ₪ 847לפני מע"מ)
( ₪ 990כולל מע"מ)
חלון אחורי מחומר איכותי וגמיש ,עמיד לאורך
שנים ומספק הגנה.

•
•
•

כולל תא לאכסון עם רוכסן בין המושבים.
חלון שקוף עם אפשרות לגלגל כלפי מעלה על
מנת לאפשר זרימת אוויר בתא הנהג.
מונע כניסת אבק מהחלק האחורי של הרכב.

Center Mount Mirror
by Assault Industries
מראה אמצעית
מק"ט B85-F6206-V0-00 -

מחיר הצרכן – ( ₪ 539לפני מע"מ)
( ₪ 630כולל מע"מ(
* מראה אמצעית עשויה מחומר חזק ,עמיד וקל
במיוחד.

Bomber Side Mirror Set
by Assault Industries
סט (זוג) מראות צד
מק"ט לצבע שחור DBY-ACC56-51-51 (Black) -
מק"ט לצבע לבן DBY-ACC56-51-52 (White) -
מחיר לצרכן – ( ₪ 1,112לפני מע"מ)
( ₪ 1,300כולל מע"מ)
מראות הצד מצוידות במנגנון כיוונון מתוכננות לשימוש

גם בנהיגה רגילה ספורטיבית וגם לשימוש במרוצים.

•
•
•
•

עשוי מחומר חזק ,איכותי וקל.
אפשר להתקין בכל קשת ההגנה –45mm

מגיע בצבע לבן או שחור
נמכר כזוג

Desert Front Grab Bar
with Winch Plate
מגן קדמי עם הכנה לכננת

מק"ט 2HC-F84L0-T0-00 -
מחיר לצרכן – ( ₪ 1,590לפני מע"מ)
) ₪ 1,860כולל מע"מ)

מגן קדמי מעוצב ,עשוי מחומר קל וחזק במיוחד מתוכנן
להוסיף הגנה על הרכב מסלעים ,עצים ,ענפים ,ופסולת
אחרת .כולל צלחת הכנה לכננת (כננת נמכרת הנפרד)

•
•
•

צבע שחור ,קל משקל ,עמיד
מעניק מראה ספורטיבי ל YXZ1000R -
כננת וערכת חיווט לכננת נמכרים בנפרד.

Desert Front Grab Bar
)(No Winch Plate
מגן קדמי (ללא הכנה לכננת)
מק"ט – 2HC-F84L0-V0-00
מחיר לצרכן ( ₪ 1,197 -לפני מע"מ)
( ₪ 1,400כולל מע"מ)
מגן קדמי מעוצב ,עשוי מחומר קל וחזק במיוחד מתוכנן
להוסיף הגנה על הרכב מסלעים ,עצים ,ענפים ,ופסולת
אחרת.

•
•

צבע שחור ,קל משקל ,עמיד לאורך שנים
מעניק מראה ספורטיבי ל YXZ1000R -

Trail Front Grab Bar
with Winch Plate
מגן קדמי עם הכנה לכננת
מק"ט למגן שחור – 2HC-F84L0-S0-00
מק"ט למגן לבן 2HC-F84L0-P0-00 -
מחיר לצרכן –

( ₪ 1,667לפני מע"מ)
( ₪ 1,950כולל מע"מ)

מגן קדמי מעוצב ,עשוי מחומר קל וחזק במיוחד מתוכנן
להוסיף הגנה לחלק הקדמי של הרכב מפני סלעים ,עצים,
ענפים ,ופסולת אחרת .כולל צלחת הכנה לכננת (כננת
נמכרת הנפרד)

•
•
•

צבע שחור ,קל משקל ,עמיד

מעניק מראה ספורטיבי ל YXZ1000R -
נדרשת כננת וערכת חיווט לכננת שנמכרים בנפרד

Rear Grab Bar
מגן אחורי
מק"ט (שחור) 2HC-F85E0-V0-00 -
מק"ט (לבן) 2HC-F85E0-T0-00 -
מחיר לצרכן – ( ₪ 1,274לפני מע"מ)
) ₪ 1,490כולל מע"מ)
מגן אחורי זה נועד לסייע בהגנה על החלק האחורי של
ה  YXZ1000R -שלך .מוסיף למראה הקרבי של הרכב.

•
•
•

מחובר לרכב בשני נקודות חזקות
יורד למטה עם השלדה לחיפוי והגנה משופרת
עשוי ממתכת קלה ,חזקה ואיכותית לאורך חיים
ארוך.

Overfenders
מגיני בוץ
מק"ט – 2HC-F15E0-V0-00

מחיר לצרכן ( ₪ 1,419 -לפני מע"מ)
( ₪ 1,660כולל מע"מ)
הקיט כולל  4כנפונים נפרדים המוסיפים הגנה לרכב
ומשפרים המראה הקרבי של ה – YXZ1000R

•
•
•
•

עשוי מחומר פלסטי קשיח
מספק הגנה נוספת מבוץ ומים
משתלב יפה במראה ספורטיבי קרבי של ה YXZ1000R -

הערה  -יש לעשות חורים בכנפיים לצורך התקנה

YXZ 1000 R Storage Cover
כיסוי מלא לאחסנה
מק"ט 2HC-F81A0-V0-00 -
מחיר לצרכן – ( ₪ 1,274לפני מע"מ)
( ₪ 1,490כולל מע"מ)

מסייע להגן על ההשקעה שלך מפני פגעי הטבע במהלך האחסון.

*Final design subject to change.

•
•
•

לכיסוי גומי בקצה התחתון להידוק
מתאים לרכב המצויד עם כל האביזרים והתוספות המותקנים
ברכב
מגיע עם לוגו  YAMAHAמלפנים ו  YXZ 1000 Rבצד.

Rear Cargo Box
ארגז מטען אחורי
מק"ט 2HC-F83P0-V0-00 -
מחיר לצרכן – ( ₪ 1,539לפני מע"מ)
( ₪ 1,800כולל מע"מ)
ארגז תא מטען אחורי מאפשר לאחסן חפצים כשיוצאים לרכיבה

•
•
•
•
•
•
•
•

תכולה –  127ליטר
בנוי מפוליאתילן חזק
עמיד למים ואבק
אפשרות לנעילה (כולל מקום למנעול אופציונלי)
ניתן להתקין מגש לסוללה נוספת בתוך התא  -עבור ערכת
סוללה שניה (אביזר אופציונלי לרכישה בנפרד)
שומר על המטען שלך
המכסה נשאר פתוח בזווית  ° 90לאפשר גישה נוחה למטען
יכול לתפקד כשומר קור (אם ערכת סוללת 2
לא מקובעת בפנים)

Overhead Audio System1000 YXZ
)מערכת שמע (מעל הראש
1474250003-מק"ט
) (לפני מע"מ₪ 5,500 - מחיר לצרכן
) (כולל מע"מ₪ 6,435
 המערכת.מערכת השמע של ימאהה ממוקמת מעל ראשי הנהג והנוסע
.תוכננה לעבודה בתנאים קשים ולחסוך במקום אחסנה למטען

6.5"  רמקולים, להגנה בפני מיםWaterproof - • המערכת

(volume, track, forward/back, :• בקרת השמע על לוח השעונים
play/pause) and

•
Bluetooth® - • חיבור
SSV Works® output connector for system expansion •
Includes accessory Switch Panel Kit •

3.5mm AUX input for MP3 or SiriusXM® Radio, and a 12V DC

YXZ1000R™ Rear Speaker Pods
רמקולים אחוריים
1618590001 -מק"ט
) (לפני מע"מ₪ 2,760 – מחיר לצרכן
) (כולל מע"מ₪ 3,230
 המערכת.מערכת השמע של ימאהה ממוקמת מעל ראשי הנהג והנוסע
.תוכננה לעבודה בתנאים קשים ולחסוך במקום אחסנה למטען

6.5"  רמקולים, להגנה בפני מיםWaterproof - • המערכת

(volume, track, forward/back, :• בקרת השמע על לוח השעונים
play/pause) and

•
Bluetooth® - • חיבור
SSV Works® output connector for system expansion •
Includes accessory Switch Panel Kit •

3.5mm AUX input for MP3 or SiriusXM® Radio, and a 12V DC

YXZ1000R™ Powered Subwoofer
מערכת סאב בופר
מק"ט1618640001 -
מחיר לצרכן ( ₪ 5,000 -לפני מע"מ)
( ₪ 5,850כולל מע"מ)
מערכת הסווב וופר של ימאהה תוכננה להעביר את הצליל והבאס האיכותי
ביותר.

•
•
•
•
•

מתוכנן כמערכת מודולרית.
בנוי מקופסת פיברגלס באיכות ועמידות של מערכת ימית.

המערכת כוללת  -ארגז ,רמקול ,מגבר אמפליפאייר ואביזרי התקנה
מנירוסטה.
המערכת מתוכננת לשימוש עם שני מערות נוספות .1 :מערכת שמע מעל
לראש  .2 .Overhead Audio System -מערכת רמקולים אחורית -
 .Rear Speaker Podsשני המערות נמכרות בנפרד.
מכיוון שלימאהה יש את הסטנדרטיים הגבוהים ביותר מאד מומלץ
להתקין בנוסף  -קיט אלטרנטור נוסף וקיט מצבר נוסף (הקיטים נמכרים
בנפרד

מגון תחתון מלא
מק"ט – YXZ-1000
מחיר לצרכן – ( ₪ 5,043לפני מע"מ)
( ₪ 5,900כולל מע"מ)

מיגון תחתון מלא מאלומיניום ,הכולל מגיני משולשים
מלפנים ומאחור ,מיגון גחון מלא

Rekluse Clutch
®

קלאץ' אוטומטי
מק"ט 2HC-E63B0-V0-00 -

מחיר לצרכן – ( ₪ 2,137לפני מע"מ)
( ₪ 2,500כולל מע"מ)
מצמד אוטומטי זה מאפשרת להפעיל את ההילוכים הידניים
של  YXZ 1000 Rבקלות .מצמד ® Rekluseמבטל את הצורך

בשימוש בדוושת המצמד (קלאץ') ,מוסיף נוחות וקלות בתפעול,
ללא הפחתה בביצועים.

®

Vantage 3000 Winch by WARN
WORN 3000
קיט כננת
מק"ט SSV-F740C-T0-00 -
מחיר לצרכן – ( ₪ 2,137לפני מע"מ)
( ₪ 2,500כולל מע"מ)

כננות של ® WARNנחשבות לאיכותיות בתעשייה .דגם זה
מיוצר עבור רכבי השטח של ימאהה.

•
•
•
•
•
•
•

•

אטום לגמרי ,שלושה מצבי הפעלה
כולל תושבת עם גלגלות לכיוון הכבל.

כבל באורך  15מטר בעובי  5מילימטר
עשוי מחומרים קשיחים ואיכותיים ,מונעי חלודה
בלם דיסק לשליטה בזמן שימוש

 5שנות אחריות של ®  WARNושנה אחריות על החשמל
להתקנה יש צורך לרכוש את החיווט החשמלי – מק"ט -
2HC-F28M0-V0-00

כמו כן ,להתקנה יש צורך במגן קדמי עם הכנה לכננת:
) (2HC-F84L0-T0-00או )(2HC-F84L0-S0-00

Winch Wiring Kit
קיט חיווט חשמלי לכננת
מק"ט 2HC-F28M0-V0-00 -
מחיר לצרכן( ₪ 418 -לפני מע"מ)
( ₪ 490כולל מע"מ)

ערכת חיווט זאת נדרשת להתקנת כננת ®3000 WARN
(נמכרת בנפרד).
בנוסף לקיט החיווט ,יש להזמין לכננת מגן קדמי עם
הכנה לכננת.

Radiant LED Light Bars
גשר תאורת לד
מק"ט 2HC-H4104-R0-00 (27”) -
מק"ט 2HC-H4104-M0-00 (15”) -

מחיר לצרכן – ( ₪ 2,990לפני)
( ₪ 3,500כולל מע"מ)
מחיר לצרכן– ( ₪ 1,667לפני)
( ₪ 1,950כולל מע"מ)

תוספת מעולה –  YXZ 1000 Rשלך .מאפשר רכיבה בטוחה יותר בלילה
• נוריות לד W5
• אורך חיים –  50,000שעות
• מחברים מאלומיניום
• אפשרויות הרכבה שונות עם יכולת הרכבה לרוחב
• כולל חיווט חשמלי לרכב
• מתג  2מצבים
• צריכת אנרגיה נמוכה
• כולל מחברים להתקנה
• תוספת של קיט אלטרנטור בהתקנת גשר "Alternator Kit (2HC-H1200-V0-00) 27
• תוספת של קיט מתגים ”Switch Panel Kit (2HC-H2570-V0-00) 25

*

המתגים נדרשים להתקנת הקיט -בהתאמה.

High Output HALO LED Light Bars
גשר תאורת לד רב עצמה –"27
מק"ט 2HC-H4104-T0-00 (27”) -
מחיר לצרכן –

( ₪ 4,445לפני מע"מ)
( ₪ 5,200כולל מע"מ)

גשר תאורה לד  -הגשר הראשון שתוכנן מראש לשימוש ברכבי שטח .חתימת אור שמספקת תאורה אפקטיבית
כמעט בכל מצבי רכיבה.

•
•
•
•
•
•

אורך חיים ל  5,000שעות עבודה

* תושבת איכותית מאלומיניום

* כיסוי של ימאהה מלפנים

צמת חוטים לרכב עם חיבור לגג הרכב * מתג  -3מצבי תאורה
משפר את הנראות הוויזואליות של הרכב
מידות גשר התאורה27” Light Bar – 700 mm W x 63mm H x 99mm D :

נדרשת התקנה של קיט אלטרנטור )Alternator Kit (2HC-H1200-V0-00
קיט מתגים נוסף יש לרכוש בנפרד מגשר התאורהSwitch Panel Kit (2HC-H2570-V0-00) .

Accessory Light Kits
קיט פנסי תאורת ספוטים לגג
מק"ט ( 2HC-H4104-V0-00 (Spot) -אור לבן)
מק"ט ( 2HC-H4104-L0-00 (Flood) -אור צהוב)

Spot

מחיר לצרכן – ( ₪ 1,223לפני מע"מ)
( ₪ 1,430כולל מע"מ)

Flood

אביזר תאורה  63מ"מ הם תוספת אור נהדרת לנקודות בהם
הפנסים שלך לא מגיעים .נוריות  W 10מאירים קרן אור בהירה
מאוד תוך ניצול מעט אנרגיה .הקומפקטיות שלהם מאפשרת לך
להרכיב אותם כמעט בכל מקום על  YXZ 1000 Rשלך

•
•
•
•
•

זמינות בתצורת ספוט – להאיר למרחק או פלואד – לתאורה
מפוזרת
ניתן להתקין בכל אזור שטוח.
מתכוונן 360° -

אביזר נוסף זמין – תופסני אחיזה  2HC-F34A0-V0-00 -נמכרים
בנפרד.
מגיע בזוג וכולל חיווט חשמלי ומתג הפעלה

Accessory Mount Clamps
סט תפסים לגג לקיט פנסי תאורת ספוטים

מק"ט 2HC-F34A0-V0-00 -
מחיר לצרכן ( ₪ 240 -לפני מע"מ)
( ₪ 280כולל מע"מ)

תופסנים  mm 38מאפשרים להרכיב אביזרים נוספים
לשלדה.

•
•
•

מושלם עבור ערכות תאורה:

 2HC-H4104-V0-00או 2HC-H4104-L0-00
עשוי מאלומיניום שחור בעל עמידות לאורך שנים

Switch Panel Kit
קיט פנל מתגים
מק"ט 2HC-H2570-V0-00 -
מחיר – ( ₪ 667לפני מע"מ)
( ₪ 780כולל מע"מ)

•
•

•
•
•

פנל המתגים מאפשר להתקין מתגי Carling®-style -
rocker switches
מומלץ לשימוש עבור גשר תאורה או אביזרי חשמל
אחרים.
הקיט כולל יציאה  12V DCוכיסויי נשלף במקומות
שלא הותקנו מתגים
עשוי מחומר איכותי – פוליקרבונט ,קל ומחוסם
מעוצב להשלים את המראה והסטייל של הימאהה
YXZ 1000 R

2nd Battery Kit
קיט מצבר נוסף
2HC-H21B0-V0-00
מק"ט של קיט מצבר שני(2nd Battery Kit) -
מק"ט לבסיס למצבר שני(2nd Battery Mount Kit) -

מחיר – ( ₪ 1,616לפני מע"מ)
( ₪ 1,890כולל מע"מ)
 2HC-H212A-V0-00מחיר – ( ₪ 1,411לפני מע"מ)
( ₪1,650כולל מע"מ)

ערכת מצבר נוסף מאפשר שימוש בשני מצברים במקום באחד
מאפשר לשמור על המצבר הראשי לשימושים נוספים וחשובים כגון
התנעה .אם שני המצברים צריכים הטענה המצבר הראשי יטען
ראשון .לשימוש עבור אביזרים הפועלים ב  12וולט ,כגון כננת,
תאורה ,סטראו ועוד

•
•
•
•
•
•

נגד מים
כולל חיווט למצבר השני
כולל עיגון המצבר השני
קל התקנה
אפשרות להתקנה בתוך הארגז מטען אחורי (נמכר בנפרד)
או לחילופין ,יכול להיות מותקן ישירות במשטח האחורי
באמצעות ערכת סוללה שניה (אביזר שנמכר בנפרד) הכוללת
את תיבת הסוללה

Alternator Kit
קיט אלטרנטור
מק"ט 2HC-H1200-V0-00 -
מחיר – ( ₪ 2,906לפני מע"מ)
( ₪ 3,400כולל מע"מ)
אלטרנטור נוסף הוא תוספת מצוינת להבטיח מצב סוללה מוטען
בשימוש מוגבר בצרכני חשמל

•
•
•
•
•
•
•

כולל אלטרנטור וערכת התקנה
חיווט חשמלי
רצועה ופולי
מכסה נגד אבק
צינורית שמן נוספת – צריך לשנות מיקום
כל הפרזול הדרוש להתקנה
הקיט הזה דרוש בתקנת גשר תאורת לד הדגול –  27אינץ'

צינורות ברקס למרוצים קדמי ואחורי
מק"ט לקדמי B57F58E0V000 -

מחיר –

מק"ט לאחורי B57F58A0V000 -

מחיר –

( ₪ 548לפני מע"מ)
( ₪ 640כולל מע"מ)
( ₪ 522לפני מע"מ)
( ₪ 610כולל מע"מ)

נותן הרגשת עצירה נעימה יותר – מחליף את הצינורית המקורית
• משפר תחושת פדל ברקס
• התקנה פשוטה
• מק"ט הקדמי כולל שני צינורות לפנים
• מק"ט לאחורי כולל שני צינורות לאחור.

קיט ריפוד פנימי ל – YXZ 1000 R
מק"ט B57F11G0V000 -
מחיר לצרכן – ( ₪ 419לפני מע"מ)
( ₪ 490כולל מע"מ)
מעניק לרוכב ולנוסע לידו נוחות רבה יותר
במיוחד בזמן נהיגה ספורטיבית וקשוחה
•
•
•
•

מעוצב סטייל ומתאים לכל הדגמים והצבעים
עשוי ממעטפת שחורה וחומר איכותי קרבון
דבק איכותי עמיד בחום
כולל ריפד הדלתות ואזור ההילוכים
(תמסורת)

