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eszcze kilka lat temu
off-roadowy spec, na
pytanie o mo˝liwoÊci
terenowe pojazdu wyposa˝onego w automatycznà
przek∏adni´, postuka∏by si´
w czo∏o: „A gdzie tam! W teren
z automatem!? Tylko po asfalcie, a do tego s∏abo hamuje silnikiem...”. DziÊ technika posz∏a
mocno do przodu i nie ma ju˝
problemu z hamowaniem silnikiem, a u˝ytkownicy mogà
cieszyç si´ jazdà w terenie, gdy
wystarczy dodawaç gazu, a pojazd sam sobie dobiera prze∏o˝enie.
Grizzly 700 dysponuje rozwiàzaniem najbardziej dziÊ rozpowszechnionym w pojazdach
ATV, czyli automatycznà przek∏adnià pasowà CVT (Continous Variable Transmission).
Dwie pary kó∏ sto˝kowych – oddalajàc si´ lub zbli˝ajàc – zmieniajà Êrednic´ roboczà paska.
W ten sposób nast´puje p∏ynna
zmiana prze∏o˝enia. Rozwiàzanie proste i tanie, a jedynym jego wrogiem jest woda, która
przy pokonywaniu g∏´bokich
przepraw mo˝e si´ dostaç do
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Êrodka przez kana∏y ch∏odzàce
przek∏adni´.
Konstruktorzy
Yamahy, zapewne wiedzàc
o wodnych wyczynach quadmenów, przenieÊli wi´c wylot
kana∏u pod kierownic´. Przy
umiej´tnym operowaniu gazem
mo˝na bez zatopienia paska pokonaç przejazd wodny do g∏´bokoÊci 1 metra.
Natomiast Rincon 680 ma bardziej skomplikowanà przek∏adni´, podobnà do tej, jaka jest
w samochodach. Istnieje mo˝liwoÊç jazdy pe∏nym automatem,
ale mo˝na si´ te˝ pobawiç biega-

OBA QUADY
TO CZYSTY
OFF-ROAD
mi. ˚ó∏te przyciski systemu ESP
po lewej stronie kierownicy pozwalajà kciukiem zmieniaç
prze∏o˝enia. Operowanie nimi
daje mo˝liwoÊç bardziej dynamicznej jazdy.
Niewàtpliwà zaletà przek∏adni
Rincona jest ca∏kowita odpor-

noÊç na czynniki zewn´trzne;
jest ona wra˝liwa tylko na niew∏aÊciwy olej.

Serce smoka
Zgodnie z dzisiejszymi wymogami, gdy bacznie zwraca si´ uwag´ na normy ekologiczne, oba
pojazdy wyposa˝ono w uk∏ad
wtrysku paliwa. Honda ma silnik ustawiony wzd∏u˝nie w ramie pojazdu, co znacznie
upraszcza wyprowadzenie nap´du na tylne ko∏a bez dodatkowych przek∏adni. Moc maksymalna 34 KM nie jest najwi´ksza w tej klasie, jednak Honda
ma najni˝sze zu˝ycie paliwa,
nawet w bardzo trudnym terenie. Silnik Grizzly osadzono
„motocyklowo”. Dzi´ki nowin-

Dwa potwory
na tylnych ∏apach

.

kom elektroniki, poprawiajàcym sprawnoÊç rozruchu, zrezygnowano nawet z r´cznego
rozrusznika. Mocy jest znacznie
wi´cej ni˝ w Rinconie. Zadarcie
przodu po nerwowym dodaniu
gazu jest mo˝liwe nawet na ha∏dzie sypkiego piasku.

Komfort 4x4
Oba pojazdy wyposa˝ono w od∏àczany nap´d przednich kó∏.
Rincon ma mechanizm ró˝nicowy Suretrac o ograniczonym poÊlizgu, ale bez blokady. Grizzly
zaÊ wyposa˝ono w pe∏nà blokad´ mechanizmu ró˝nicowego.
W przypadku utraty przyczepnoÊci wystarczy nacisnàç ˝ó∏ty
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guzik, aby jedno ko∏o zaczepi∏o
si´ o coÊ twardego i quad wydosta∏ si´ z opresji.

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA – SUPER!
W czasie jazd w piaskowni oba
pojazdy bardzo sprawnie porusza∏y si´ po ha∏dach piachu.
Nieco ∏atwiej rozp´dza∏ si´ Rincon, który rusza∏ bez buksowania praktycznie przy minimalnych obrotach silnika. Grizzly
zaÊ do ruszenia cielska potrzebuje mocniejszego dodania gazu, aby wprawiç w ruch przek∏adni´ pasowà.
Oba pojazdy skonstruowano
tak, aby dobrze radzi∏y sobie
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w ka˝dych warunkach terenowych, ale zapewnia∏y te˝ komfort. W tym celu wyposa˝ono je
w niezale˝ne zawieszenie ka˝dego ko∏a. Bardziej stabilnie po
trawersach porusza si´ Rincon
i chocia˝ nie próbowa∏em tego
udowodniç, mia∏em wra˝enie,
˝e trudniej by∏oby go przewróciç na bok.

Lubiany Rincon
Rincon po kilku latach od premiery dorobi∏ si´ grupy zdeklarowanych zwolenników i sumiennie na to zapracowa∏.
Zwarta sylwetka ju˝ od pierwszego spojrzenia pozwala nie
baç si´ jakichkolwiek pochy∏oÊci. Zawieszenia sà bardzo stabilne, wi´c quad nie grozi wywrotkami.
Pierwszym Rinconom dolega∏y
niedomagania uk∏adu ch∏odze-
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we, zdaniem niektórych nawet
zbyt mi´kkie do sportowej jazdy.
Ale skoro ju˝ mowa o komforcie,
trzeba wspomnieç o wspomaganiu kierownicy. Konstruktorzy
uznali to za na tyle wa˝ny element, ˝e steruje nim oddzielny
komputer. To rozwiàzanie nazwa∏bym rewolucjà w budowie
uk∏adu prowadzenia, dotàd najprostszego, jaki mo˝na sobie wyobraziç w pojeêdzie czteroko∏owym. Uk∏ad czujników si∏y na
kierownicy przede wszystkim
neutralizuje si∏´ uderzeƒ od

ATV WYJEDZIE Z KAŻDEJ OPRESJI
przeszkód na drodze, dzia∏ajàc rewelacyjnie jako t∏umienie drgaƒ skr´tnych. Dla poprawy stabilnoÊci wszystkie
elementy, które mogà mieç
na nià wp∏yw, znalaz∏y si´
jak najbli˝ej do∏u ramy. Nawet zbiornik paliwa pow´drowa∏ pod kanap´ kierowcy, a akumulator wciÊni´to
pod przedni baga˝nik. Dynamiczni kierowcy narzekajà na p´kajàce podesty
pod stopami, ale dzieje si´
tak tylko przy pokonywaniu
du˝ych
kamieni
i drzew zagradzajàcych
drog´.

Co ten na gàsienica
ch si´
zbli˝a∏, to my w no
gi.

nia, ale fabryka szybko upora∏a
si´ z tym problemem, a dealerzy
natychmiast wymienili wadliwe
elementy pompy wodnej. U˝ytkownicy tu˝ popremierowych
Rinconów sygnalizowali s∏abe
hamowanie silnikiem, ale ju˝
obecna wersja 680 hamuje doskonale i nie trzeba si´ obawiaç
nawet najbardziej stromych
zjazdów. Wykoƒczenie elementów nadwozia i ich spasowanie
jest bardzo wysokiej klasy,
a b∏otniki sà zakoƒczone wy-
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miennymi fartuchami z mi´kkiego tworzywa. W przypadku
kontaktu z drzewkiem wystarczy wymieniç tylko je.
Rincon umie pokazywaç na
konsoli informacje o wadliwie
dzia∏ajàcych podzespo∏ach silnika albo przek∏adni. Nie ma
wi´c k∏opotów ze zdiagnozowaniem uszkodzonego elementu.

Przyjazny
Grizzly
Grizzly to groêny niedêwiedê, ale
quad o tym imieniu jest bardzo
∏agodny i przyjazny dla swojego
pana. Zawieszenia sà komforto-
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ESP i sekwencyjnie. Jak
w dobrej rajdówce.

Silniczek wspomagania jak od wycieraczek w Polonezie, a tyle radoÊci!

Raj
w terenie

Grizzlak ma minimalnie wi´kszy przeÊwit. Cenà za to jest gorsza stabilnoÊç na trawersach.

Klapka na bok i ods∏ania si´
magiczny przycisk blokady.

Silnik wzd∏u˝ = ∏atwa
dost´pnoÊç do zespo∏ów.

Ka˝dy z tych pojazdów dostarczy niesamowitych wra˝eƒ w terenie. Dla jednego argumentem
za Grizzly b´dzie rewelacyjnie
dzia∏ajàce wspomaganie, u∏atwiajàce wielogodzinne wycieczki, dla innych – przek∏adnia hydrokinetyczna, idealna do jazdy
w terenie. Wszyscy jednak muszà byç przygotowani na wydatek prawie 40 tysi´cy z∏. To
niema∏o, ale mamy sprz´t,
który b´dzie przynosi∏ radoÊç
przez wiele sezonów.
Oba pojazdy wypróbowa∏em
w trudnych rajdach przeprawowych. Spisa∏y si´ na medal. Co
trzeba podkreÊliç – wystartowa∏em w nich bez powa˝nych przeróbek. Wystarczy∏o zamontowanie wyciàgarki i dobranie odpowiednich opon do charakteru
n
imprezy i rodzaju terenu.

Wahacze pod odpowiednim kàtem to stabilnoÊç jak z bajki.
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SILNIK
Jednocylindrowy czterosuwowy,
ch∏odzony cieczà, rozrzàd OHV,
elektroniczny wtrysk paliwa z zaworem IACV, zap∏on tranzystorowy.
Ârednica cylindra x skok t∏oka
102 x 82,6 mm
PojemnoÊç skokowa
675 cm3
Moc maks. 33,4 KM (24,6 kW)
przy 6000 obr/min
Maks. moment obr.
50,1 Nm
przy 5000 obr/min

PODWOZIE
Zawieszenie przednie: dwa niezale˝ne wahacze poprzeczne, skok 175
mm; zawieszenie tylne: dwa niezale˝ne wahacze poprzeczne, skok
203 mm. Opony przednie: AT25
x 8R12, opony tylne: AT25 x 10R12.
Hamulce przednie: 180 mm, potrójnie uszczelnione, hydrauliczne b´bnowe x 2, hamulce tylne: hydrauliczne, tarczowe 160 mm, z zaciskiem
1-t∏oczkowym.

PRZENIESIENIE MOCY
Skrzynia biegów – automatyczna
z przek∏adnià hydrokinetycznà, 3
biegi do przodu i bieg wsteczny, sterowana elektronicznie. BezpoÊrednie przeniesienie za pomocà przedniego i tylnego wa∏u nap´dowego,
dzia∏anie przedniego mechanizmu
ró˝nicowego zale˝ne od momentu
obrotowego.

WYMIARY I MASY
Rozstaw osi
1290 mm
WysokoÊç siedzenia
876 mm
Poj. zbiornika paliwa/rezerwa
17/3,1 l
Masa w∏asna
272 kg

DIRT ZONE

CENA

39 900 z∏ (model 2006)

GRIZZLY 700

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

RINCON 680

SILNIK
Jednocylindrowy czterosuwowy,
ch∏odzony cieczà, rozrzàd OHC,
elektroniczny wtrysk paliwa, zap∏on
DC-CDI.
Ârednica cylindra x skok t∏oka
102 x 84 mm
PojemnoÊç skokowa
686 cm3
Moc maks.
46 KM (34 kW)
przy 6250 obr/min
Maks. moment obrotowy 56 Nm
przy 5500 obr/min

ne: niezale˝ne zawieszenie wielowahaczowe, opony przednie: AT25 x 812, opony tylne: AT25 x 10-12, hamulce przednie: hydrauliczne, podwójne tarcze, hamulce tylne: hydrauliczne, podwójne tarcze.

PRZENIESIENIE MOCY
Przeniesienie nap´du wa∏em, skrzynia biegów automatyczna, pasek klinowy, podwójny zakres, bieg
wsteczny. Nap´d 4 x 4: 2WD/4WD,
blokada dyferencja∏u.

CENA

WYMIARY I MASY
Rozstaw osi
1250 mm
WysokoÊç siedzenia
905 mm
PojemnoÊç zbiornika paliwa 20 l
Masa w∏asna
274 kg
39 900 z∏
(40 900 z∏ wersja Camo)

PODWOZIE
Zawieszenie przód: zawieszenie
wielowahaczowe, zawieszenie tyl-
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