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PORÓWNANIE

Oba pojazdy są identyczne pod wzglę-dem wyglądu, nawet oglądając obudo-wy silników nie rozpoznamy który jest mniejszy. Jedynie naklejki na bokach zdradzają, że mamy do czynienia z róż-nymi silnikami. Na temat Grizzly’ego napisano już wiele dobrego. Obecny Grizzly to już trzeci w historii Yamahy model tego pojazdu, który przejdzie do historii motoryzacji jako pierwszy quad z elektrycznym wspomaganiem kierownicy (ESP), a co ważniejsze jest jednym z najbardziej popularnych czte-rokołowców 4x4 na świecie.

Głównym atutem tego quada jest jego uniwersalność. Świetnie nadaje się do jazdy w trudnym terenie, dzięki wspo-maganiu kierownicy pozwala wytrwać w czasie wielogodzinnych jazd, a gdy trzeba się pościgać – nie brakuje mu mocy. Jest nieco mniejszy niż konkuren-cyjne topowe quady 4x4, ale za to zyskał na poręczności i zwinności.Yamaha reklamuje Grizzly’ego 550FI jako „pojazd średniej wagi o mocy prze-kraczającej swoją klasę”. Spróbujemy zmierzyć się z tym hasłem sprawdzając moc i wagę!

Przyjrzyjmy się obu jednostkom napę-dowym Grizzly’ego 550FI i 700FI. Oba to jednocylindrowe czterosuwy, zasilane wtryskiem paliwa. Zewnętrzne wymiary obu jednostek są identyczne. Po spraw-dzeniu dokładnej pojemności zauważy-my, że różnica pojemności między 700Fi a 550FI nie wynosi jednak wcale 150 cm³, bo oba silniki mają odpowiednio 668 cm³ i 558 cm³, więc różnica to 110 cm³. Skok tłoka w obu przypadkach jest taki sam: 84 mm, a w 550-tce zmniej-szono jedynie średnicę tłoka w stosunku do 700-tki ze 102 mm na 92 mm. Są 

Miśki w akcji
Yamaha Grizzly 550FI została 

bardzo dobrze przyjęta przez fa-
chowców, którzy chwalili nowy 
silnik 550 za przyzwoite osiągi 
i kulturę pracy. Mimo mniejszej 
pojemności podkreślano nie-
wielkie różnice w porównaniu 
do topowego modelu Yamahy 
– Grizzly 700FI. Także marketin-
gowcy Yamahy zrobili świetną 
robotę lansując 550-tkę jako po-
jazd kompaktowy o doskonałym 
połączeniu ekonomii i mocy. Nie 
ulegając tym reklamowym zabie-
gom, postanowiliśmy porównać 
550-tkę do mocniejszego brata 
w bezpośredniej konfrontacji 
i ocenić jak w rzeczywisto-
ści zmniejszenie pojemności 
o 150 cm³ wpłynęło na osiągi 
mniejszego „miśka”.
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550FI
kontra 700FIczyli...

to więc jednostki, które mają wiele 

wspólnego. Konstruktorzy Yamahy 

dokonali także zmiany wału korbowego 

oraz dostosowali głowicę do mniejszego 

tłoka. Efekt końcowy jest bardzo dobry. 

Nowa jednostka charakteryzuje się 

kulturalną pracą i niezłym momentem 

obrotowym. Różnica w mocy między 

obiema jednostkami to 9 KM, które 

straciła 550 wraz z odchudzeniem o 110 

cm³. Procentowe zmniejszenie pojem-

ności to więc 15,7%, a zmniejszenie 

mocy to aż 19,5%. Czy to dużo – pokaże 

nasz test.
Żeby ocenić 550-tkę zestawiliśmy 

do bezpośredniego porównania dwa 

seryjne quady, bez żadnych modyfikacji, 

na takich samych oponach fabrycznych 

Dunlop. Pomiary dokonywane były 

na tym samym podłożu, zarówno w jaz-

dach równoległych, jak i pojedynczych 

z wielokrotnym zapisem czasu. Zebrane 

wyniki zostały uśrednione i prezentuje 

je tabela poniżej.

Test wykazał, że oba modele są bar-

dzo żwawe i nie brakuje im mocy. Przy 

jazdach równoległych 550-tka zostawa-

ła minimalnie w tyle tuż po starcie, ale 

później ostro goniła większego brata. 

Jeśli jeździec na 700-tce na chwilę się 

zagapił to 550-tka zyskiwała przewagę 

i traciła ją dopiero powyżej 50 km/h. 

Różnica w przyśpieszeniu ze startu 

zatrzymanego do 40 km/h wynosi za-

ledwie 26/100 sekundy. To tyle co nic. 

Przyśpieszając do 60 km/h Grizzly 550FI 

był wolniejszy zaledwie o 32/100 sekun-

dy czyli zaledwie 1/3 sekundy – to jest 

zauważalne jedynie w bezpośrednim 

porównaniu.
Osiągnięcie prędkości 80 km/h od-

bywało się w obu modelach bardzo 

szybko. Sześć i pół sekundy to dla 

700-tki to naprawdę niewiele, a se-

kundę więcej przyśpieszała 550-tka, 

co też nie przynosi żadnej ujmy, wprost 

przeciwnie – to dobry wynik. Powyżej 

80 – 90 km/h zaczynają słabnąć i dalsze 

przyrosty prędkości są znacznie wolniej-

sze. Rozpędzanie się do 100 km/h w obu 

modelach trwa znacznie dłużej i przy 

tych prędkościach przewaga 700-tki 

była większa.
Jeżdżąc obydwoma Yamahami fak-

tycznie zauważaliśmy, że różnica między 

nimi nie jest tak duża, jak sugerowałaby 

proporcje pojemności czy podanych 

mocy. Jednak nie zaryzykowalibyśmy 

stwierdzenia, że różnica jest bagatelna. 

Z zaklejonymi oznaczeniami modelu już 

po pierwszym starcie rozpoznawaliśmy, 

że jedziemy na 550 –tce. Nie mając po-

równania można się jednak pomylić i po-

myśleć, że to 700-tka, która ma gorsze 

paliwo lub przytkany filtr i chodzi nieco 

gorzej. Wybierając quada do testów pod-
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świadomie pchałem się na 550-tkę, którą 
wykonałem najwięcej jazd i bardzo mi ten 
pojazd pasował. Może to też zasługa pięk-
nego designu wiśniowej wersji SE.

Producent nie chwali się masą Griz-
zlego 550Fi, gdyż mimo zmniejszenia 
pojemności, niestety wagi nie dało się 
zrzucić. Wszystkie elementy są takie 
same jak w 700-tce, a czy silnik jest 
lżejszy? Na pewno nie, a może nawet 
być cięższy z powodu grubszego bloku 
cylindra, więc oszczędności na wadze nie 
będzie. Uważamy jednak, że nie ma się 

czego wstydzić. Mimo, że wskazania 
wagi nie pasują marketingowo do klasy 
kompaktowego pojazdu, to jednak osiągi 
są tak dobre, że można śmiało się do tego 
przyznać. Chcąc mieć pojazd z napędem 
na cztery koła, z rurową konstrukcją ra-
my, niezależnym zawieszeniem i do tego 
ze wspomaganiem – masa takiego pojaz-
du będzie zbliżać się do 300 kg i na razie 
żaden producent nie potrafił zmniejszyć 
tego ciężaru.

Reasumując, Grizzly 550Fi to bardzo 
udany model, którego zakup warto roz-

ważyć. Jest pojazdem uniwersalnym 
i ekonomicznym. Oferuje wszystkie 
możliwości dużego brata, niewiele mu 
ustępując w osiągach. Różnicę w cenie 
w wysokości 4000 zł można przeznaczyć 
na zakup dodatkowego wyposażenia, jak 
chociażby wyciągarki, osłon czy nawigacji 
i mieć wiele radości z jazdy. Jednak znając 
upodobania większości quadowców i tak 
będą chcieli nabyć największego, najmoc-
niejszego jaki znajduje się w ofercie i jak 
na razie wyniki sprzedaży Grizzlego 700FI 
są niezagrożone. 

Model 0-40 km/h 0-60 km/h 0-80 km/h 40-80 km/h

Grizzly 550FI 00:02,57 00:04,06 00:07,53 4,96 s

Grizzly 700FI 00:02,31 00:03,74 00:06,28 3,97 s

Różnica 00:00,26 00:00,32 00:01,25 0,99 s

Model Grizzly 700FI Grizzly 550FI

Budowa silnika Jednocylindrowy czterosuw, 

4-zaworowy, wtrysk paliwa
Jednocylindrowy czterosuw, 

4-zaworowy, wtrysk paliwa

Pojemność 668 cm³ 558 cm³

Śr. tłoka x skok 102.0 x 84.0 mm 92.0 x 84.0mm

Kompresja 9.2:1 9.3:1

Moc silnika 46,2 KM 37 KM

Cena 31.500 PLN 27.500 PLN


