
Grizzly 700 EPS / SE
www.yamaha-motor.nl

The world's toughest ATV
Yamaha's robuuste ATV, de Grizzly 700, heeft een stevige
reputatie verworven als 's werelds duurzaamste ATV. De
Grizzly 700 is het ideale stuk gereedschap om zware
werkzaamheden aangenamer te maken, waardoor u meer
tijd heeft voor andere zaken.

De Grizzly 700 is ontworpen om net zo hard en efficiënt te
werken als u. Aangedreven door een 708cc krachtbron,
één die continu voor u klaarstaat wanneer u hem nodig
hebt. De compacte carrosserie is voorzien van slimme
details, zoals LED lampen en een halogeen werklamp.
Hierdoor goed zicht en daarnaast ook goed zichtbaar voor
anderen. Door toepassing van 26 inch banden meer grip
en duurzaamheid.

Dankzij Yamaha's Ultramatic® transmissie en On-
Command® aandrijfsysteem, samen met elektrische
stuurbekrachtiging (EPS model), biedt de Grizzly 700 u
nog meer prestaties, stijl en functionaliteit.

Krachtige 708cc-viertaktmotor
(DOHC)

Agressief vormgegeven en
compacte carrosserie

Yamaha Ultramatic®
automatische CVT transmissie

Yamaha On-Command® 2WD,
4WD, 4WD met Diff. Lock

Onafhankelijke instelbare
wielophanging met lange veerweg

Standaard elektrische
stuurbekrachtiging

Schijfremmen vóór en achter met
tweezuigerremklauwen

Maxxis 26-inch banden, 26x8x12
vóór en 26x10x12 achter

Digitaal instrumentenpaneel en
drie opbergvakken

LED koplampen, centrale
werklamp (EPS model)

Totaal laadvermogen van 140 kg
op bagagerek vóór en achter

Trekvermogen van 600 kg en een
aan de voorzijde gemonteerde lier



Grizzly 700 EPS / SE
www.yamaha-motor.nl

Elke werkdag wordt
aangenamer

Yamaha Utility ATV's worden gebouwd met
slechts één doel voor ogen, de werkbelasting
aanzienlijk verlagen.

Deze filosofie is tot in het kleinste detail
vertaald in techniek. Zoals in motoren met
veel trekkracht, die u zelfs op het moeilijkste
terrein in beweging houden. Moderne
technologie die het voor u gemakkelijker
maakt, zoals automatische transmissie en
elektrische stuurbekrachtiging. En daarnaast
een ergonomische vormgeving waarmee u
zich zelfs na een lange werkdag nog prettig
voelt. Daarnaast zijn de ATV's van Yamaha
zuinig en vereisen deze weinig onderhoud.

Yamaha Utility ATV's zijn onvermoeibare
werkpaarden, maar dat is nog niet alles.
Yamaha Utility ATV's hebben genoeg in huis
om ook nog andere leuke dingen mee te gaan
doen.
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708cc-krachtbron (DOHC)
Yamaha's grootste ATV is voorzien van een grotere,
krachtigere motor die het hoogste koppel en vermogen in zijn
klasse levert. De zuinige, vloeistofgekoelde 708cc-motor heeft
een cilinderkop met vier kleppen en twee bovenliggende
nokkenassen (DOHC). De krachtbron levert een grote
hoeveelheid goed regelbaar vermogen, waardoor de Grizzly
700 elk type terrein aankan.

Ultramatic® transmissie
Yamaha's toonaangevende Ultramatic® automatische transmissie
biedt een hoge, lage, achteruit-, neutraal- en parkeerstand en
behoort tot de duurzaamste en efficiëntste CVT systemen in de
ATV wereld. Dankzij een soepel draaiende V-riem biedt dit
geavanceerde ontwerp een natuurlijk motorremgevoel op alle
wielen, wat zorgt voor extra vertrouwen en controle bij
afdalingen.

Onafhankelijke wielophanging, schijfremmen rondom
De onafhankelijke wielophanging van de Grizzly 700 EPS is voorzien
van stikstofschokdempers met instelbare veervoorspanning, zodat
de bestuurder de optimale instellingen kan kiezen voor de meest
uiteenlopende toepassingen. Dit is bovendien het enige model in zijn
klasse met schijfremmen vóór en achter met tweezuigerremklauwen,
hierdoor uitstekende remprestaties en optimale controle.

On-Command® aandrijfsysteem
Het intelligente On-Command® aandrijfsysteem wordt bediend via een
drukknop, zodat u naadloos en direct kunt schakelen van 2WD naar
4WD en omgekeerd. Via een knop op de rechterstuurhelft selecteert u
2WD, 4WD of 4WD met Diff. Lock om de prestaties van de Grizzly af te
stemmen op wisselende terrein- en weersomstandigheden.

Draagvermogen en standaard lier
Stevige bagagerekken vóór en achter bieden een gecombineerd
laadvermogen van 140 kg en de Grizzly 700 kan tot 600 kg trekken,
mede hierdoor is deze machine een ideale metgezel op de boerderij,
in de fabriek of in het bos. De aan de voorzijde gemonteerde WARN
ProVantage 2500 lier is een standaardvoorziening voor Europa en
maakt de Grizzly 700 tot het ultieme Utility voertuig.

Elektrische stuurbekrachtiging
Voor extra rijcomfort en minder fysieke inspanning zijn de Grizzly 700
EPS modellen voorzien van elektrische stuurbekrachtiging (EPS), die is
ontworpen voor een optimale balans tussen rijdersondersteuning en
positieve feedback. Dit geavanceerde systeem biedt optimaal comfort,
meer zelfvertrouwen en controle door een licht aanvoelende en
nauwkeurige besturing.



 

 

 

 

 

Grizzly 700 EPS / SE
www.yamaha-motor.nl

Motor Grizzly 700 EPS / SE
Motortype 1-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, dubbel bovenliggende nokkenas, 4-kleppen

Cilinderinhoud 708 cc

Boring x slag 103,0 mm x 85,0 mm

Compressieverhouding 10,1 : 1

Smeersysteem Druksmering

Brandstofsysteem Single Mikuni 44 mm

Ontstekingssysteem TCI

Startsysteem Elektrisch

Transmissie Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Aandrijfsysteem On-Command® 2WD/4WD/ Diff Lock

Eindoverbrenging Aandrijfas

Type Grizzly 700 EPS / SE
Wielophanging, voor Onafhankelijke dubbele wieldraagarm, 193 mm wheel travel

Wielophanging, achter Onafhankelijke dubbele wieldraagarm, 232 mm wheel travel

Remmen, voor Hydraulisch bediende geventileerde remschijf

Remmen, achter left hand/right foot operation

Bandenmaat, voor Maxxix MU19 AT26x8-12, steel wheels, (SE has alloy wheels)

Bandenmaat, achter Maxxix MU19, AT26x10-12,  steel wheels, (SE has alloy wheels)

Afmetingen Grizzly 700 EPS / SE
Totale lengte 2.070 mm

Totale breedte 1.230 mm

Totale hoogte 1.253 mm

Zithoogte 860 mm

Wielbasis 1.253 mm

Grondspeling 288 mm

Draaicirkel 3,5 m

Inhoud brandstoftank 18,0 liter

Motorolie hoeveelheid 2,6 liter

Maximaal laadvermogen Grizzly 700 EPS / SE
Bagagerek voor 50 kg

Bagagerek achter 90 kg

Extra kenmerken Grizzly 700 EPS / SE
Stuursysteem Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtigingssysteem (EPS) (niet op

standaard uitvoering))

De standaard uitvoering van de Grizzly 700 is niet voorzien van EPS en heeft geen centraal geplaatste halogeen werklamp.

Disclaimer voor ATV's
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Solid Green Camouflage White Racing Blue

Light Silver Stormcloud Grey Satin 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 u ten zeerste aan om altijd naar een officiële

Yamaha-dealer te gaan voor de service die u nodig heeft.

We zijn ervan overtuigd dat u terugkrijgt wat u erin stopt. Daarom adviseren we Yamaha Genuine Parts & Accessories.

Yamaha adviseert eveneens het gebruik van Yamalube®, ons eigen, speciaal voor Yamaha-motoren ontwikkelde

assortiment hightech smeer- en reinigingsmiddelen. Deze zijn speciaal ontwikkeld om hun werk doeltreffend te

blijven doen, waar u ook rijdt.

Naast functionele en modieuze accessoires biedt Yamaha een serie kwalitatief hoogwaardige, innovatieve

motorkleding die u comfort en bescherming biedt. Er is ook een uitgebreid assortiment vrijetijdskleding. Ga voor meer

informatie naar:

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de

Yamaha Grizzly 700 EPS / SE met uw mobiel
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