2019 Sport ATV- en Side-by-Side-modellen

www.yamaha-motor.nl

2019-01-22_atv_sport_v02.indd 1

22/01/2019 15:01

2019-01-22_atv_sport_v02.indd 2

22/01/2019 15:01

VICTORY
Race. Win. Geniet van adrenaline.
Concurrentie is altijd een wezenlijk
onderdeel geweest van de filosofie
van Yamaha. Elk off-road voertuig
is vormgegeven door het atletische
DNA dat verantwoordelijk is voor het
gerenommeerde race verleden. Met
het breedste scala aan modellen, van
ATV´s voor de jeugd tot razendsnelle
Side-by-Sides, biedt Yamaha iedereen de
mogelijkheid tot een geweldige ervaring vol
adrenaline en plezier.
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De ATV´s voor kinderen hebben
eenvoudige besturing en vormen de ideale
kennismaking met een ongeëvenaarde
ervaring. Met betrouwbare motoren, lichte
chassis ontwerpen en een agressieve body
bieden de ATV-sportmodellen iedereen
de kans om op te stappen en niet alleen
te genieten van de vrijheid, maar ook om
deel uit te maken van de hechte Yamahafamilie.

De indrukwekkende Side-by-Sidevoertuigen uit de YXZ-serie zijn de beste
keus en garanderen de meest intense
opwinding, geweldige besturing en
betrouwbaarheid voor professionals en
amateurs. Deze familie is ontwikkeld
met het race-DNA van Yamaha, biedt de
prestaties die winnaars nodig hebben en
ademt adrenaline.
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The Yamaha
diﬀerence.

2WD
Met de permanente aandrijving op de achterwielen maakt het 2WD systeem de sportieve ATVmodellen van Yamaha eenvoudig en makkelijk te besturen. Bovendien staat het lichte 2WD
systeem op onze sportieve ATV-modellen garant voor wendbare en fenomenale prestaties.

4WD
Met het 4WD systeem van Yamaha kunt u schakelen tussen de diverse aandrijfmodussen en
schakelt u bijna onmiddellijk over van cruisen naar klimmen. Afhankelijk van het model is er een
eenvoudige schakelaar voor het On-Command® aandrijfsysteem van Yamaha, u hoeft maar één
knop in te drukken.

Directe verbinding
Alle sportieve ATV modellen en Side-by-Sides hebben een sequentiële versnellingsbak voor
een directe verbinding tussen motor, aandrijflijn en bestuurder. Sommige modellen zijn zelfs
uitgerust met een met flippers bediend sportschakelsysteem zonder koppeling, prestaties waar
u prijzen mee pakt.

Elektronische stuurbekrachtiging
De snelheidsafhankelijke elektronische stuurbekrachtiging (EPS) verlicht de fysieke inspanning van
het sturen aanzienlijk en helpt de bestuurder de ATV te controleren bij hobbels en stenen op de
route. Dit extra comfort is duidelijk merkbaar tijdens langere werkdagen.

Onafhankelijke wielophanging
De meest ATV’s en alle Side-by-Sides van Yamaha hebben volledig instelbare, onafhankelijke voorvering
met dubbele A-arm, terwijl sommige ATV’s en alle Side-by-Sides ook onafhankelijke achtervering hebben.
Daardoor reageert elk wiel onafhankelijk op oneven terrein en optimaliseert het de besturing voor
verschillende bestuurders en ladingen.

Diﬀ Lock
Sommige modellen hebben ook een differentieelvergrendeling (Diff Lock), zodat de ATV ook onder
de meest extreme omstandigheden grip heeft.

Elektronische brandstofinjectie
Het elektrische brandstofinjectiesysteem in een ATV van Yamaha werkt met een microcomputer
om ervoor te zorgen dat er op elk moment en onder alle omstandigheden een precies
afgemeten stroom van brandstof en lucht de ontstekingskamer in wordt gestuurd, wat zorgt
voor een geoptimaliseerde mix van soepel vermogen en zuinigheid.
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More power.
More fun.
More winning.
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YFM700R / SE
Als u eenmaal met de YFM700R hebt gereden, wilt u nooit meer iets
anders. Het indrukwekkende vermogen en de nauwkeurige besturing
bieden u, zelfs onder de meest extreme terreinomstandigheden,
adembenemende prestaties.

YFM700R SE - Nimbus Grey

YFM700R SE - Racing Blue

YFM700R - Stormcloud Grey

YFM700R / SE

De krachtige 686cc viertaktmotor staat garant voor een razendsnelle
acceleratie. En dankzij het lage brandstofverbruik duurt het nu nog
langer voordat u moet bijtanken.

YFM700RColour
SE - Ridge Red *

Groot vermogen, enorm koppel

Extra sterk ‘hybride’ chassis

Vijfversnellingsbak met achteruit

Volledig instelbare voor- en achtervering

De viertakt ATV’s van Yamaha leveren een hoog
koppel, ook bij lage toerentallen, voor enorm
veel trekkracht onder zelfs de allerzwaarste
omstandigheden. De YFM700R krachtbron
genereert krachtig aanspreekbaar vermogen
en een hoog koppel. Het geavanceerde
brandstofinjectiesysteem zorgt voor een lager
brandstofverbruik en minder uitstoot.

Het ultramoderne ‘hybride’ chassis combineert
een stalen voorgedeelte met een aluminium
achtergedeelte en een demontabel subframe.
Zo is een supersterke structuur ontstaan
die alle schokken simpelweg opvangt en
perfect verwerkt. De lichtgewicht gegoten
aluminium swingarm wordt afgeveerd door een
instelbare schokdemper met geoptimaliseerde
dempinginstellingen, voor comfortabele en
beheersbare rijeigenschappen.

Het aanzienlijke potentieel van de krachtige
motor van de YFM700R wordt optimaal
aangevuld door de soepel en trefzeker
schakelende vijfversnellingsbak. Ongeacht de
terreinomstandigheden biedt deze duurzame
versnellingsbak en soepele meervoudige
plaatkoppeling u volledige controle. En dankzij
de achteruitversnelling kunt u in krappe situaties
manoeuvreren.

De van een lange veerweg voorziene
voorwielophanging is in de fabriek zodanig
ingesteld dat u op ieder terrein optimaal
kunt genieten van een vertrouwd en soepel
rijgedrag. Het ophangingssysteem achter heeft
geoptimaliseerde dempinginstellingen voor
ontspannen rijden en zorgt voor veel tractie.
De 22-inch voorwielen absorberen als het ware
de schokken op, hierdoor heeft u nog meer
rijcomfort.

* getoond met optionele grijpbalk en voetensteun
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Taking ATV racing
to the next level.
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YFZ450R / SE
Professionals zullen het beamen, de Yamaha YFZ450R is de allerbeste
keuze! Zijn scherpsturende chassis en ultra-responsieve 450cc motor
maakten hem tot de meest succesvolste Sport ATV van vandaag.
Messcherp sturend, razendsnel en geweldig wendbaar, de YFZ450R laat
de concurrentie ver achter zich!

YFZ450R SE - Nimbus Grey

YFZ450R - Racing Blue

Een speciaal ‘Assist’ systeem in combinatie met de slipper clutch geven
nauwkeurige controle over de bochtsnelheid, terwijl de motor dankzij
z’n racetechnologie zorgt voor een supersnelle gasrespons en een
sensationeel vermogen bovenin. Kortom de YFZ450R is een rasechte
winnaar!

YFZ450R / SE

Het gestroomlijnde ontwerp geeft de berijder voldoende vrijheid
om zijn lichaamsgewicht gemakkelijk te kunnen verplaatsen in snelle
bochten en bij voluit accelereren. Ook de lichtgewicht schokdempers
met apart gasreservoir dragen bij tot de uitstekende wendbaarheid.

YFZ450R SE - Ridge Red

Motor met racetechnologie

Elektronische brandstofinjectie

‘Hybride’ chassis technologie

‘Assist’ en slipper clutch

De vijfkleppen viertakt 450cc racemotor van de
YFZ450R met een hogere compressieverhouding
van 11,8:1 zorgt in combinatie met een nieuwe
kleptiming voor een snellere gasrespons en een
hoger vermogen, ook bij hogere toerentallen. Het
efficiënte luchtinlaatsysteem zorgt voor een lager
brandstofverbruik, minder uitstoot en verbeterde
duurzaamheid.

Voor een snelle gasrespons is de YFZ450R
voorzien van een nieuw type 42mm Mikuni
gasklephuis met ‘Idle Speed Control’ systeem
(ISC). Dit zorgt onder alle omstandigheden
voor gemakkelijk en betrouwbaar starten. Dit
geavanceerde ‘Idle Speed Control’ systeem zorgt
voor een onmiddellijke respons en draagt bij aan
lagere emissies.

Het chassis en de swingarm van de YFZ450R zijn
vervaardigd van een speciale combinatie van
aluminium en staal, en dit innovatief ontworpen
‘hybride’ chassis biedt een succesvolle combinatie
van een laag gewicht met een uitstekende balans
tussen sterkte en stijfheid.

De YFZ450R is de eerste ATV in zijn klasse met
‘Assist’ en slipper clutch. Dit systeem zorgt ervoor
dat er gedeeltelijk ontkoppeld wordt wanneer u
snel terugschakelt voor bijvoorbeeld een bocht.
Door de effecten van het afremmen op de motor
vrijwel weg te nemen, zorgt de slipper clutch
ervoor dat de rijder de bochtsnelheid beter met
behulp van de remmen kan controleren. Dit
levert betere controle en aanzienlijk snellere
rondetijden op.
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The kids ATV that
adults love too.
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YFM90R
De YFM90R is niet alleen compact van formaat, maar is tevens uitgerust
met verschillende voorzieningen van de grotere Yamaha ATV-modellen.
Zoals onafhankelijke wielophanging vóór, CVT transmissie en een
elektrische startmotor.

YFM90R - White

Het is onbekommerd rijden met de YFM90R, mede dankzij de uitgekiende
combinatie van vermogen en de doordachte ergonomie. Met de CDI plug-in
kunt u op een eenvoudige manier het motorvermogen aanpassen aan de
rijvaardigheidsniveaus van de verschillende rijders. Daarnaast kunt u via een
hendel op het stuur de parkeerrem activeren.

YFM90R - Racing Blue

Moeiteloze transmissie

Elektrische startmotor

Ideaal voor jonge of onervaren rijders. Dankzij een
volautomatische versnellingsbak is de YFM90R
nu nóg gemakkelijker te berijden. Dit is vooral
nuttig bij langere afstanden wanneer schakelen
vermoeiend kan worden.

Starten is al net zo eenvoudig als de bediening
en het onderhoud. Aantrappen via een
kickstarter is verleden tijd. Een simpele druk op
de elektrische starter en de YFM90R komt direct
tot leven. Ideaal voor beginnende rijders vanaf
10 jaar.
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Vooruit, neutraal en achteruit
De YFM90R is voorzien van een
versnellingshendel voor het schakelen naar
vooruit, neutraal of achteruit (V/N/A), dit alles
biedt de rijder nog meer gemak.

YFM90R

De volautomatische versnellingsbak maakt het rijden met de YFM90R nóg
gemakkelijker. Dankzij deze slimme oplossingen is dit dé ATV voor de jeugd
waar ook volwassenen veel plezier aan kunnen beleven.

Instelbare wielophanging met lange
veerweg
Door de wielophanging met lange veerweg
hebben de banden langer en beter contact
met de ondergrond, dit zelfs onder de meest
extreme omstandigheden. Onafhankelijke
voorwielophanging betekent dat de beweging
van het ene voorwiel niet wordt beïnvloed
door de beweging van het andere voorwiel. Dit
verbetert het rijgedrag doordat de YFM90R
oneffen terrein nauwkeuriger kan volgen en in
een horizontale, gecontroleerde positie blijft.
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Small in size,
big in fun.
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YFZ50
Met zijn compacte body, eenvoudige bediening en automatische 49cc
motorblok is de YFZ50 perfect om mee te beginnen. Deze mini ATV is
ontworpen voor kinderen van 6 tot 9 jaar en klaar voor urenlang plezier,
óók voor het hele gezin.

YFZ50 - White

Veiligheid staat voorop en daarom heeft de YFZ50 een groot
aantal functies waarmee volwassenen een hoge mate van controle
hebben. De snelheid en het toerental kunnen worden begrensd met
een gasklepschroef en een toerenbegrenzer schakelaar. Met een
veiligheidskoord aan een trekschakelaar kan de motor, wanneer nodig,
onmiddellijk worden uitgeschakeld.

YFZ50

Gebruiksvriendelijkheid, rijplezier en onderhoudsgemak maken van de
nieuwe Yamaha YFZ50 een verstandige keuze voor ouders. En dankzij
het op de YFZ450R geïnspireerde design staat deze mini ATV bijna zeker
bovenaan het verlanglijstje van ieder kind!

YFZ50 - Racing Blue

Compacte body met een op de YFZ450R
geïnspireerd design
De YFZ50 is voorzien van een compacte body die
is ontworpen voor rijders van 6 tot 9 jaar jong.
Zijn flexibele kunststofpanelen zijn afgerond
voor extra veiligheid en de royale zitpositie
biedt plaats aan kinderen met verschillende
lichaamslengten. Uitgevoerd in hetzelfde design
als de Yamaha YFZ450R, is dit dé droom van ieder
kind!
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Gebruiksvriendelijk en plezierig

Tal van veiligheidsvoorzieningen

Onderhoudsvriendelijk ontwerp

Alles aan de YFZ50 is ontworpen voor
gebruiksgemak en optimaal rijplezier. De solide
remhendels aan het stuur werken net als bij een
fiets en voelen meteen vertrouwd, en dankzij
de elektrische starter kunt u de YZF50 snel en
gemakkelijk starten. Ieder kind van 6 tot 9 jaar kan
met de nieuwe YFZ50, mede dankzij de volledig
automatische transmissie, veilig op pad.

De YFZ50 is zo gebouwd om volwassenen totale
controle te geven over de kinderen die met deze
ATV rijden. Met een verstelbare gasklepschroef
kunnen de acceleratie en topsnelheid worden
afgesteld naar de vaardigheden van de
bestuurder. Een elektronische begrenzer
is inschakelbaar om het motortoerental te
beperken, en dankzij een trekschakelaar met
koord kunnen de ouders indien nodig de motor
onmiddellijk uitzetten.

The YFZ50 is ontworpen voor urenlang plezier
voor het hele gezin en daarom hebben wij
ervoor gezorgd dat deze, zelfs voor ouders
die geen ervaring met ATV’s hebben, uiterst
gebruiks- en onderhoudsvriendelijk is. Dankzij de
automatische transmissie vervalt de noodzaak
voor het stellen van een koppeling en het
luchtfilter kan zonder gereedschap worden
gecontroleerd en gereinigd. Rijden en optimaal
genieten!
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Better.
Bigger.
Faster.
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YXZ1000R Sport Shift SE
De 2019 YXZ1000R Sport Shift SE heeft een indrukwekkend aantal updates
gekregen, van ontwerp tot verfijnde en opnieuw gekalibreerde mechanische
en elektronische specificaties en verbeterde functionaliteit. Het resultaat:
verbluffende prestaties.
De YXZ1000R Sport Shift SE met de hoogste Side-by-Side specificaties ooit,
biedt nu nog hogere off-road prestaties! Met het schakelpaddle systeem
van de SE in rally-stijl kunt u zonder koppeling en met volgas supersnel
met de vingertoppen schakelen. Door het Yamaha Chip Controlled Shift
geactiveerde launch control systeem is de YXZ1000R Sport Shift SE iedereen
de baas vanuit stilstand.

YXZ1000R Sport Shift SE

De YXZ1000R Sport Shift SE, uitgerust met 29 inch Big Horn banden op
14 inch aluminium velgen en opnieuw gekalibreerde ophanging met lange
veerweg, is gebouwd om te domineren op het meest extreme terrein.

YXZ1000R Sport Shift SE - Racing Blue

Krachtige driecilindermotor
De YXZ1000R motor is een ultracompacte
driecilinder, en met de 998cc DOHC motor met
zestien kleppen kunt u adembenemend snel
accelereren, tot aan het opwindende toerental
van 10.500 tpm. Hierdoor ontstaat een compleet
nieuwe klasse in de Side-by-Side wereld. De
duurzaamheid is verbeterd dankzij de vernieuwde
drijfstangen, en is klaar voor verdere race-tuning.
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Aan de achterzijde gemonteerde
radiateur
De radiateur is verplaatst vanaf de voorzijde
naar de achterzijde om verstopping door
modder of zand te voorkomen. De Hi-Volume
Twin radiateurventilatoren bieden een massieve
luchtstroom om onder alle omstandigheden de
motortemperatuur te regelen.

Sport Shift systeem zonder koppeling

Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S)

Het Sport Shift systeem is vergelijkbaar met de
systemen die in rally- en racewagens worden
gebruikt, en maakt gebruik van paddles
aan weerszijden van de stuurkolom. Met de
verfijnde en opnieuw gekalibreerde elektronica
kunt u nu met alleen uw vingertoppen nog
sneller schakelen via de vijfversnellingsbak!

Het intelligente Yamaha Chip Controlled
Shift (YCC-S) is de sleutel naar het Sport Shift
systeem. De verfijnde YCC-S bewaakt een reeks
sensoren en ontkoppelt en koppelt onmiddellijk
wanneer dat nodig is voor een naadloze
acceleratie of vertraging. De gewijzigde - lagere overbrengingsverhouding van de versnellingsbak
vereiste een nieuwe kalibratie, wat heeft geleid
tot sneller schakelen en sneller aangrijpen van de
koppeling bij lagere snelheid om de prestatie van
stapvoets rijden te verbeteren.
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Even better.
Even bigger.
Even faster.
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YXZ1000R Sport Shift LE
De 2019 YXZ1000R Sport Shift LE heeft een indrukwekkend aantal
updates gekregen, van ontwerp tot verfijnde en opnieuw gekalibreerde
mechanische en elektronische specificaties en verbeterde functionaliteit.
Het resultaat: verbluffende prestaties.
De YXZ1000R Sport Shift LE met de hoogste Side-by-Side specificaties
ooit, biedt nu nog hogere off-road prestaties! Met het schakelpaddle
systeem van de LE in rallystijl kunt u zonder koppeling en met volgas
supersnel met uw vingertoppen schakelen. Door het Yamaha Chip
Controlled Shift geactiveerde launch control systeem is de YXZ1000R
Sport Shift LE iedereen vanuit stilstand de baas.

YXZ1000R Sport Shift LE

De YXZ1000R Sport Shift LE, uitgerust met 29 inch Big Horn banden op
14 inch aluminium velgen en opnieuw gekalibreerde wielophanging met
lange veerweg, is gebouwd om te domineren op het meest extreme
terrein.

YXZ1000R Sport Shift LE - Pure White

Krachtige driecilindermotor
De YXZ1000R motor is een ultracompacte
driecilinder, en met de 998cc DOHC motor met
zestien kleppen kunt u adembenemend snel
accelereren, tot aan het opwindende toerental
van 10.500 tpm. Hierdoor ontstaat een compleet
nieuwe klasse in de Side-by-Side wereld. De
duurzaamheid is verbeterd dankzij de vernieuwde
drijfstangen, en is klaar voor verdere race-tuning.
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Aan de achterzijde gemonteerde
radiateur
De radiateur is verplaatst vanaf de voorzijde
naar de achterzijde om verstopping door
modder of zand te voorkomen. De Hi Volume
Twin radiateurventilatoren bieden een massieve
luchtstroom om onder alle omstandigheden de
motortemperatuur te regelen.

Sport Shift systeem zonder koppeling

Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S)

Het Sport Shift systeem is vergelijkbaar met de
systemen die in rally- en racewagens worden
gebruikt, en maakt gebruik van paddles aan
weerszijden van de stuurkolom. Met de verfijnde
en opnieuw gekalibreerde elektronica kunt
u nu met alleen uw vingertoppen nog sneller
schakelen via de vijfversnellingsbak!

Het intelligente Yamaha Chip Controlled
Shift (YCC-S) is de sleutel naar het Sport Shift
systeem. De verfijnde YCC-S bewaakt een reeks
sensoren en ontkoppelt en koppelt onmiddellijk
wanneer dat nodig is voor een naadloze
acceleratie of vertraging. De gewijzigde - lagere overbrengingsverhouding van de versnellingsbak
vereiste een nieuwe kalibratie, wat heeft geleid
tot sneller schakelen en sneller aangrijpen van de
koppeling bij lagere snelheid om de prestatie van
stapvoets rijden te verbeteren.

22/01/2019 15:01

Crazy for racing,
2.0 performance
and fun.
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YXZ1000R Sport Shift
De originele YXZ1000R Sport Shift heeft de Side-by-Side wereld voorgoed
veranderd. Met zijn superagressieve styling, motor met hoog vermogen en
geavanceerde chassis is deze krachtpatser het begin van het tijdperk van
de pure sport Side-by-Side.
De YXZ1000R Sport Shift met de hoogste Side-by-Side specificaties ooit
biedt nu nog hogere off-road prestaties! Met de twee schakelpaddles kunt
u, zonder koppeling en met volgas, supersnel schakelen. Door het Yamaha
Chip Controlled Shift geactiveerde launch control systeem is de YXZ1000R
Sport Shift iedereen de baas vanuit stilstand.

YXZ1000R Sport Shift

Dankzij de 14-inch aluminium velgen en de opnieuw gekalibreerde lange
veerwegen is de YXZ1000R Sport Shift gebouwd om het meest extreme
terrein te trotseren.

YXZ1000R Sport Shift - Stormcloud Grey

Sport Shift systeem

Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S)

Launch Control Systeem (LCS)

Het Sport Shift systeem is vergelijkbaar
met de systemen die in moderne rally- en
racewagens worden gebruikt, en maakt
gebruik van schakelpaddles die zich aan
weerszijden van de stuurkolom bevinden. Met
de linkerpaddle wordt teruggeschakeld, met
de rechterpaddle opgeschakeld, waardoor u
met alleen uw vingers razendsnel door de vijf
versnellingen kunt accelereren!

Het intelligente Yamaha Chip Controlled Shift
(YCC-S) is de sleutel naar het Sport Shift systeem.
Het geavanceerde YCC-S is afkomstig van het
hightech ontwerp van de Yamaha Sport Touring
motorfietsen. Het systeem bewaakt een aantal
sensoren en ontkoppelt en koppelt onmiddellijk
wanneer dit nodig is voor een soepele en
naadloze acceleratie.

Met het Launch Control Systeem (LCS)
kunt u vanuit stilstand met volgas door de
vijf versnellingen accelereren wanneer de
omstandigheden dit toelaten. Dit door YCC-S
geregelde systeem wordt ingeschakeld door
beide schakelpaddles tegelijk naar achteren te
trekken terwijl de voetrem is ingetrapt, en kan
worden geactiveerd door de rem en vervolgens
beide schakelpaddles los te laten.
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Automatische terugschakelen en
motorrem controlesysteem
Voor nog meer gemak is deze high
performance Side-by-Side voorzien van Auto
Shift Down Control. Door een automatische
terugschakelfunctie schakelt deze een lage
versnelling in wanneer het voertuig is gestopt
en voorkomt afslaan. En bij afdalingen zonder
gas te geven en te remmen, regelt de motorrem
automatisch de koppeling om de snelheid op
ongeveer 10 km/h te houden.

22/01/2019 15:01

2019-01-22_atv_sport_v02.indd 20

22/01/2019 15:01

Turbo kit
Ontworpen voor de “no-limits” -rijder die meer
vermogen uit zijn YXZ wil halen. We hebben de
beste componenten ter beschikking gesteld
- vastbesloten om een turbo kit te bouwen
die anders is dan alle andere. Tijdens de
ontwikkeling werd geen detail over het hoofd
gezien. U voelt onmiddellijk de kracht zodra
u gas geeft. Hieronder vindt u een volledige
overzicht van alle functies en componenten
van de turbo kit:
• Top-of-the-line Garrett® GT2860RS Turbo
• Nieuwe water-lucht intercooler
• Verbeterde GYTR drijfstangset
• Plug and play
• Hoogwaardige siliconen slangen
• Hand-TIG-gelast buisvormig uitlaatspruitstuk
met gelijke lengte
• Kan worden gebruikt met standaard
uitlaatdemper
• Nieuwe Yamaha ECU die zorgt voor
consistente gasrespons
• Een aangepaste airbox die precies past in de
voorraad locatie
• Een hoogwaardige Donaldson®
luchtfilter montage
• Gevlochten, roestvrijstalen slangen en
AN fittingen
• Tot 60% meer power
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Make it yours
Als u net de juiste Yamaha ATV of Side-by-Side
hebt gekozen die het beste bij u behoeften
past, waarom zou u het dan willen uitrusten
met iets anders dan Yamaha Genuine Parts &
Accessoires?
We hebben een gevarieerd assortiment
hoogwaardige originele accessoires
ontwikkeld die speciaal zijn ontworpen voor
uw ATV of Side-by-Side. U kunt hetzelfde
kwaliteitsniveau en dezelfde prestaties
verwachten als elk Yamaha-product dat we
maken.
Of u nu uw Yamaha ATV of Side-by-Side
gebruikt voor werk, vrije tijd of competitie, of
u hebt slechts één of meerdere Yamaha’s, er is
altijd een originele accessoire die bij u past.
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Sport ATV

YXZ1000R

GYTR® Billet koppelingshuis

Akrapovic titanium uitlaatsysteem

Radiant LED 27” verstraler

GYTR schuimfilter voor Turbo kit

LED Flood verstralers

GYTR® Billet koppeling
binnenhuis

Achterruit

GYTR 4-punts gordel

Beschermhoes

Draagarmen bescherming

GYTR® Billet drukgroep

Turbo

Bagagebox, achterzijde

Achterbumper

GYTR inlaatkelken

Beschermbeugel, voorzijde

Schakelaarspaneel

Interieur aankleding

Rekluse® koppeling

GYTR hoogwaardige schuimfilter

YFM90R stickerset

Koppelingsset

Reservewielhouder (zonder
reservewiel)

Montage set (WARN® lier)

Buitenspiegel (zwart)

Hierboven vindt u een selectie accessoires voor de ATV- & Side-by-Side-modellen. Meer accessoires zijn te vinden op de website: www.yamaha-motor.nl.
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Yamaha generatoren
Waar u ook bent - op het racecircuit, op het
werk of tijdens een outdoor trip, het is altijd
goed om een van de Yamaha-generatoren bij
de hand te hebben voor het geval u wat extra
stroom nodig heeft.
Onze generatoren zitten vol met state-ofthe-art technologie die niet alleen garant
staat voor prestaties op hoog niveau, maar
ze ook uitstekend maakt in gebruik en
duurzaamheid.
Bekijk ons assortiment en bepaal
welke generator het beste bij u past.
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EF1000iS

Het summum in lichtgewicht
draagbare elektriciteit
De stille, duurzame en praktische
Yamaha EF1000iS is ontwikkeld
voor iedereen die behoefte heeft
aan een gemakkelijk verplaatsbare
bron van elektriciteit. Dit apparaat
combineert compacte afmetingen
met een indrukwekkende maximale
gebruiksduur van 12 uur*.
De EF1000iS is bij uitstek geschikt
voor kampeerders en kleinere
buitenevenementen en kan worden
gebruikt voor de stroomvoorziening
van allerlei apparatuur; van
radio’s en tv’s tot en met
koffiezetapparaten. Het apparaat
heeft tevens een 12V-uitgang voor
het laden van een accu.

EF2000iS

Schoon, stil en verrassend
krachtig

Elektrische energie binnen handbereik, of u nu met een kooktoestel
of met elektrisch gereedschap aan
de slag wilt. De EF2000iS is een van
de lichtste generatoren op de markt,
en met zijn 21 kg kunt u hem met
maar één hand dragen. En dankzij de
TwinTech-mogelijkheid kunt u over nog
meer vermogen beschikken. Koppel
twee EF2000iS-generatoren voor een
maximaal vermogen van 3,2 kVA.

De EF2400iS combineert
gemak en vermogen in één
aantrekkelijke unit. Met een
gewicht van 32 kg is de generator
gemakkelijk te vervoeren, terwijl
dankzij ultrastille geluidsniveaus
(54-59 dBA)* geluidsoverlast tot
een minimum beperkt blijft.

Het invertersysteem met
pulsbreedtemodulatie
produceert betrouwbaardere
en schonere elektriciteit, terwijl
geluidsabsorberende materialen
zorgen voor een laag geluidsniveau.
In combinatie met het handige
bedieningspaneel aan de voorzijde
resulteert dit in een stille en
praktische stroomvoorziening.

Ondanks het grote vermogen
van de generator zorgt de ruim
bemeten geluiddemper voor een
lage geluidsemissie van slechts
51,5 dB(A)*. Het compacte
bedieningspaneel past perfect bij
het schitterende retrodesign en is
gemakkelijk te gebruiken doordat
alle bedieningselementen zich aan
één kant van de generator bevinden.
De brandstoftank met een inhoud
van 4,2 liter maakt een continue
bedrijfsduur mogelijk van 10,5 uur
met ¼ nominale belasting. Dus zowel
op de (zeil)boot, de camping als op
een bouwlocatie is deze inverter op
zijn taak berekend.

* Economy Control met ¼ nominale
belasting ingeschakeld.

*m
 et ¼ nominale belasting vanaf 7
meter.
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EF2400iS

Veel energie in een compact
formaat

Ondanks zijn compacte formaat
levert de 2400iS een vermogen
van maar liefst 2,4 kVA. Hierdoor
beschikt u over voldoende
vermogen om een aantal kleine
en grotere apparaten van stroom
te voorzien, zoals airco’s met een
capaciteit van 13.500 BTU, die
vaak in campers worden gebruikt.
En dankzij de TwinTechmogelijkheid kunt u over nog
meer vermogen beschikken.
Koppel twee EF2400iSgeneratoren voor een maximaal
vermogen van 3,8 kVA.
* met ¼ nominale belasting vanaf
7 meter.

EF2800i

EF3000iSE

Lichtgewicht professionele
voeding

Puur vermogen op wielen

De compacte EF2800i weegt
slechts 30 kg, heeft een
speciaal ontwerp waarbij de
koelventilator voor zowel
de motor als de generator in
één ruimtebesparende unit is
ondergebracht.

U krijgt elektriciteit voor
elke gewenste toepassing,
van koffiezetapparaat tot
cirkelzaag, in een compacte,
gebruiksvriendelijke unit. De
EF3000iSE heeft een capaciteit
van 3 kVA en een maximale
bedrijfsduur van ruim 20 uur met
¼ nominale belasting in Economy
Control-modus.

Dankzij dit unieke ontwerp is
de EF2800i licht van gewicht en
is het de ideale, gemakkelijk te
verplaatsen generator voor elke
situatie waarin u veel vermogen
nodig hebt. Schakel over op
Economy Control en u hebt een
gebruiksduur van maximaal 17
uur met ¼ nominale belasting.
Het is een enorm robuuste
machine, die beschikt over
een waarschuwingssysteem
dat de generator automatisch
uitschakelt wanneer het oliepeil
te laag is. De speciale slijtvaste
cilindervoering zorgt onder alle
omstandigheden voor constante
prestaties.

Ondanks zijn forse vermogen
heeft de EF3000iSE bij laag
toerental een fluisterstil
geluidsniveau van slechts 51*
dB (A). En dankzij de vier wielen
kunt u de generator moeiteloos
verplaatsen. In combinatie met
de handige elektrische starter
resulteert dit in een stille en
praktische stroomvoorziening.
De lastafhankelijke regeling
(Smart Throttle) past het
toerental automatisch aan op de
belasting, wat resulteert in een
lager brandstofverbruik en een
lager geluidsniveau.
* met ¼ nominale belasting vanaf
7 meter.
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Uw zoektocht naar avontuur begint hier
In iedereen schuilt een avontuurlijke geest
en een brandend verlangen om te weten wat
er na de volgende bocht komt. En met zo’n
aangeboren ontdekkingsdrang staat er geen
limiet op wat u kunt bereiken en hoe ver u
kunt gaan.
Met alle verschillende producten van Yamaha
deelt u en geniet u van eindeloos uitgebreide
ervaringen op land, water of sneeuw. En om u
te helpen ontdekken wat uw hart sneller laat
kloppen, heeft Yamaha een gespecialiseerd
avonturenportal gemaakt waarmee u
direct toegang hebt tot een bruisende en
verbazende nieuwe wereld die de moeite
waard is.
Destination Yamaha Motor is een wereldwijd,
online reisplatform dat alle avonturiers
de mogelijkheid geeft om adrenaline te
laten gieren en nieuwe, onvergetelijke
herinneringen te maken. Destination Yamaha
Motor werkt samen met goedgekeurde
reispartners en zorgt ervoor dat u online
kunt zoeken naar het ultieme avontuur
op een motor, vierwieler, boot of zelfs
sneeuwscooter. Met een zeer brede selectie
reizen in ons aanbod vind u een nieuwe
ervaring die u horizon verbreedt en u de
wijde wereld in neemt. En u kan er zeker van
zijn dat elke aanbieder is gecontroleerd en
goedgekeurd door Destination Yamaha Motor,
wat betekent dat u vol vertrouwen kunt
boeken.
Bezoek nu https://destination-yamaha-motor.
eu/ en plan met ons een spannende nieuwe
morgen.
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Specificaties
YFZ450R

YFZ450R SE

YFM700R

YFM700R SE

Motor
Type motor

Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 5 kleppen,
DOHC

Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 5 kleppen,
DOHC

Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 4 kleppen,
DOHC

Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 4 kleppen,
DOHC

Cilinderinhoud

449cc

449cc

686cc

686cc

Boring x slag

95,0 mm x 63,4 mm

95,0 mm x 63,4 mm

102,0 mm x 84,0 mm

102,0 mm x 84,0 mm

Compressieverhouding

11,8 : 1

11,8 : 1

9,2 : 1

9,2 : 1

Smeersysteem

Dry sump

Dry sump

Dry sump

Dry sump

Brandstofsysteem

Brandstofinjectie, gasklephuis Ø 42 mm

Brandstofinjectie, gasklephuis Ø 42 mm

Brandstofinjectie, gasklephuis Ø 44 mm

Brandstofinjectie, gasklephuis Ø 44 mm

Ontstekingssysteem

TCI

TCI

ECU

ECU

Startsysteem

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch

Transmissie

5 versnellingen, slipper clutch

5 versnellingen, slipper clutch

5 versnellingen & 1 achteruit, meervoudige natte
plaatkoppeling

5 versnellingen & 1 achteruit, meervoudige natte
plaatkoppeling

Aandrijfsysteem

2WD

2WD

2WD

2WD

Eindoverbrenging

O-ring ketting, excentrische afstelling

O-ring ketting, excentrische afstelling

O-ring ketting, excentrische afstelling

O-ring ketting, excentrische afstelling

Wielophanging, vóór

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen,
instelbare progressieve veer met maximale
veerweg 250 mm, drievoudig instelbare demping

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen,
instelbare progressieve veer met maximale
veerweg 250 mm, drievoudig instelbare demping

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen,
verstelbare veervoorspanning, drievoudig
instelbare demping, maximale veerweg 230 mm

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen,
verstelbare veervoorspanning, drievoudig
instelbare demping, maximale veerweg 230 mm

Wielophanging, achter

Gegoten aluminium achterbrug, verstelbare
veervoorspanning, drievoudig instelbare
demping, maximale veerweg 280 mm

Gegoten aluminium achterbrug, verstelbare
veervoorspanning, drievoudig instelbare
demping, maximale veerweg 280 mm

Gegoten aluminium achterbrug, verstelbare
veervoorspanning, drievoudig instelbare
demping, maximale veerweg 256 mm

Gegoten aluminium achterbrug, verstelbare
veervoorspanning, drievoudig instelbare
demping, maximale veerweg 256 mm

Remsysteem, vóór

Hydraulisch bediend, twee geventileerde
remschijven met twee zuiger remklauw.

Hydraulisch bediend, twee geventileerde
remschijven met twee zuiger remklauw.

Hydraulisch bediend, twee geventileerde
remschijven met twee zuiger remklauw

Hydraulisch bediend, twee geventileerde
remschijven met twee zuiger remklauw

Remsysteem, achter

Hydraulisch bediend, enkele remschijf met
Wave-design en twee zuiger remklauw

Hydraulisch bediend, enkele remschijf met
Wave-design en twee zuiger remklauw

Hydraulisch bediend, enkele remschijf met
Wave-design en twee zuiger remklauw

Hydraulisch bediend, enkele remschijf met
Wave-design en twee zuiger remklauw

Bandenmaat, vóór

AT21x7R10

AT21x7R10

AT22x7R10

AT22x7R10

Bandenmaat, achter

AT20x10R9

AT20x10R9

AT20x10R9

AT20x10R9

Totale lengte

1.795 mm

1.795 mm

1.845 mm

1.845 mm

Totale breedte

1.240 mm

1.240 mm

1.170 mm

1.170 mm

Totale hoogte

1.065 mm

1.065 mm

1.130 mm

1.130 mm

Zithoogte

810 mm

810 mm

815 mm

815 mm

Wielbasis

1.270 mm

1.270 mm

1.280 mm

1.280 mm

Grondspeling

115 mm

115 mm

113 mm

113 mm

Rijklaargewicht

184 kg

184 kg

192 kg

192 kg

Tankinhoud

10 liter

10 liter

11 liter

Chassis

Afmetingen

SE kenmerken

Geverfde romp / snel los te koppelen carrosserie
panel / wielafwerking

11 liter
Geverfde romp / Piggy back, 3 verschillende schokspecificaties / wielafwerking

Disclaimer: sommige informatie in deze brochure is mogelijk onjuist als gevolg van aanpassingen in productspecificaties die na het ter perse gaan van deze brochure
zijn doorgevoerd. Sommige beschreven of afgebeelde uitrustingen zijn alleen verkrijgbaar tegen meerprijs. Vraag uw Yamaha-dealer om de meest actuele informatie.
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YFZ50

YFM90R

YXZ1000R Sport Shift SE

YXZ1000R Sport Shift LE

YXZ1000R Sport Shift

Motor
Type motor

Luchtgekoeld, 4-takt, 1 cilinder,
2 kleppen, SOHC

Luchtgekoeld, 4-takt, 1 cilinder,
2 kleppen, SOHC

Vloeistofgekoeld, 3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC

Vloeistofgekoeld, 3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC

Vloeistofgekoeld, 3 cilinder, 4-takt, 12 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud

49,4cc

88cc

998cc

998cc

998cc

Boring x slag

39,0 mm x 41,4 mm

47,0 mm x 51,0 mm

80,0 mm x 66,2 mm

80,0 mm x 66,2 mm

80,0 mm x 66,2 mm

Compressieverhouding

8,5 : 1

10,2 : 1

11,3 : 1

11,3 : 1

11,3 : 1

Smeersysteem

Wet sump

Wet sump

Dry sump

Dry sump

Dry sump

Brandstofsysteem

V12 x 1 carburateur

TK SVR Ø 22 mm carburateur

Brandstofinjectie (3x Mikuni Ø 41 mm)

Brandstofinjectie (3x Mikuni Ø 41 mm)

Brandstofinjectie (3x Mikuni Ø 41 mm)

Ontstekingssysteem

CDI

DC-CDI

TCI

TCI

TCI

Startsysteem

Elektrisch en kickstarter

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch

Transmissie

Automaat met V-snaar

Automatische CVT

Sequentiële Sport Shift 5-versnellingsbak

Sequentiële Sport Shift 5-versnellingsbak

Sequentiële Sport Shift 5-versnellingsbak

Aandrijfsysteem

2WD

2WD

On-Command® 2WD / 4WD / 4WD Diff Lock

On-Command® 2WD / 4WD / 4WD Diff Lock

On-Command® 2WD / 4WD / 4WD Diff Lock

Eindoverbrenging

Ketting

Ketting

Aandrijfas

Aandrijfas

Aandrijfas

Wielophanging, vóór

Enkelvoudige wieldraagarm,
maximale veerweg 60 mm

Onafhankelijke dubbele
wieldraagarmen, maximale
veerweg 78 mm

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen met anti-roll bar,
veerweg 412 mm. Fox® 2.5 Podium RC2 Dual Spring

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen met anti-roll bar,
veerweg 412 mm. Fox® 2.5 Podium X2 Dual Spring

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen met anti-roll bar,
veerweg 412 mm. Fox® 2.5 Podium RC2 Dual Spring

Wielophanging, achter

Achterbrug, maximale veerweg
51 mm

Achterbrug, maximale veerweg
83 mm

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen met anti-roll bar,
veerweg 432 mm. Fox® 2.5 Podium RC2 Dual Spring

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen met anti-roll bar,
veerweg 432 mm. Fox® 2.5 Podium X2 Dual Spring

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen met anti-roll bar,
veerweg 432 mm. Fox® 2.5 Podium RC2 Dual Spring

Remsysteem, vóór

Kabelbediend, trommelrem

Kabelbediend, trommelrem met
extra afdichting

Hydraulisch, twee geventileerde remschijven

Hydraulisch, twee geventileerde remschijven

Hydraulisch, twee geventileerde remschijven

Remsysteem, achter

Kabelbediend, trommelrem

Kabelbediend, trommelrem met
extra afdichting

Hydraulisch, twee geventileerde remschijven
Op achteras gemonteerd handremsysteem

Hydraulisch, twee geventileerde remschijven
Op achteras gemonteerd handremsysteem

Hydraulisch, twee geventileerde remschijven
Op achteras gemonteerd handremsysteem

Bandenmaat, vóór

AT16x6,5-7

AT18x7-8

Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14,
Cast aluminium ‘Bead Lock’ velgen

Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14,
Cast aluminium ‘Bead Lock’ velgen

Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14

AT18x9-8

Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14,
Cast aluminium ‘Bead Lock’ velgen

Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14,
Cast aluminium ‘Bead Lock’ velgen

Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14

Chassis

Bandenmaat, achter

AT16 x 7-7

Afmetingen
Totale lengte

1.250 mm

1.490 mm

3.121 mm

3.121 mm

3.121 mm

Totale breedte

820 mm

885 mm

1.626 mm

1.626 mm

1.626 mm

Totale hoogte

770 mm

910 mm

1.834 mm

1.834 mm

1.834 mm

Zithoogte

585 mm

654 mm

-

-

-

Wielbasis

830 mm

1.010 mm

2.300 mm

2.300 mm

2.300 mm

Grondspeling

88 mm

100 mm

330 mm

330 mm

330 mm

Draaicirkel

-

-

6,0 m

6,0 m

6,0 m

Rijklaargewicht

100 kg

120 kg

699 kg

699 kg

685 kg

Tankinhoud

5,8 liter

4,8 liter

34 liter

34 liter

34 liter

Olie hoeveelheid

0,9 liter

0,9 liter

3,4 liter

3,4 liter

3,4 liter

n.v.t.

n.v.t.

136 kg

136 kg

136 kg

Stuursysteem

n.v.t.

n.v.t.

Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtiging
(EPS)

Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtiging
(EPS)

Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtiging
(EPS)

Trekvermogen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Laadvermogen
Maximaal laadvermogen

Extra functies
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www.yamaha-motor.nl

Volg ons op:

Dealer

Yamaha Motor Europe,
branche Nederland
Postbus 75033
1117 ZN Schiphol-Rijk
Tel.: 020-6546001
E-mail: ymnlpv@yamaha-motor.nl
Disclaimer:
De ATV’s met motoren tot 70 cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 6 jaar en ouder
en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV’s met motoren van 70 tot 90 cc worden alleen
aanbevolen voor gebruik door rijders van 12 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassenen.
ATV’s en Side-by-Side voertuigen met motoren van 90 cc of meer worden alleen aanbevolen voor
gebruik door rijders van 16 jaar en ouder. ATV’s en Side-by-Side voertuigen zijn gebouwd voor gebruik
binnen hun ontwerplimieten. Informatie over de veilige trekgewichten en het maximale laadvermogen
is te vinden in de gebruikershandleiding, indien van toepassing. Met het oog op duurzaamheid en
betrouwbaarheid, maar vooral vanwege de veiligheid van de berijder, mogen de aanbevolen waarden
nooit worden overschreden. ATV’s en Side-by-Side voertuigen zijn ontworpen uitsluitend voor
onverharde ondergrond. Draag altijd een helm, handschoenen, oogbescherming en beschermende
kleding. Probeer geen stunts uit te halen. Rijden en gebruik van alcohol, drugs of medicijnen gaan niet
samen. Vermijd overmatige snelheden en wees met name voorzichtig op moeilijk begaanbare terreinen.
Neem uw verantwoordelijkheid, rij altijd op verantwoordelijke wijze, met respect voor het milieu
en met inachtneming van nationale en lokale wet- en regelgeving. De in deze brochure afgebeelde
rijders zijn professionals en rijden onder gecontroleerde omstandigheden. Probeer hen niet na te
doen! De specificaties en het uiterlijk van Yamaha producten kunnen nu en dan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit van een contractuele productbeschrijving.
De producten zijn hier uitsluitend ter illustratie weergegeven. Sommige modellen zijn afgebeeld met
optionele accessoires. Alle Utility ATV’s en Side by- Side voertuigen worden geleverd met een beperkte
fabrieksgarantie van 12 maanden. Raadpleeg de Yamaha-dealer voor meer informatie.
®
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