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Bereik meer. 
Geniet meer.

De offroad-voertuigen van Yamaha 
zijn ontworpen voor elke omgeving en 
elke wens. Er bestaat niet iets als een 
typische klant. Daarom biedt Yamaha 
de meest diverse keuze aan ATV´s 
en Side-by-Sides. Gemaakt voor hard 
werken en veel plezier: deze flexibele 
en grenzeloze offroad-voertuigen 
presteren in vrijwel elke rol.

De Kodiak ATV´s en de Viking Side-by-
Sides krijgen de klus geklaard in de 
zwaarste omstandigheden, dankzij een 
robuuste bouw en motoren met een 
hoog koppel. Door de mogelijkheid om 
grote werklasten te dragen, zijn ze de 
ideale werkpartner.

Als het tijd is om te ontspannen, zijn 
het de Grizzly ATV´s en de nieuwste 
Wolverine Side-by-Sides die de meeste 
mogelijkheden, comfort en zekerheid 
op de weg bieden, waardoor het echte 
avontuur toegankelijker is dan ooit!

2019-01-22_atv_utility_v01.indd   3 22/01/2019   12:54



 

The Yamaha 
difference.

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 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.

Schakelpatroon

De automatische transmisse (CVT) heeft een 
handmatige selectie voor vooruit en achteruit. 
Bij sommige modellen kunt u ook nog kiezen 
uit een hoge- en lage-versnelling en een 
parkeerstand waarmee de versnellingsbak 
mechanisch wordt vergrendeld.

Diff Lock

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

2WD

Met de permanente aandrijving op de 
achterwielen maakt het 2WD systeem de 
sportieve ATV-modellen 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 om het On-Command® 
aandrijfsysteem van Yamaha, waarvoor u maar 
één knop hoeft in te drukken.

CVT transmissie

De Ultramatic® automatische transmissie van 
Yamaha biedt de optimale aandrijfverhouding, 
dus er is altijd onmiddellijk vermogen 
beschikbaar. Bij vertraging wordt er een 
slipkoppeling ingeschakeld, waardoor de 
aangedreven wielen op de motor worden 
afgeremd en afdalingen gecontroleerd gaan.

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. Dit zorgt voor een geoptimaliseerde mix 
van soepel vermogen en zuinigheid.
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ACHIEVE
Work hard. Work smart.

De betrouwbare Utility-modellen van 
Yamaha zijn ontworpen voor gebruikers in 
de agrarische sector, bosbouw en industrie, 
die kwaliteit en duurzaamheid waarderen. 
Met deze modellen wordt een groot 
aantal dagelijkse klusjes gemakkelijker en 
aangenamer. 

De Kodiak 700 en Kodiak 450 zijn een van de 
taaiste en meeste hardwerkende offroad-
voertuigen die ooit zijn gemaakt. Dat blijkt 
uit hun bewezen vermogen om allerlei 
taken op het meest uitdagende terrein 
goed uit te voeren. Robuust, betrouwbaar 
en comfortabel: deze gebruiksvriendelijke 
ATV´s veranderen uw werkdag.

De Viking Side-by-Side is als ruim ingerichte 
driezitter met een laadvlak ter grootte van 
een pallet de eenvoudigste, snelste en meest 
efficiënte manier om de klus te klaren, zelfs 
in de meest ontoegankelijke gebieden.
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The extraordinary 
ordinary work.
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KODIAK 700 EFI 

MK II 686cc SOHC motor
De hardwerkende Kodiak 700 is voorzien van 
een krachtige motor die het hoogste koppel en 
vermogen in zijn klasse levert. De MK II 686cc 
SOHC motor van de tweede generatie, met een 
cilinderkop van vier kleppen, met nieuw EFI 
smoorklephuis, fijn afgestemde ECU mapping, 
verfijnde toleranties en andere updates, zorgt 
voor een lager brandstofverbruik, hoger koppel 
en vloeiende motorprestaties.

De Kodiak 700 is ontworpen voor agrariërs en industriële gebruikers die een 
duurzaam utility-voertuig nodig hebben voor zwaar werk onder extreme 
omstandigheden. Het model combineert superieure prestaties met een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

De machine wordt aangedreven door een krachtige MK II 686cc motor met 
hoog koppel en heeft een compact chassis en comfortabel zadel voor lange 
dagen. Het is een ideaal werkpaard dat 140 kg bagage plus de bestuurder kan 
vervoeren en tot 600 kg kan trekken.

De soepel lopende Ultramatic® CVT transmissie en het 2WD/4WD systeem 
met Diff Lock maken deze ATV ideaal voor het trekken van een aanhanger of 
het slepen van de diverse werktuigen. En de elektronische stuurbekrachtiging 
maakt elke werkdag net iets makkelijker.

Mechanisch 2WD/4WD systeem
Voor volledige controle is de Kodiak 700 uitgerust 
met een gebruiksvriendelijk 2WD/4WD systeem. 
Een op het stuur gemonteerde mechanische 
hendel maakt het schakelen tussen 2WD en 4WD 
snel en effectief, zodat u de juiste optie kunt 
kiezen voor elk type terrein en ondergrond. 

Onafhankelijke wielophanging, 
schijfremmen vóór 
De compacte, onafhankelijke dubbele 
wieldraagarmen en nieuw ontworpen KYB- 
schokdempers van de Kodiak 700 staan garant 
voor veel comfort en een grote wendbaarheid 
en zijn bovendien opgewassen tegen het 
meest extreme terrein. Voor duurzaam en 
betrouwbaar remmen is de Kodiak 700 uitgerust 
met schijfremmen vóór en een afgedichte natte 
achterrem.

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. De gebruiksvriendelijke 
versnellingen zorgen voor een uitstekende 
trekkracht bij lage toerentallen en een natuurlijk 
motorremgevoel op alle wielen, wat zorgt voor 
extra vertrouwen en controle bij afdalingen.

KODIAK 700 EFI - Solid Green

KODIAK 700 EFI - Red Spirit
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A force 
of nature.
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KODIAK 450 EFI / EPS

421cc EFI motor

De Kodiak 450 kan de zwaarste terreinen 
aan dankzij de vloeistofgekoelde ééncilinder 
viertaktmotor. Deze krachtige 421cc motor 
levert volop koppel bij lage toerentallen. Het 
elektronische brandstofsysteem waarborgt 
dat u op verschillende hoogten kunt starten, of 
het nu warm of koud is. Het systeem zorgt voor 
betrouwbare prestaties tegen een laag verbruik, 
waar u ook heengaat.

Kodiak is al de toonaangevende naam in de wereld van de zware Utility 
ATV’s. En nu brengen wij de middelgrote Utility ATV klasse naar een 
hoger niveau met de robuuste Kodiak 450.

Dankzij de gebruiksvriendelijke technologie, uitstekende duurzaamheid 
en betrouwbaarheid van Yamaha kan de Kodiak 450 de moeilijkste 
klussen op extreem terrein aan. Met het toonaangevende On-
Command® aandrijfsysteem kunt u met een druk op de knop naadloos 
overschakelen tussen 2WD en 4WD - en de Ultramatic® automatische 
transmissie maakt elke taak eenvoudiger en leuker.

Ongeëvenaard wat betreft comfort en gemak! En als uw werk gedaan is, 
helpt deze ATV u om nog meer van uw vrije tijd te genieten.

On-Command® 2WD/4WD 
aandrijfsysteem
In heuvelachtige of gladde omstandigheden 
kunt u met het toonaangevende On-Command® 
aandrijfsysteem van de Kodiak 450 met één druk 
op de knop naadloos overschakelen naar het 4WD 
systeem. Als u op een vlak of minder uitdagend 
terrein rijdt, kunt u met één druk op de knop weer 
terug naar 2WD, en daardoor is deze middelgrote 
Utility ATV zo gemakkelijk te gebruiken.

KYB-schokdempers met lange veerweg 
vóór en achter
De ontwikkelde wielophanging met dubbele 
wieldraagarmen op alle hoeken biedt een 
veerweg van 171 mm vooraan en 189 mm 
achteraan, zodat zelfs het rijden op extreem 
terrein comfortabel is. De KYB-schokdempers 
bieden de hele dag door rijcomfort, doordat ze 
hobbels, geulen en andere obstakels moeiteloos 
opvangen.

25-inch banden met een breed profiel

Om ervoor te zorgen dat u altijd optimale tractie 
hebt, zelfs op de uitdagendste terreinen, is de 
Kodiak 450 voorzien van speciaal ontwikkelde 
voor- en achterbanden. De extra brede AT25x8-12 
voorbanden en de AT25x10-12 achterbanden 
hebben een terreinprofiel en bieden extra grip 
wanneer u over modder, sneeuw of rotsen rijdt.

Kodiak 450 EFI - Camo

Kodiak 450 EFI -
Yamaha Blue

Kodiak 450 EFI - 
Solid Green

Kodiak 450 EFI -
Red Spirit

Kodiak 450 EPS -
Yamaha Blue

Kodiak 450 EPS -
Solid Green
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King of the
grasslands
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GRIZZLY 350 4WD 

Land- en tuinbouwers zijn dol op deze ATV. Met de Grizzly 350 4WD kunt u 
alle kanten op. De robuuste viertaktmotor met Ultramatic® transmissie is 
gemaakt voor steile hellingen.

Met de voor- en achtervering behoudt de ATV zijn energieke kracht op ruw 
terrein, terwijl u met het On-Command® 2WD/4WD systeem eenvoudig 
tussen 2WD en 4WD kunt overschakelen. De voor- en achterbagagerekken 
van de Grizzly 350 4WD kunnen gezamenlijk een lading van maximaal 120 
kg dragen. Zuinig met brandstof en onderhoudsarm: dit is het werkpaard 
van de ATV-wereld. Sterk, robuust en duurzaam!

En in combinatie met ons assortiment praktische accessoires, van lieren tot 
ploegen, was werken nog nooit zo makkelijk.

Grizzly 350 4WD - Solid Green

Grizzly 350 4WD - Red Spirit

Vermogen en koppel
Het hoogste koppel wordt geproduceerd bij 
de laagste snelheden. De beschikbaarheid 
van een hoog koppel bij een laag toerental 
– voor verhoogde tractie – is een kenmerk 
van alle viertaktmotoren van Yamaha. De 
Ultramatic® transmissie zorgt automatisch voor 
motorremkracht op de aangedreven wielen. 
Vooral op steile afdalingen is dit ideaal.

Parkeerrem
Standaard is de Grizzly 350 4WD voorzien van 
een handige parkeerrem. Deze bevindt zich aan 
de linkerkant van het stuur en is met één hand te 
bedienen.

Wielophanging met lange veerweg
De wielophanging met lange veerweg zorgt 
voor een optimale wegligging onder alle soorten 
terreinomstandigheden. De meeste Yamaha 
Utility ATV’s zijn voorzien van een dubbele 
A-arm voorwielophanging met instelbare vering 
waardoor de rijeigenschappen van deze ATV’s 
optimaal zijn, zelfs met bepakking.

On-Command® aandrijfsysteem
Met Yamaha’s On-Command® 2WD/4WD systeem 
met drukknopbediening kunt u eenvoudig 
overschakelen tussen de aandrijfstanden, voor 
snel overgaan van rijden op vlak terrein naar 
steile hellingen.
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The essential ATV –
pure and simple
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GRIZZLY 350 2WD 

Neem een lichtgewicht chassis, indrukwekkende rijkwaliteiten en de kracht 
van de 348cc luchtgekoelde ééncilinder viertaktmotor en de keuze is 
simpel. De Grizzly 350 2WD, een ATV die u simpelweg nooit in de steek laat.

Met tweewielaandrijving blijft het gewicht beperkt, waardoor de Grizzly 
350 2WD nog wendbaarder wordt. Een goede stuurrespons, handzaam op 
het terrein en lage onderhoudskosten zijn andere voordelen. De enorm 
capabele Grizzly 350 2WD kan een lading van maximaal 120 kg vervoeren. 
Dat is net zoveel als op de 4WD modellen. 

Voeg de dubbele A-arm voorwielophanging toe aan de geweldige 
rijkwaliteiten en het lichtgewicht chassis van de Grizzly 350 2WD en u zult al 
snel de aantrekkingskracht ervaren van dit 2WD model.

Grizzly 350 2WD - Solid Green

Grizzly 350 2WD - Red Spirit Grizzly 350 2WD - Yamaha Blue

Vermogen en koppel
Het hoogste koppel wordt geproduceerd bij het 
laagst mogelijke toerental. De beschikbaarheid 
van een hoog koppel bij een laag toerental 
- voor verhoogde tractie - is een kenmerk 
van alle viertaktmotoren van Yamaha. De 
Ultramatic® transmissie zorgt automatisch voor 
motorremkracht op de aangedreven wielen. 
Vooral bij steile afdalingen is dit ideaal.

Parkeerrem
Standaard is de Grizzly 350 2WD voorzien van 
een handige parkeerrem. Deze bevindt zich aan 
de linkerkant van het stuur en is met één hand te 
bedienen.

Wielophanging met lange veerweg
De wielophanging met lange veerweg zorgt 
voor een optimale wegligging bij alle soorten 
terreinomstandigheden. De meeste Yamaha 
Utility ATV’s, waaronder de Grizzly 350 
2WD, zijn voorzien van een dubbele A-arm 
voorwielophanging met instelbare vering 
waardoor de rijeigenschappen van deze ATV’s 
optimaal zijn, zelfs met bepakking.

Elektrische startmotor
Eenvoudig elektrisch starten met de startknop 
en als back-up een startkoord, zodat u altijd en 
onder alle omstandigheden de Grizzly 350 2WD 
kunt starten.
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Functionality,  
durability and  

all-terrain ability.
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VIKING EPS

Krachtige 686cc motor

Het krachtige 686cc motorblok produceert ruim
voldoende vermogen voor effectief transport.
Dankzij de Ultramatic® transmissie, voorzien 
van een motorrem functie, hebt u nog meer 
vertrouwen bij steile afdalingen. Daarnaast zijn 
de 2WD, 4WD en Diff Lock gemakkelijk in- en 
uitschakelbaar.

Het hele jaar door buiten werken kan zwaar zijn. Alleen met de beste 
uitrusting en de juiste machines krijgt u het werk gedaan. Ontdek nu hoe de 
Viking uw leven nog gemakkelijker kan maken!

Dankzij het ruime ontwerp met drie zitplaatsen en de doorlopende vloer zijn 
u en uw passagiers verzekerd van een comfortabele en veilige rit, telkens 
weer. De wielophanging met dubbele dwarsgeplaatste wieldraagarmen kan 
het ruigste terrein aan, en het kantelbare laadplatform ter grootte van een 
europallet heeft een draagvermogen van maar liefst 272 kg.

De Viking met drie zitplaatsen, het Yamaha On-Command® aandrijfsysteem 
met 2WD, 4WD en 4WD met Diff Lock wordt aangedreven door een krachtige 
686 cc motor en zou wel eens uw beste aanschaf ooit kunnen zijn!

De Viking EPS is op aanvraag leverbaar. 

On-Command® systeem met drie standen

De Viking is ontworpen voor een grote diversiteit 
aan bodemgesteldheden en het On-Command® 
systeem met drie standen biedt de opties 
2WD, 4WD of 4WD met Diff Lock voor optimale 
geschiktheid voor verschillende soorten terrein 
en weersomstandigheden. Met een eenvoudige 
draaiknop kan in een oogwenk de juiste rijstand 
worden gekozen.

Elektronische brandstofinjectie (EFI)

De betrouwbare 686 cc viertaktmotor is 
voorzien van een geavanceerd elektronisch 
brandstofinjectiesysteem dat voor een 
efficiënte verbranding en goede gasrespons 
zorgt. In combinatie met de gesmede zuiger en 
de speciale dakvorm van de verbrandingskamer 
zorgt de elektronische brandstofinjectie ervoor 
dat de motor van de Viking veel koppel levert 
bij lage toerentallen en een hoog vermogen bij 
hoge toerentallen.

Elektronische stuurbekrachtiging (EPS)

Zelfs met drie passagiers en volbeladen zorgt de 
elektronische stuurbekrachtiging (EPS) ervoor 
dat de besturing licht aanvoelt, ook wanneer 
volbeladen op zware bodems zoals klei wordt 
gereden. Wanneer 4WD met Diff Lock wordt 
geselecteerd, schakelt EPS automatisch naar een 
tweede programma, voor meer stuurgevoel onder 
zwaardere omstandigheden.

Viking EPS - Solid Green

Viking EPS - Red Spirit
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ENJOY
Ontdek uw wereld

Niets voelt zo goed als het volledige gevoel 
van vrijheid dat elk Yamaha-voertuig biedt. 
U ontdekt veel afgelegen plaatsen die 
onbereikbaar zijn voor andere voertuigen en 
geniet volledig van de wereld om u heen. 

Eigenschappen zijn onder meer de 
automatische Ultramatic® transmissie met op 
de motor remmende wielen voor een soepele 
en zekere rit. Bovendien is er ook nog het 
geprezen On-Command® systeem van 
Yamaha voor volledige controle, waardoor u 
makkelijker schakelt tussen 2WD en 4WD.
De Grizzly ATV´s, de beste in hun klasse, 
laten u de wonderen van de offroad 

wereld ontdekken dankzij indrukwekkende 
prestaties op elk terrein, evenals 
gebruiksvriendelijke technologie en 
uitzonderlijk rijcomfort. En met de Wolverine 
Side-by-Side-modellen met 2 of 4 stoelen 
kunt u die ervaring delen met familie en 
vrienden.
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GRIZZLY 700 EPS  

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. Hij 
wordt dan ook aangedreven door een MK II 686cc motor die garant staat 
voor de kracht die u nodig heeft. De compacte carrosserie is voorzien van 
slimme details, zoals LED lampen en een halogeen werklamp. Hierdoor 
heeft u goed zicht en daarnaast ben tu ook goed zichtbaar voor anderen. 
Door de toepassing van 26 inch banden beschikt u tevens over aanzienlijk 
meer grip.

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

Grizzly 700 EPS - Solid Green

Grizzly 700 EPS - Stormcloud Grey Grizzly 700 EPS - Yamaha Blue

MK II 686cc SOHC motor

Yamaha’s grootste ATV is voorzien van een 
zware, krachtige motor die het hoogste koppel 
en vermogen in zijn klasse levert. De MK II 
686cc SOHC motor van de tweede generatie, 
met een cilinderkop van vier kleppen, met EFI 
smoorklephuis, fijn afgestemde ECU mapping, 
verfijnde toleranties en andere updates, zorgt 
voor een lager brandstofverbruik, hoger koppel 
en vloeiende motorprestaties.

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.

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 krijgt u 
uitstekende remprestaties en optimale controle.

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.
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GRIZZLY 700 EPS ALU / SE

Yamaha’s robuuste Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) heeft een stevige 
reputatie verworven als ‘s werelds duurzaamste ATV. Door zware taken lichter 
te maken, biedt deze robuuste ATV u de tijd om te genieten van de omgeving.

De Grizzly 700 EPS SE is ontworpen om net zo hard en efficiënt te werken 
als u. Hij wordt dan ook aangedreven door een MK II 686cc motor die garant 
staat voor de kracht die u nodig heeft. De compacte carrosserie is voorzien 
van LED verlichting en een halogeenwerklamp voor een krachtige verlichting. 
Daarnaast bieden de 27 inch Zilla banden volop grip.

Dankzij Yamaha’s Ultramatic® transmissie en On-Command® aandrijfsysteem 
biedt de Grizzly 700 EPS SE, samen met de elektronische stuurbekrachtiging, u 
nog meer prestaties, stijl en functionaliteit.

MK II 686cc SOHC motor

Yamaha’s grootste ATV is voorzien van een 
zware, krachtige motor die het hoogste koppel 
en vermogen in zijn klasse levert. De MK II 
686cc SOHC motor van de tweede generatie, 
met een cilinderkop van vier kleppen, met EFI 
smoorklephuis, fijn afgestemde ECU mapping, 
verfijnde toleranties en andere updates, zorgt 
voor een lager brandstofverbruik, hoger koppel 
en vloeiende motorprestaties.

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.

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 krijgt u 
uitstekende remprestaties en optimale controle.

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.

Grizzly 700 SE - Backcountry Blue

Grizzly 700 ALU - CamoGrizzly 700 SE - Satin Black
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WOLVERINE X4 

Krachtig tweecilinder 850cc motor

De 850cc parallel-twin produceert een hoog 
lineair koppel, waardoor de X4 vier volwassenen 
en hun bagage met groot gemak door 
heuvelachtig terrein kan vervoeren. Voor een 
grotere stuwkracht bij lage en hoge snelheden 
is de ‘crossplane’ parallel-twin voorzien van een 
lange slag met een 270-graden krukas.

Met de Side-by-Side modellen van Yamaha gaat er een hele nieuwe wereld 
vol avontuur voor u open. Door de vier stoelen kunt u nu twee keer zoveel 
plezier hebben met de Wolverine X4!

Alle vier de stoelen hebben een hoge rugleuning en dit maakt het één van 
de meest comfortabele manieren om met z’n vieren op ontdekkingstocht 
te gaan. Daarnaast biedt het compacte chassis uitstekende dynamiek en 
wendbaarheid. Voor optimale controle produceert de krachtige 850cc 
parallel-twin ook bij zeer lage snelheden ruim voldoende koppel.

Dankzij de soepel werkende Ultramatic® CVT transmissie en ons On-
Command® aandrijfsysteem met 2WD/4WD/Diff Lock geeft de Wolverine X4 
u nog meer vertrouwen en controle!

De Wolverine X4 is op aanvraag leverbaar.

Zelf-nivellerende schokdempers achter

Of u nu alleen rijdt of met drie passagiers 
en hun bagage, de zelf-nivellerende 
schokdempers achter zorgen ervoor dat elke 
rit comfortabel is. Hoe zwaar de belasting 
ook is, deze intelligente achterwielophanging 
zorgt voor een constante rijhoogte, wat het 
comfort tijdens de rit vergroot, zelfs op ruw 
terrein.

Stil en comfortabel interieur

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te 
zorgen dat u en uw drie passagiers kunnen 
genieten van een stille en comfortabele rit. Het 
in- en uitlaatsysteem vermindert het geluid 
van de motor aanzienlijk en zorgt ervoor dat 
gesprekken tussen de inzittenden goed te 
horen zijn. Bovendien zorgen de rubberen 
motorbevestigingen en uitgebreide isolatie van 
het chassis voor minder trillingen.

Compact en wendbaar chassis

Het compacte chassis van de Wolverine X4 heeft 
een korte wielbasis van slechts 2.100 mm, slechts 
35 mm langer dan de 2-zits Wolverine R. Met een 
totale lengte van 3.100 mm en een breedte van 
1.580 mm is de Wolverine X4 één van de meest 
veelzijdige, wendbare en hanteerbare Side-by-
Side in de 4-zitscategorie.

WolverinE X4 - Matt Silver
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WOLVERINE X2 

Krachtig tweecilinder 850cc motor

De 850cc parallel-twin produceert een hoog 
lineair koppel, waardoor de X2 twee volwassenen 
en hun bagage met groot gemak door 
heuvelachtig terrein kan vervoeren. Voor een 
grotere stuwkracht bij lage en hoge snelheden 
is de ‘crossplane’ parallel-twin voorzien van een 
lange slag met een 270-graden krukas.

Met de Side-by-Side-modellen van Yamaha gaat er een hele nieuwe wereld 
vol avontuur voor u open.

De twee stoelen hebben een hoge rugleuning en zijn geschikt voor 
volwassenen. Dit maakt het een van de meest comfortabele manieren 
om tochten te maken. Daarnaast biedt het compacte chassis uitstekende 
dynamiek en wendbaarheid. Voor optimale controle produceert de 
krachtige 850cc parallel-twin ook bij zeer lage snelheden ruim voldoende 
koppel.

Dankzij de soepel werkende Ultramatic® transmissie en ons On-Command® 
aandrijfsysteem met 2WD/4WD/4WD met Diff Lock geeft de Wolverine X2 u 
meer vertrouwen en controle!

KYB Piggy Back schokdempers vóór en 
achter
De ophanging kan worden afgestemd op uw 
persoonlijke voorkeur en terreincondities met 
gasgeveerde KYB-schokdempers met compressie 
op hoge- en lage snelheid - en enkelvoudige 
rebound afstelling.

Stil en comfortabel interieur

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te 
zorgen dat u en uw passagier kunnen genieten 
van een stille en comfortabele rit. De inlaat- en 
uitlaatsystemen met groot volume verminderen 
het geluid van de motor aanzienlijk en zorgen 
ervoor dat gesprekken tussen de inzittenden 
goed te horen zijn. Bovendien zorgen de rubberen 
motorbevestigingen en uitgebreide isolatie 
van het chassis voor minder trillingen van de 
voetplaat.

Compact en wendbaar chassis

Het compacte chassis van de Wolverine X2 heeft 
een korte wielbasis van slechts 2.100 mm - slechts 
35 mm langer dan de 2-zits Wolverine R. En met 
een totale lengte van 3.100 mm en breedte van 
1.580 mm is deze Wolverine X2 een van de meest 
veelzijdige, wendbare en hanteerbare Side-by-
Side-modellen.

Wolverine X2 - Satin Black
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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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Uren- en kilometerteller

Olietrechter

Gereedschapset

Sneeuwschuiver montagebeugel

Algemeen

Halogeen verlichtingssetVolledige bescherming
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Algemeen

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.

Bagagebox, achterzijde Wapenfoedraalhouder Sneeuwschuiver

Onderplaat, kunststof materiaal Wapenfoedraal Achterruit

Camo zadelhoes Adventure tas (montage op 
bagagerek)

Kettingzaaghouder

Universele penkoppeling

Beschermplaat, voorzijde

Universele gereedschapsklemmen

Spatbordverbreders

Bagagerek, voorzijde

Handvatverwarming

Zadelverwarming Ploegsteunen

Bagagedrager rek

Bagagebox, voorzijde

Reservewielhouder (zonder 
reservewiel)

Utility

WARN® neopreen 
lierbeschermhoes

WARN® lierpakket

WARN® Draadloze 
afstandsbediening

Synthetisch touw

Montageset lier

Lier artikelen

Neoprene stoelhoezen (set)

Mattenset (rubber)

Voorruit (neerklapbaar)

Console opbergruimte

Laadbakkoffer

Viking Wolverine
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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-of-
the-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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EF2000iS
Veel energie in een compact 
formaat

Elektrische energie binnen hand-
bereik, 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.

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.

*  met ¼ nominale belasting vanaf 7 
meter.

EF3000iSE
Puur vermogen op wielen

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.

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 de 
belasting aan, wat resulteert in 
een lager brandstofverbruik en 
een lager geluidsniveau.  

*  met ¼ nominale belasting vanaf 
7 meter.

EF2800i
Lichtgewicht professionele 
voeding 
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.

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.

EF2400iS 
Schoon, stil en verrassend 
krachtig

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.

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 TwinTech-
mogelijkheid kunt u over nog 
meer vermogen beschikken. 
Koppel twee EF2400iS-
generatoren voor een maximaal 
vermogen van 3,8 kVA. 

*  met ¼ nominale belasting vanaf 
7 meter.

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.

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. 

* Economy Control met ¼ nominale      
   belasting ingeschakeld.
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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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KODIAK 700 EFI KODIAK 450 EFI KODIAK 450 EPS GRIZZLY 700 EPS

Motor
Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 4 kleppen, SOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 2 kleppen, SOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 2 kleppen, SOHC Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 4 kleppen, SOHC

Cilinderinhoud 686cc 421cc 421cc 686cc

Boring x slag 102,0 mm x 84,0 mm 84,5 mm x 75,0 mm 84,5 mm x 75,0 mm 102,0 mm x 84,0 mm

Compressieverhouding 10,0 : 1 10,0 : 1 10,0 : 1 10,0 : 1

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump Wet sump

Brandstofsysteem Elektronische brandstofinjectie Brandstofinjectie - Ø 34mm Mikuni Brandstofinjectie - Ø 34mm Mikuni Brandstofinjectie

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie
Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en
achterwielen, hoge- en lage versnelling, neutraal,
achteruit, parkeerstand

Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en 
achterwielen, hoge en lage gearing, neutraal, achteruit, 
parkeerstand

Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en 
achterwielen, hoge en lage gearing, neutraal, achteruit, 
parkeerstand

Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en achter-
wielen, hoge- en lage gearing, neutraal, achteruit, parkeer-
stand

Aandrijfsysteem Hendel bediend 2WD/4WD. On-Command® 2WD/4WD On-Command® 2WD/4WD On-Command® 2WD, 4WD, 4WD met Diff Lock

Eindoverbrenging Aandrijfas Aandrijfas Aandrijfas Aandrijfas

Chassis

Wielophanging, vóór Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, veerweg 180 mm
Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 5 standen verstel-
bare veervoorspanning, maximale veerweg 171 mm

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 5 standen verstel-
bare veervoorspanning, maximale veerweg 171 mm

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 5 standen 
verstelbare 
veervoorspanning, maximale veerweg 193 mm

Wielophanging, achter Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, veerweg 230 mm
Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 5 standen verstel-
bare veervoorspanning, maximale veerweg 189 mm

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 5 standen verstel-
bare veervoorspanning, maximale veerweg 189 mm

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 5 standen 
verstelbare 
veervoorspanning, maximale veerweg 232 mm

Remsysteem, vóór Hydraulisch bediend, twee geventileerde remschijven Hydraulisch bediend, twee remschijven Hydraulisch bediend, twee remschijven Hydraulisch bediend, twee geventileerde remschijven

Remsysteem, achter Kabelbediend, gesloten, natte meervoudige plaatrem Kabelbediend, gesloten, natte meervoudige plaatrem Kabelbediend, gesloten, natte meervoudige plaatrem Hydraulisch bediend, twee remschijven

Bandenmaat, vóór Maxxis MU19 AT25x8-12 AT25x8-12 6ply, stalen velgen AT25x8-12 6ply, stalen velgen Maxxis MU19 AT26x8-12, stalen velgen

Bandenmaat, achter Maxxis MU19, AT25x10-12 AT25x10-12  6ply, stalen velgen AT25x10-12  6ply, stalen velgen Maxxis MU19, AT26x10-12, stalen velgen

Afmetingen

Totale lengte 2.070 mm 2.035 mm 2.035 mm 2.070 mm

Totale breedte 1.180 mm 1.180 mm 1.180 mm 1.230 mm

Totale hoogte 1.240 mm 1.160 mm 1.160 mm 1.253 mm

Zithoogte 860 mm 855 mm 855 mm 860 mm

Wielbasis 1.250 mm 1.240 mm 1.240 mm 1.253 mm

Grondspeling 275 mm 245 mm 245 mm 288 mm

Draaicirkel 3,2 m 3,2 m 3,2 m 3,5 m

Tankinhoud 18 liter 14 liter 14 liter 18 liter

Olie hoeveelheid 2,6 liter 2,6 liter 2,6 liter 2,6 liter

Laadvermogen

Bagagerek vóór 50 kg 40 kg 40 kg 50 kg

Bagagerek achter 90 kg 80 kg 80 kg 90 kg

Extra kenmerken

Stuursysteem Ackermann-type Ackermann-type Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtiging (EPS) Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtiging (EPS) 

Gemonteerde lier vóór WARN® Pro-Vantage 2500 WARN® Vantage 2000 WARN® Vantage 2000 WARN® Pro-Vantage 2500

Trekhaak 2" trekhaak voor aanhangwagen Trailer blad 2” trekhaak voor aanhangwagen 2” trekhaak voor aanhangwagen

Model kenmerken Waarschuwingslampje, indicatorpaneel Digitale meter Werklamp, digitale meter Werklamp, digitale meter

Specificaties
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GRIZZLY 700 EPS ALU/SE GRIZZLY 350 4WD GRIZZLY 350 2WD 

Motor
Type motor Vloeistofgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 4 kleppen, SOHC Luchtgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 2 kleppen, SOHC Luchtgekoeld, 4-takt, 1 cilinder, 2 kleppen, SOHC

Cilinderinhoud 686cc 348cc 348cc

Boring x slag 102,0 mm x 84,0 mm 83,0 mm x 64,5 mm 83,0 mm x 64,5 mm

Compressieverhouding 10,0 : 1 9,2 : 1 9,2 : 1

Smeersysteem Wet sump Wet sump Wet sump

Brandstofsysteem Brandstofinjectie BSR33/1 carburateur BSR33/1 carburateur

Ontstekingssysteem TCI DC-CDI DC-CDI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en achterwielen, hoge- en lage 
gearing, neutraal, achteruit, parkeerstand

Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en achterwielen, vooruit, 
neutraal, achteruit

Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en achterwielen, vooruit, 
neutraal, achteruit

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

Eindoverbrenging Aandrijfas Aandrijfas Aandrijfas

Chassis

Wielophanging, vóór Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 5 standen verstelbare 
veervoorspanning, maximale veerweg 193 mm

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 5 standen verstelbare veervoorspanning, 
maximale veerweg 160 mm

Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 5 standen verstelbare veervoorspanning, 
maximale veerweg 160 mm

Wielophanging, achter
Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 5 standen verstelbare 
veervoorspanning, maximale veerweg 232 mm

Achterbrug, 5 standen verstelbare veervoorspanning, maximale veerweg 180 mm Achterbrug, 5 standen verstelbare veervoorspanning, maximale veerweg 180 mm

Remsysteem, vóór Hydraulisch bediend, twee geventileerde remschijven Hydraulisch bediend, twee remschijven Hydraulisch bediend, twee remschijven

Remsysteem, achter Hydraulisch bediend, twee remschijven Kabelbediend, trommelrem met extra afdichting Kabelbediend, trommelrem met extra afdichting

Bandenmaat, vóór Maxxis 27" Zilla banden 27x 10-14, aluminium velgen AT25x8-12 AT25x8-12

Bandenmaat, achter Maxxis 27" Zilla banden 27x 10-14, aluminium velgen AT25x10-12 AT25x10-12

Afmetingen

Totale lengte 2.070 mm 1.984 mm 1.984 mm

Totale breedte 1.230 mm 1.085 mm 1.085 mm

Totale hoogte 1.253 mm 1.120 mm 1.120 mm

Zithoogte 860 mm 827 mm 827 mm

Wielbasis 1.253 mm 1.233 mm 1.233 mm

Grondspeling 288 mm 180 mm 180 mm

Draaicirkel 3,5 m 3 m 3 m

Tankinhoud 18 liter 13,5 liter 13,5 liter

Olie hoeveelheid 2,6 liter 3,1 liter 3,1 liter

Laadvermogen

Bagagerek vóór 50 kg 40 kg 40 kg

Bagagerek achter 90 kg 80 kg 80 kg

Extra kenmerken

Stuursysteem Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtiging (EPS) - -

Gemonteerde lier vóór WARN® Pro-Vantage 2500 - -

Trekhaak 2” trekhaak voor aanhangwagen - -

Model kenmerken Gespoten panelen, 27" banden & 14" aluminium velgen, werklamp, digitale meter - -

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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VIKING EPS WOLVERINE X4 WOLVERINE X2

Motor
Type motor Vloeistofgekoeld, 1 cilinder, 4-takt, 4 kleppen, SOHC Vloeistofgekoeld, 2 cilinder, 4-takt, 8 kleppen, DOHC Vloeistofgekoeld, 2 cilinder, 4-takt, 8 kleppen, DOHC

Cilinderinhoud 686cc 847cc 847cc

Boring x slag 102,0 mm x 84,0 mm 82 mm x 80,2 mm 82 mm x 80,2 mm

Compressieverhouding 10,0 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1

Smeersysteem Wet sump Dry sump Dry sump

Brandstofsysteem Brandstofinjectie Brandstofinjectie (2x Mikuni Ø 36 mm) Brandstofinjectie (2x Mikuni Ø 36 mm)

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Yamaha Ultramatic® CVT / V-snaar Yamaha Ultramatic® CVT / V-snaar Yamaha Ultramatic® CVT / V-snaar

Aandrijfsysteem On-Command® 2WD, 4WD, 4WD met Diff Lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD met Diff Lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD met Diff Lock

Eindoverbrenging Aandrijfas Aandrijfas Aandrijfas

Chassis

Wielophanging, vóór Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 205 mm veerweg
Onafhankelijke wielophanging met A-vormige draagarmen en anti-roll bar, 
221 mm veerweg

Onafhankelijke wielophanging met A-vormige draagarmen en anti-roll bar, 
221 mm veerweg

Wielophanging, achter Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, 205 mm veerweg
Onafhankelijke wielophanging met A-vormige draagarmen en anti-roll bar, 
226 mm veerweg

Onafhankelijke wielophanging met A-vormige draagarmen en anti-roll bar, 
226 mm veerweg

Remsysteem, vóór Hydraulisch, twee remschijven Hydraulisch, twee geventileerde remschijven Hydraulisch, twee geventileerde remschijven

Remsysteem, achter Hydraulisch, twee remschijven
Hydraulisch, twee geventileerde remschijven, op achteras gemonteerd 
handremsysteem

Hydraulisch, twee geventileerde remschijven, op achteras gemonteerd 
handremsysteem

Bandenmaat, vóór AT25x8-12NHS MAXXIS MU75, AT26 x 8-12 aluminium velgen MAXXIS MU75, AT26 x 8-12 aluminium velgen

Bandenmaat, achter AT25x10-12NHS MAXXIS MU76, AT26 x 10-12 aluminium velgen MAXXIS MU76, AT26 x 10-12 aluminium velgen

Afmetingen

Totale lengte 3.100 mm 3.100 mm 2.920 mm

Totale breedte 1.570 mm 1.519 mm 1.500 mm

Totale hoogte 1.925 mm 1.960 mm 1.900 mm

Zithoogte 792 mm - -

Wielbasis 2.135 mm 2.100 mm 2.100 mm

Grondspeling 300 mm 273 mm 280 mm

Draaicirkel 4,5 m 4,5 m 4,5 m

Rijklaargewicht 613 kg 754 kg 719,5 kg 

Tankinhoud 36,7 liter 35 liter 35 liter

Olie hoeveelheid 2,6 liter 4.4 liter 4.4 liter

Laadvermogen

Laadruimte 272 kg 71 kg 272 kg

Extra kenmerken

Stuursysteem Ackermann-type met Dual Mode elektronische stuurbekrachtiging (EPS) Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtiging (EPS) Ackermann-type met elektrische stuurbekrachtiging (EPS)

Trekvermogen - Max. 900 kg Max. 907 kg
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Dealer

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 specifi caties 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.

UTILITY & LEISURE 19-DL1-UTI-NL-NL
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