
Utility ATV
Functionaliteit,  exibiliteit, duurzaamheid en een

enorme kracht die voortkomt uit uiterst betrouwbare,

hoogstaande technologie: dat zijn de elementen die de

Yamaha Utility ATV zijn bijzondere karakter geven.

Zelfs uitmuntende rijeigenschappen hebben geen

waarde als ze niet met gemak kunnen worden gebruikt.

Juist de praktische kant van de Yamaha-ATV's geeft de

doorslag en maakt hen zo uniek en moeiteloos inzetbaar.

Er zijn geen geschiktere ATV's voor het uitvoeren van de

allerzwaarste taken in de meest veeleisende

omgevingen dan de Yamaha Utility ATV's. Het zijn

onvermoeibare werkpaarden. Maar ze zijn niet alleen

dat. In uw vrije tijd kunt u ook enorm veel plezier beleven

aan de Yamaha Utility ATV's.

Eéncilinder, 348 cc, lucht/oliegekoelde

motor

Lichtgewicht chassis

Volautomatische Ultramatic®

transmissie

Dubbele A-arm voorwielophanging

Hydraulisch remsysteem, dubbele

remschijven voor

Elektrische startmotor

Ergonomisch ontwerp voor het

comfort van de bestuurder

Volledig afgedichte aandrijving

Lage onderhoudskosten

Betrouwbare, onderhoudsarme as-

aandrijving
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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 op steile

afdalingen is dit ideaal.

Elektrische startmotor

Eenvoudig elektrisch starten met de knop

en als back-up een startkoord, zodat u

altijd onder alle omstandigheden kunt

starten.

Parkeerrem

Een handige parkeerrem, die zich aan de

linkerkant van het stuur bevindt, is met één

hand te bedienen.

Instelbare wielophanging met
lange veerweg

Dit type wielophanging zorgt voor een

optimale wegligging onder alle soorten

omstandigheden. De meeste Yamaha

Utility ATV's zijn voorzien van dubbele A-

arm voorwielophanging met instelbare

vering waardoor de rijeigenschappen van

deze ATV's optimaal zijn, zelfs met

bepakking.

Perfect doseerbare remkracht

Hydraulisch remsysteem, geventileerde

remschijven met een grote diameter vóór

en volledig gesloten trommelrem achter

zorgen voor een betrouwbare remkracht

onder allerlei omstandigheden.

Bagagerekken

De draagstang is van een hoogstaande

kwaliteit en afwerking, de bagagerekken

zijn uiterst duurzaam en hebben het

hoogste netto laadvermogen in hun klasse

van maar liefst 120 kg (40 kg voor, 80 kg

achter).
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Motor

Motortype
1-cilinder;Luchtgekoeld;4-takt;enkel bovenliggende
nokkenas;2-kleppen

Cilinderinhoud 348cc
Boring x slag 83.0 mm x 64.5 mm
Compressieverhouding 9.2 : 1
Smeersysteem Wet sump
Brandstofsysteem BSR33/1 carburateur
Ontstekingssysteem DC-CDI
Startsysteem Elektrisch

Transmissie
Ultramatic® V-riem met motorrem op de
achterwielen;V/N/A

Aandrijfsysteem 2WD
Eindoverbrenging Aandrijfas

Chassis

Wielophanging, voor
Onafhankelijke dubbele wieldraagarm;5 standen
verstelbare veervoorspanning;160 mm slag

Wielophanging, achter
Achterbrug;5 standen verstelbare
veervoorspanning;180 mm slag

Remmen, voor Hydraulisch bediende remschijven
Remmen, achter Trommelrem met extra afdichting
Bandenmaat, voor AT25x8-12
Bandenmaat, achter AT25x10-12

Laadcapaciteit

Bagagerek voor 40kg
Bagagerek achter 80kg

Afmetingen

Totale lengte 1,984 mm
Totale breedte 1,085 mm
Totale hoogte 1,120 mm
Zithoogte 827 mm
Wielbasis 1,233 mm
Grondspeling 245 mm
Draaicirkel 3.0m
Inhoud brandstoftank 13.5liter
Motorolie hoeveelheid 3.1liter

Extra functionaliteiten

Stuursysteem Ackermann principe
[WARNVrx25]
[TrailerTab];[AnalogueMeterIndicatorLights]
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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 volwassene. ATV's met

motoren van 90 cc of meer worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 16 jaar en ouder.

ATV's zijn gebouwd voor gebruik binnen hun ontwerplimieten. Informatie over de veilige trekgewichten

en het maximale laadvermogen is te vinden in de gebruikershandleiding, waar van toepassing. Met het

oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral vanwege de veiligheid van de berijder, mogen de

aanbevolen waarden nooit worden overschreden. Yamaha adviseert alle ATV-rijders een erkende

rijvaardigheidstraining te volgen. Vraag voor meer informatie over veiligheid en rijvaardigheidstrainingen

de Yamaha ATV-dealer. ATV's dienen uiterst zorgvuldig gebruikt te worden.
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