Grizzly 700 EPS

Altijd op zoek naar het
volgende avontuur
Elke ATV van Yamaha is ontworpen om het meest
uitdagende o -road terrein aan te kunnen. De
toonaangevende Grizzly 700 EPS wordt standaard
geleverd met een van de meest geavanceerde en
gebruiksvriendelijke technologieën.
Deze loso e is tot in het kleinste detail vertaald in
techniek. Zoals in motoren met veel trekkracht, die u
zelfs op het moeilijkste terrein in beweging houden.
Moderne technologie die het voor u gemakkelijker
maakt, zoals automatische transmissie en elektrische
stuurbekrachtiging. En daarnaast een ergonomische
vormgeving waarmee u zich zelfs na een lange werkdag
nog prettig voelt. Daarnaast zijn de ATV's van Yamaha
zuinig en vereisen deze weinig onderhoud.
Functies zoals het On-Command® aandrijfsysteem
maken het schakelen van 2WD naar 4WD
supergemakkelijk. En de 686cc Mk II motor met een hoog
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Krachtige SOHC viertaktmotor van
686cc
Agressief vormgegeven en compacte
carrosserie
Automatische Yamaha Ultramatic®
CVT-transmissie
Yamaha On-Command® 2WD, 4WD,
4WD met Di Lock
Onafhankelijke instelbare
wielophanging met lange veerweg
Yamaha elektronische
stuurbekrachtiging (EPS)
Duidelijk a eesbaar multifunctionele
display
Maxxis 26 inch banden, 26x8x12 voor
en 26x10x12 achter
Hydraulisch remsysteem,
schijfremmen op alle vier de wielen
LED koplampen, centrale werklamp
Totaal laadvermogen van 140 kg op

Grizzly 700 EPS
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Ultramatic® transmissie

Yamaha's grootste Utility ATV wordt

Yamaha's toonaangevende Ultramatic®

Onafhankelijke wielophanging,
schijfremmen rondom

aangedreven door een krachtige 686cc-

automatische transmissie biedt een hoge,

De onafhankelijke wielophanging van de

motor met een grote capaciteit, die

lage, achteruit-, neutraal- en

Grizzly 700 EPS is voorzien van

toonaangevend koppel en ruim voldoende

parkeerstand en behoort tot de

stikstofschokdempers met instelbare

vermogen levert. Deze krachtbron, is

duurzaamste en e

veervoorspanning, zodat de bestuurder de

uitgerust met het nieuwste EFI

systemen in de ATV wereld. Dankzij een

optimale instelling kan kiezen. Dit is

gasklephuis en een zeer e

soepel draaiende V-riem biedt dit

bovendien het enige model in zijn klasse

mapping voor minder brandstofverbruik en

geavanceerde ontwerp een natuurlijk

met een hydraulisch bediend remsysteem en

tegelijk een hoger koppel en soepele

motorremgevoel op alle wielen, wat zorgt

schijfremmen vóór en achter, mede hierdoor

motorprestaties.

voor extra vertrouwen en controle bij

uitstekende remprestaties en optimale

afdalingen.

controle.

ciënte ECU

ciëntste CVT

On-Command® aandrijfsysteem
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Grizzly 700 EPS
Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Aandrijfsysteem
Eindoverbrenging

1-cilinder;Vloeistofgekoeld;4-takt;enkel
bovenliggende nokkenas;4-kleppen
686cc
102.0 mm x 84.0 mm
10.1 : 1
Wet sump
Brandstofsysteem
TCI
Elektrisch
Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en
achterwielen;Hoge en lage gearing, neutraal,
achteruit, parkeerstand
On-Command® 2WD/4WD/ Di Lock
Aandrijfas

Chassis
Wielophanging, voor
Wielophanging, achter
Remmen, voor
Remmen, achter
Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm;193 mm wheel
travel;5 standen verstelbare veervoorspanning
Onafhankelijke dubbele wieldraagarm;232 mm wheel
travel;5 standen verstelbare veervoorspanning
Hydraulisch bediende geventileerde remschijf
left hand/right foot operation;Hydraulisch bediende
geventileerde remschijf
Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, steel wheels
Maxxix MU19, AT26x10-12, steel wheels, (SE has alloy
wheels)

Laadcapaciteit
Bagagerek voor
Bagagerek achter

50kg
90kg

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Draaicirkel
Inhoud brandstoftank
Motorolie hoeveelheid

2,070 mm
1,230 mm
1,253 mm
860 mm
1,253 mm
288 mm
3.5m
18.0liter
2.6liter

Extra functionaliteiten
Stuursysteem
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Ackermann-type met elektrische
stuurbekrachtigingssysteem (EPS)
[WARNProVantage2500]
[2ReceiverTrailerStyleHitch];[HandleBarWorklight];
[DigitalMeter]

Grizzly 700 EPS
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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