
 

2021 Leisure-ATV en Side-by-Side



 

ENJOY
 

Ontdek je wereld.

Niets anders voelt zo goed als het totale 
gevoel van vrijheid dat bij elk Yamaha-
vrijetijdsvoertuig hoort. Je kunt op 
ontdekkingstocht gaan naar afgelegen 
plaatsen die voor de meeste andere 
voertuigen onbereikbaar zijn. Zo leer je de 
wereld om je heen pas echt te waarderen.

Met hun indrukwekkende prestaties op elk 
terrein, gebruiksvriendelijke technologie 
en uitstekend rijcomfort kunnen de 
toonaangevende Grizzly ATV’s je helpen 
de wonderen van de offroadwereld te 
ontdekken. En met de Wolverine 4-zits en 
2-zits Side-by-Side-modellen kun je diezelfde 
ervaring delen met familie en vrienden.

Kenmerken zijn onder meer de 
toonaangevende Ultramatic automatische 
transmissie, die op de motor remt op alle 
wielen voor een vloeiende en zelfverzekerde 
rit, en het gerenommeerde On-Command® 
systeem, dat je alle controle biedt doordat 
je eenvoudig over kunt schakelen naar 2WD 
of 4WD.



  

Met Yamaha’s On-Command®-systeem kun je tijdens het rijden 
overschakelen van 2WD naar 4WD. Dankzij dit grote voordeel kun je 
genieten van een naadloze - en vrijwel onmiddellijke - overgang van 
cruisen naar klimmen. 

Dit exclusieve Yamaha-systeem wordt geactiveerd met één 
simpele knop op het stuur van utility- en vrijetijds-ATV’s of met een 
ergonomische draaiknop op Side-by-Side-modellen.

Yamaha’s Ultramatic transmissie levert automatisch de optimale 
overbrengingsverhouding, zodat je altijd direct over vermogen 
beschikt. Een vrijloopkoppeling grijpt aan bij het afremmen. 
Daardoor kan er heuvelaf op de motor worden geremd op de 
aangedreven wielen, voor gecontroleerde afdalingen.

Yamaha’s elektronische brandstofinjectiesysteem werkt met een 
microcomputer die zorgt voor een exact uitgemeten balans van het 
brandstof-luchtmengsel naar de verbrandingskamer van de motor, 
altijd en onder alle omstandigheden, voor een optimale mix van 
soepele kracht en efficiëntie.

Yamaha’s snelheidsgevoelige EPS-systeem beperkt de fysieke 
stuurinspanning in grote mate en helpt de bestuurder de ATV of 
Side-by-Side onder controle te houden op oneffen terrein. Dit extra 
comfort is vooral merkbaar tijdens lange werkdagen.

Alle utility- en vrijetijds-ATV’s - en alle Side-by-Side-modellen  
van Yamaha - hebben onafhankelijke voorwielophanging met 
dubbele wieldraagarmen en onafhankelijke achtervering. Al onze 
schokdempers zijn voorzien van verstelbare veervoorspanning 
en sommige Side-by-Side-modellen zijn bovendien uitgerust met 
instelbare demping.

Deze kenmerken helpen je om de machine eenvoudig af te stemmen 
op je persoonlijke rijstijl of de belading. Je kunt de afstelling van de 
wielophanging verfijnen voor optimale prestaties.

De CVT-aandrijflijn biedt handmatige selectie van vooruit 
en achteruit. Inclusief hoge en lage gearingopties voor de 
vooruitversnellingen, plus een parkeerstand die de versnellingsbak 
mechanisch vergrendelt om te voorkomen dat de wielen draaien.

Op geselecteerde utility ATV-modellen en alle vrijetijds- en Side-by-
Side-modellen is het Yamaha On-Command®-systeem ook voorzien 
van een sperdifferentieel, dat op de voorwielen werkt om extra 
tractie te bieden onder extreme omstandigheden.

4WD CVT-transmissie Elektronische brandstofinspuiting

Elektrische stuurbekrachtiging Onafhankelijke wielophanging Selectie versnellingsbakaandrijving

Sperdifferentieel

Het Yamaha verschil.



 

Reimagine everything.

 

Deze Special Edition-versie van de geheel nieuwe Wolverine® RMAX™2 1000 is 
klaar om je verwachtingen te overtreffen met zijn krachtige 999 cc motor, unieke 
D-Mode-functie met Sport-, Trail- en Crawl-modi, Yamaha’s exclusieve Ultramatic®-
transmissie, in de fabriek gemonteerde WARN-lier en stoere Maxxis Carnivore-
banden.

Yamaha’s lange ervaring en kennis van het maken van machines met een 
breed scala aan mogelijkheden heeft onze ontwikkelingsteams beïnvloed 
om een opvallende Special Edition te creëren van deze opvallende nieuwe 
offroadavonturier van de toekomst. #DRIVENBYFREEDOM - deze gloednieuwe 
Side-by-Side weet maximaal te presteren en te verrassen.

De Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition volgt onze ontwikkelingsfilosofie 
van ‘Jin-Ki Kanno’, wat zich vertaalt uit het Japans als ‘de ware opwinding van 
één zijn met de machine’. Het resultaat is een uiterst capabele offroader, waarin 
bestuurder en passagiers vol zelfvertrouwen het zwaarste terrein bedwingen.

Krachtige nieuwe 999 cc parallelle 
tweecilindermotor
De verbluffende kracht van de nieuwe 999 
cc parallelle DOHC-tweecilindermotor met 8 
kleppen levert toonaangevende, ultrasoepele 
prestaties over het hele vermogensbereik. En dat 
het maximale toerental bij 8.500 tpm ligt, geeft 
aan dat deze machine draait om agressief en 
enthousiast rijden.

Voor volledige gemoedsrust zijn legendarische 
duurzaamheid en betrouwbaarheid standaard 
ingebouwd in elke Yamaha-motor.

3 rijmodi - 1 uiterst veelzijdige machine
Yamaha’s Chip Controlled Throttle (YCC-T) 
werkt met onze Ultramatic®-transmissie en 
On-Command-systemen om in elke situatie een 
perfecte vermogensafgifte te leveren, via de 
nieuwe D-Mode-regeling (Drive Mode) met drie 
standen.

Kies de Sports-modus voor open ruimtes en pittig 
rijden, de Trail-modus voor een leuke, ontspannen 
rit of de Crawl-modus voor technische 
manoeuvres op lage snelheid, zoals kruipen over 
rotsen.

Geavanceerde, op comfort gerichte vering
De geheel nieuwe vering voor zwaar gebruik is 
ontworpen om een geweldige mix voor rijgedrag 
te bieden: maximale articulatie in situaties 
met lage snelheid, een evenwichtig gevoel 
tijdens trailrijden en maximale weerstand tegen 
bottoming met een gevoel van demping bij 
hogere snelheden tijdens agressieve manoeuvres. 

De brede A-armen in combinatie met gemakkelijk 
verstelbare FOX®-schokbrekers voor en achter 
dragen bij aan deze ideale configuratie.

Imposante en stoere SE-styling
Het unieke karakter van dit SE-model is 
onmiskenbaar, door vermogen van een hoger 
niveau te combineren met een indrukwekkend 
uiterlijk, dankzij de speciale kleurstelling, het 
stoere ontwerp van de voorkant en robuuste 
banden.

De ingetogen LED-koplampen aan de voorzijde en 
de markante ‘evil eye’-markeringslichten laten het 
bijzondere uiterlijk nog meer opvallen, terwijl het 
LED-achterlicht, remlicht en achteruitrijlicht voor 
uitstekende zichtbaarheid zorgen.
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Wolverine® RMAX™2 1000 SE



 

Reimagine everything.

 

Ga op nieuwe, uitdagende en extreme avonturen met deze veelzijdige offroader 
voor elk terrein met twee zitplaatsen. De krachtige, geheel nieuwe 999 cc 
motor, geweldige rijeigenschappen, instelbare vering en cockpit die op auto’s 
geïnspireerd is, zorgen ervoor dat je offroad op ontdekkingstocht kunt gaan in een 
opmerkelijke nieuwe wereld van stijl en comfort.

Yamaha’s lange ervaring en kennis van het maken van machines met een 
breed scala aan mogelijkheden heeft onze ontwikkelingsteams beïnvloed 
om deze opvallende nieuwe offroadavonturier van de toekomst te creëren. 
#DRIVENBYFREEDOM - deze gloed nieuwe Side-by-Side weet maximaal te 
presteren en te verrassen.

De Wolverine® RMAX™2 1000 volgt onze ontwikkelingsfilosofie van ‘Jin-Ki 
Kanno’, wat zich vertaalt uit het Japans als ‘de ware opwinding van één zijn met 
de machine’. Het resultaat is een uiterst capabele offroader, waarin bestuurder en 
passagiers vol zelfvertrouwen het zwaarste terrein bedwingen.

Krachtige nieuwe 999 cc parallelle 
tweecilindermotor
De verbluffende kracht van de nieuwe 999 
cc parallelle DOHC-tweecilindermotor met 8 
kleppen levert toonaangevende, ultrasoepele 
prestaties over het hele vermogensbereik. En dat 
het maximale toerental bij 8.500 tpm ligt, geeft 
aan dat deze machine draait om agressief en 
enthousiast rijden.

Voor volledige gemoedsrust zijn legendarische 
duurzaamheid en betrouwbaarheid standaard 
ingebouwd in elke Yamaha-motor.

Veelzijdige vrachtmogelijkheden
De Wolverine® RMAX™2 1000 heeft een 
kantelbare laadbak om vervoer van spullen te 
vereenvoudigen. De laadbak is gebouwd met 
hydraulische ondersteuning en een robuust 
vergrendelingssysteem en kan tot 272 kg 
vervoeren met meerdere stalen sjorpunten 
om lading vast te zetten of om accessoires te 
bevestigen.

Bovendien krijg je met de standaard 
2-inch trekhaak nog eens 907 kg aan extra 
sleepcapaciteit. Zo is de Wolverine® RMAX™ 2 
1000 klaar om aan het werk te gaan wanneer je 
maar wil.

Geavanceerde, op comfort gerichte vering
De geheel nieuwe vering voor zwaar gebruik is 
ontworpen om een geweldige mix voor rijgedrag 
te bieden: maximale articulatie in situaties 
met lage snelheid, een evenwichtig gevoel 
tijdens trailrijden en maximale weerstand tegen 
bottoming met een gevoel van demping bij 
hogere snelheden tijdens agressieve manoeuvres.

De brede A-armen in combinatie met gemakkelijk 
verstelbare FOX®-schokbrekers zorgen voor een 
perfect samenspel van voor- en achterkant.

Imposante en stoere styling
De Wolverine® RMAX™ 2 1000 combineert 
vermogen van een hoger niveau met een 
indrukwekkend uiterlijk, dankzij de opvallende 
kleuren, het stoere ontwerp van de voorkant en 
robuuste banden.

De geheel nieuwe, ingetogen LED-koplampen 
aan de voorzijde en de markante ‘evil eye’-
markeringslichten maken het bijzondere uiterlijk 
nog opvallender, terwijl het LED-achterlicht, 
remlicht en achteruitrijlicht voor extra 
zichtbaarheid zorgen.
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Wolverine® RMAX™2 1000



 

A force of nature.

 

Voor alle #DRIVENBYFREEDOM off-road-enthousiastelingen die niet van grenzen 
houden, is de Grizzly 700 EPS Alu de partner die je aan je zijde wil hebben. Met zijn 
pittige 686 cc motor en robuuste chassis is de toonaangevende Grizzly een van 
‘s werelds sterkste compacte off-roaders, waardoor je meer vrijheid hebt om te 
verkennen.

Yamaha’s toonaangevende Ultramatic® transmissie selecteert automatisch de 
optimale versnelling, terwijl de motorrem op alle vier de wielen voor betrouwbare 
afdalingen zorgt. Daarnaast stelt het On-Command® aandrijfsysteem je in staat 
om met één druk op de knop naadloos te schakelen tussen 2WD, 4WD en 4WD 
met Diff Lock.

Met de elektronische stuurbekrachtiging, de schijfremmen op alle vier de wielen 
en de instelbare onafhankelijke wielophanging is de Grizzly 700 EPS Alu klaar voor 
elke terrein. Het is een echte “force of nature”.

MK II 686 cc SOHC motor
Yamaha’s grootste ATV voor vrijetijdsgebruik 
wordt aangedreven door een krachtige motor 
met een grote capaciteit, die toonaangevend 
koppel en vermogen levert.

De tweede generatie MK II 686 cc SOHC motor 
met vier kleppen, is uitgerust met het nieuwste 
EFI gasklephuis en heeft een zeer efficiënte ECU 
mapping. Die zorgen niet alleen voor een laag 
brandstofverbruik, maar bieden tevens een hoger 
koppel en soepele motorprestaties.

On-Command® aandrijfsysteem
Het intelligente On-Command® aandrijfsysteem 
is voorzien van een handige drukknopbediening 
waarmee je naadloos en direct van 2WD naar 
4WD en terug kunt schakelen.

Via een knop op de rechter stuurhendel selecteer 
je 2WD, 4WD of 4WD met Diff Lock, waarmee je 
de prestaties van de Grizzly kunt afstemmen op 
de wisselende terrein- en weersomstandigheden.

Onafhankelijke wielophanging, 
schijfremmen rondom
De onafhankelijke veersysteem van de Grizzly 
700 EPS Alu is voorzien van stikstofschokdempers 
met instelbare veervoorspanning, zodat de 
bestuurder de optimale instelling kan kiezen voor 
verschillende belastingen.

Dit is bovendien het enige model in zijn klasse 
met een hydraulisch bediend remsysteem 
en schijfremmen op alle vier de wielen, voor 
uitstekende remprestaties met veel gevoel.

Ultramatic® transmissie
Uitgerust met een hoge, lage, achteruit-, 
neutraal- en parkeerstand, behoort Yamaha’s 
toonaangevende Ultramatic® automatische 
transmissie tot de duurzaamste en efficiëntste 
CVT-systemen in de ATV-wereld.

Dankzij direct reagerende versnellingen kun je 
over de moeilijkste terreinen rijden en daarbij 
het natuurlijke motorremgevoel op alle wielen 
behouden, wat zorgt voor extra vertrouwen en 
controle bij afdalingen.

The unit depicted in the images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.

Olive Green

Armor Grey Yamaha Blue

G
ri

zz
ly

 7
0

0 
E

P
S

 A
lu

 -
 A

T
V

Grizzly 700 EPS Alu



 

A force of nature.

 

Voor alle #DRIVENBYFREEDOM-enthousiastelingen die op zoek zijn naar een 
machine met unieke accenten: de Grizzly 700 EPS SE is de speciale editie van onze 
sterkste, compacte off-roader. Met zijn pittige 686 cc motor en robuuste chassis 
geeft deze Grizzly je meer vrijheid om te verkennen - op paden, in de heuvels of 
diep in het bos.

Yamaha’s toonaangevende Ultramatic® transmissie selecteert automatisch 
de optimale versnelling, terwijl de motorrem op alle vier de wielen heel 
veel vertrouwen voor afdalingen geeft. Daarnaast stelt het On-Command® 
aandrijfsysteem je in staat om met één druk op de knop naadloos te schakelen 
tussen 2WD, 4WD en 4WD met Diff Lock.

De elektronische stuurbekrachtiging geeft een natuurlijke feedback voor 
meer comfort en controle - en met de schijfremmen rondom en de instelbare 
onafhankelijke wielophanging kun je met de supersterke Grizzly 700 EPS SE 
(Special Edition) het meest uitdagende terrein trotseren. Het is een echte “force 
of nature”.

MK II 686 cc SOHC motor
Yamaha’s grootste ATV voor vrijetijdsgebruik 
wordt aangedreven door een krachtige motor 
met een grote capaciteit, die toonaangevend 
koppel en vermogen levert.

De tweede generatie MK II 686 cc SOHC motor 
met vier kleppen, is uitgerust met het nieuwste 
EFI gasklephuis en heeft een zeer efficiënte ECU 
mapping. Die zorgen niet alleen voor een laag 
brandstofverbruik, maar bieden tevens een hoger 
koppel en soepele motorprestaties.

On-Command® aandrijfsysteem
Het intelligente On-Command® aandrijfsysteem 
is voorzien van een handige drukknopbediening 
waarmee je naadloos en direct van 2WD naar 
4WD en terug kunt schakelen.

Via een knop op de rechter stuurhendel selecteer 
je 2WD, 4WD of 4WD met Diff Lock, waarmee je 
de prestaties van de Grizzly kunt afstemmen op 
de wisselende terrein- en weersomstandigheden.

Onafhankelijke wielophanging, 
schijfremmen rondom
De onafhankelijke wielophanging van de Grizzly 
700 EPS SE is voorzien van stikstofschokdempers 
met instelbare veervoorspanning, zodat de 
bestuurder de optimale instelling kan kiezen. 

Dit is bovendien het enige model in zijn klasse 
met een hydraulisch bediend remsysteem en 
schijfremmen op alle vier de wielen, mede 
hierdoor uitstekende remprestaties en optimale 
controle.

Ultramatic® transmissie
Uitgerust met een hoge, lage, achteruit-, 
neutraal- en parkeerstand, behoort Yamaha’s 
toonaangevende Ultramatic® automatische 
transmissie tot de duurzaamste en efficiëntste 
CVT-systemen in de ATV-wereld.

Dankzij direct reagerende versnellingen kun je 
over de moeilijkste terreinen rijden en daarbij 
het natuurlijke motorremgevoel op alle wielen 
behouden, wat zorgt voor extra vertrouwen en 
controle bij afdalingen.

Camo
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Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste 
accessoirepakket voor jouw Yamaha. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Opbergkist achter
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Zachte zijruiten
B4M-F17B0-V0-00

AXON bekabelingsset van WARN
B4J-F28N0-S0-00

Voorportierenset voor Hard Cab 
Enclosure-systeem
B4M-K85A0-V0-00

Glazen voorruit met ruitenwisser- 
en sproeisysteem
B4J-F83J0-T0-00

Zachte achterruit
B4M-K750A-T0-00

Takkenscherm voor voorzijde
B4J-F84L0-V0-00

Beschermers wieldraagarmen 
voorzijde
B4J-F31A0-V0-00

Bodem beschermers
B4M-F11D0-V0-00

Beschermplaat voorkant
B4J-F84N0-V0-00

Volledige voorruit van 
polycarbonaat
B4J-F83J0-V0-00

Sneeuwploegbevestiging
B4J-F84Y0-V0-00

Ploegarm
42S-F85A0-V0-00

Monatgeset voor licht aan de 
voorkant
B4J-H4010-V0-00

Cabine verwarmingsset voor 
Wolverine
B4J-K75L0-V0-00

Voedingskabel voor accessoires 
B4J-H25B0-V0-00

Kit interieurverlichting voor 
voetplaat
B4J-H54C0-V0-00

Beschermers wieldraagarmen 
achter
B4M-F21A0-V0-00

Takkenscherm voor de achterzijde
B4M-F85E0-V0-00

Bomber zijspiegelset van Assault 
Industries™
ACC-MIRBM-00-BK

Beschermplaat
B4J-F84P0-V0-00

Sleutel-set snelheidsbeheersing
BG4-8250A-00-00

VRX bekabelingsset 4500
B4J-F28N0-V0-00

Halve voorruit van polycarbonaat
B4M-F83J0-T0-00

Wolverine® RMAX™2 1000 / Wolverine® RMAX™2 1000 SE Accessoires



 

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.

 

Specificaties
Wolverine® RMAX™2 1000 SE Wolverine® RMAX™2 1000 Grizzly 700 EPS Alu Grizzly 700 EPS SE

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, Parallel Twin Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, Parallel Twin Vloeistofgekoeld, SOHC, 1-cilinder, 4-takt, 

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

4-kleppen

Cilinderinhoud 999 cc 999 cc 686 cc 686 cc

Boring x slag 93,0 x 73,5 mm 93,0 x 73,5 mm 102.0 mm x 84.0 mm 102,0 x 84,0 mm

Compressieverhouding 11.2 : 1 11.2 : 1 10.1 : 1 10.0 : 1

Smeersysteem Dry sump Dry sump Wet sump Wet sump

Brandstofsysteem Mikuni brandstofinjectie met dubbele 48 mm 
gasklep plus YCC-T en D-mode

Mikuni brandstofinjectie met dubbele 48 mm 
gasklep

Brandstofsysteem Brandstofsysteem

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Yamaha Ultramatic® CVT automatische V-snaar Yamaha Ultramatic® CVT automatische V-snaar Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en 
achterwielen, Hoge en lage gearing, neutraal, 

achteruit, parkeerstand

L/H/N/R/P, Ultramatic® V-riem met motorrem op 
de voor- en achterwielen

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

Eindoverbrenging Aandrijfas Aandrijfas Aandrijfas Aandrijfas

Chassis
Wielophanging, voor Onafhankelijke dubbele wieldraagarm met 

stabilisatorstang, 361 mm veerweg / FOX QS3 met 
piggyback-reservoir

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm met 
stabilisatorstang, 361 mm veerweg / FOX QS3 met 

piggyback-reservoir

5 standen verstelbare veervoorspanning, 193 mm 
wheel travel, Onafhankelijke dubbele wiel-

draagarm

5 standen verstelbare veervoorspanning, 193 mm 
wheel travel, Onafhankelijke dubbele wiel-

draagarm

Wielophanging, achter Onafhankelijke dubbele wieldraagarm met 
stabilisatorstang, 429 mm veerweg / FOX QS3 met 

piggyback-reservoir

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm met 
stabilisatorstang, 429 mm veerweg / FOX QS3 met 

piggyback-reservoir

5 standen verstelbare veervoorspanning, 232 mm 
wheel travel, Onafhankelijke dubbele wiel-

draagarm

5 standen verstelbare veervoorspanning, 232 mm 
wheel travel, Onafhankelijke dubbele wiel-

draagarm

Remmen, voor Hydraulisch bediende geventileerde remschijf Hydraulisch bediende geventileerde remschijf Hydraulisch bediende geventileerde remschijf Hydraulisch bediende geventileerde remschijf

Remmen, achter Hydraulisch bediende geventileerde remschijf, As 
gemonteerde handremsysteem

Hydraulisch bediende geventileerde remschijf, As 
gemonteerde handremsysteem

Hydraulisch bediende geventileerde remschijf, 
linker hand/ rechter voet bediening

Hydraulisch bediende geventileerde remschijf, 
linker hand/ rechter voet bediening

Bandenmaat, voor 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0® Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, aluminium 
velgen

27 inch Maxxis Zilla banden 27x 10-14, aluminium 
lichtgewicht velgen

Bandenmaat, achter 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0® Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, aluminium 
velgen

27 inch Maxxis Zilla banden 27x 10-14, aluminium 
lichtgewicht velgen

Afmetingen
Totale lengte 3.255 mm 3.255 mm 2.070 mm 2.070 mm

Totale breedte 1.677 mm 1.677 mm 1.230 mm 1.230 mm

Totale hoogte 2.110 mm 2.110 mm 1.253 mm 1.253 mm

Wielbasis 2.200 mm 2.200 mm 1.253 mm 1.253 mm

Draaicirkel 6 m 6 m 3,5 m 3,5 m

Grondspeling 340 mm 340 mm 288 mm 300 mm

Gewicht rijklaar (inclusief alle vloeistoffen en volle 
brandstoftank)

930 kg 930 kg nvt nvt

Inh. brandstoftank 35 liter 35 liter 18 liter 18 liter

Olie hoeveelheid 5,5 liter 5,5 liter 2,6 liter 2,6 liter

Zithoogte 872 mm 872 mm 860 mm 860 mm

Maximaal laadvermogen
Laadruimte 272 kg 272 kg nvt nvt

Bagagerek voor nvt nvt 50 kg 50 kg

Bagagerek achter nvt nvt 90 kg 90 kg



 

Jouw 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 je kunt bereiken en hoe ver je 
kunt gaan.

Met alle verschillende producten van Yamaha 
deel je en geniet je van eindeloos uitgebreide 
ervaringen op land, water of sneeuw. En 
om je te helpen ontdekken wat jouw hart 
sneller laat kloppen, heeft Yamaha een 
gespecialiseerd avonturenportal gemaakt 
waarmee je 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 je 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 je een nieuwe ervaring die jouw 
horizon verbreedt en je de wijde wereld in 
neemt. En je kan er zeker van zijn dat elke 
aanbieder is gecontroleerd en goedgekeurd 
door Destination Yamaha Motor, wat betekent 
dat je vol vertrouwen kunt boeken. Bezoek nu 
www.destination-yamaha-motor.eu en plan 
met ons een spannende nieuwe morgen.
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ATV’s met motoren tot 50 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. Onze SSV’s worden alleen aanbevolen voor berijders van 16 jaar en ouder. 

ATV’s en SSV’s zijn gebouwd om te gebruiken binnen hun ontwerplimieten. Veilige trekgewichten, samen met het maximale 
draagvermogen staan in de gebruikershandleiding aangegeven, indien van toepassing. Voor duurzaamheid, betrouwbaarheid, 

maar vooral: bestuurder en passagier (voor SSV) veiligheid, mogen in geen geval de aanbevolen capaciteiten worden 
overschreden. ATV’s kunnen gevaarlijk zijn. Voor je veiligheid: vermijd altijd verharde oppervlakken. ATV’s en SSV’s zijn 
ontworpen voor onverharde oppervlakken. Rijden op een verharde ondergrond kan de wegligging en controle ernstig 

beïnvloeden en kan verlies van controle veroorzaken. Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. 
Vervoer nooit passagiers op ATV’s en draag altijd een veiligheidsgordel tijdens het rijden in een SSV. Ga nooit stuntrijden. 

Rijden en alcohol / drugs gaan niet samen. Vermijd een te hoge snelheid. En wees vooral voorzichtig op moeilijk terrein. Rij 
altijd op een verantwoorde manier, met respect voor het milieu en nationale en lokale wetten. Yamaha raadt alle ATV- en 

SSV-rijders aan een goedgekeurde training te volgen. Raadpleeg je Yamaha-dealer of bel je Yamaha-distributeur in jouw 
land voor informatie over veiligheid en training. De specificatie en het uiterlijk van Yamaha-producten kan van tijd tot tijd 

zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, en de hier getoonde zijn alleen ter illustratie en zijn geen contractuele 
beschrijvingen van producten. Sommige modellen worden weergegeven met optionele accessoires. De rijders in deze 
brochure zijn professionals: probeer ze niet na te doem. Alle ATV’s en SSV’s worden geleverd met een periode van 12 

maanden beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg je Yamaha-dealer voor details.

Volg ons op:

Dealer


