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Explore more
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!

Nieuwe Yamaha Side-by-Side met
vier stoelen

Ruim voldoende capaciteiten, veel
comfort en optimaal vertrouwen

Geschikt voor vier volwassenen

Ideaal voor recreatief en licht
utilitair gebruik

Compact en wendbaar chassis,
laag zwaartepunt

Krachtige nieuwe 850cc parallel-
twin

Zeer veelzijdig op elk terrein

Stil, soepel en comfortabel

Robuust, duurzaam en aanpasbaar

Ideaal voor nieuwe en ervaren
gebruikers

Goed laadvermogen en goede
trekkracht
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Hoge wendbaarheid,
totale veelzijdigheid.

Het compacte chassis, met korte wielbasis,
van de Wolverine X4 is gebouwd om technisch
terrein vol vertrouwen in te gaan. De zelf-
nivellerende achterwielophanging handhaaft
voldoende speling voor een comfortabele rit,
zelfs bij volle belading.

Voor meer comfort zijn de bestuurdersstoel
en het stuur verstelbaar. Daarnaast kunnen de
twee achterstoelen worden neergeklapt voor
nog meer laadruimte. De nieuwe 850cc
parallel-twin met lange slag geeft u al het
vermogen dat u nodig hebt. Dankzij het
uiterst lage geluids- en trillingsniveau van de
X4 is het voeren van gesprekken tussen
passagiers geen enkel probleem.

En dankzij ons uitgebreide assortiment
originele accessoires, is het heel eenvoudig
om uw Wolverine X4 volledig naar eigens
wens te personaliseren.
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Krachtig tweecilinder 850cc-motorblok
De 850cc parallel-twin produceert een hoog lineair koppel,
waardoor de X4 vier volwassenen en hun bagage met groot
gemak door technisch en heuvelachtig terrein kan vervoeren.
Voor een grotere stuwkracht bij lage en hoge snelheden is het
'crossplane' concept voorzien van een lange slag met een 270-
graden krukas.

Compact en wendbaar chassis
Het compacte chassis van de Wolverine X4 heeft een korte
wielbasis van slechts 2100 mm, slechts 35 mm langer dan de 2-zits
Wolverine R. Met een totale lengte van 3100 mm en breedte van
1580 mm is de Wolverine X4 één van de meest veelzijdige,
wendbare en hanteerbare Side-by-Side in de 4-zitscategorie.

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.

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 in ruw terrein.

Vier comfortabele stoelen met hoge rugleuning
De Wolverine X4 is uitgerust met volledige stoelen die vier
passagiers comfortabel kunnen vervoeren. Deze luxe stoelen met
hoge rugleuningen zijn voorzien van hoogwaardige kussens met
genaaide hoezen en bieden u en uw passagiers een ontspannen en
plezierige rit, zelfs in het meest extreme terrein.

Aanpasbaar en veelzijdig ontwerp
De bestuurdersstoel kan 100 mm naar voren of naar achteren worden
verplaatst volgens uw eigen voorkeur en het stuur kan tot 12 graden
worden gekanteld voor optimale ergonomie. Als u geen passagiers
achterin hebt, kunnen de twee achterstoelen worden neergeklapt om
de grootte en capaciteit van de laadvloer te vergroten.
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Motor Wolverine X4
Motortype Parallel Twin, 4-takt, Vloeistofgekoeld, dubbel bovenliggende nokkenas

Cilinderinhoud 847 cc

Boring x slag 82 mm x 80,2 mm

Compressieverhouding 10,5 : 1

Smeersysteem Dry sump

Brandstofsysteem Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies

Ontstekingssysteem TCI

Startsysteem Elektrisch

Transmissie Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

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

Eindoverbrenging Aandrijfas

Type Wolverine X4
Wielophanging, voor Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel travel

with spring preload adjustability

Wielophanging, achter Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 226 mm of wheel travel
with self-leveling shock absorbers

Remmen, voor Hydraulisch bediende geventileerde remschijf

Remmen, achter As gemonteerde handremsysteem, Hydraulisch bediende geventileerde
remschijf

Bandenmaat, voor MAXXIS MU75, AT26 x 8-12

Bandenmaat, achter MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

Afmetingen Wolverine X4
Totale lengte 3.100 mm

Totale breedte 1.519 mm

Totale hoogte 1.960 mm

Wielbasis 2.100 mm

Grondspeling 273 mm

Draaicirkel 4,5 m

Gewicht rijklaar (inclusief alle
vloeistoffen en volle
brandstoftank)

754 kg

Inh. brandstoftank 35 l

Olie hoeveelheid 4,4 l

Maximaal laadvermogen Wolverine X4
Laadruimte 71 kg

Extra kenmerken Wolverine X4
Stuursysteem Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering

Trekvermogen 900 kg

Instrumentenpaneel Digital LCD meter with fuel gauge, speedometer, odometer, trip meter,
maintenance meter, hour meter, 2WD/4WD/Diff-Lock Indicator, L/H/N/R gear
indicator, parking brake indicator, engine warning light, water temperature
warning light and gauge, Battery

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico, rijd altijd op verantwoordelijke wijze, met respect voor het milieu en met
inachtneming van nationale en lokale wet- en regelgeving. De specificaties en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha-producten kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen afwijken.



Kleuren 

Wolverine X4
www.yamaha-motor.nl

Matt Silver

 Accessoires

Zaklamphouder Gereedschapshoud
er Gripper

ATV halogeen
verlichtingsset
achteruitrijlicht

Verstralerset 12V-stekker en -
stopcontact

LED-interieurlamp

Voor alle Wolverine X4 accessoires ga naar www.yamaha-motor.nl/accessories of vraag advies bij uw locale Yamaha-dealer

De naam Yamaha staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en

prestaties
De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid en beschikken over de modernste middelen om u de allerbeste service

en advies te geven voor uw Yamaha-product. Om die reden raadt Yamaha ten zeerste aan om altijd naar een officiële

Yamaha-dealer te gaan voor de benodigde service.

Yamaha Genuine Parts & Accessories zijn speciaal ontwikkeld, ontworpen en getest voor alle Yamaha-producten.

Yamaha raadt ook het gebruik van Yamalube® aan: ons eigen assortiment hightech smeermiddelen die het levenssap

voor Yamaha-motoren vormen. Deze smeermiddelen zijn speciaal ontwikkeld om hun werk doeltreffend te blijven

doen, waar u ook rijdt.

Naast functionele en modieuze accessoires biedt Yamaha kwalitatief hoogwaardige, innovatieve motorkleding die u

comfort en bescherming biedt. Er is ook een uitgebreid assortiment vrijetijdskleding verkrijgbaar. Ga voor meer

informatie naar:

www.yamaha-motor.nl/accessories

Beleef meer van de

Yamaha Wolverine X4 met uw mobiel

Yamaha Motor Europe, branche Nederland

Koolhovenlaan 101

1119 NC Schiphol-Rijk

Nederland


