
De kracht van
technologie
Als je werkzaam bent in een ruige buitenomgeving heb je

het beste gereedschap nodig. Daarvoor hebben wij de

Viking ontworpen: zodat jouw werk gemakkelijker en

bovendien plezieriger wordt.

Kenmerken zoals de doorlopende vloer en drie

afzonderlijke zitplaatsen maken toegang van beide

zijden snel en eenvoudig. Het grote laadplatform is

kantelbaar, wat tijd en moeite bespaart bij het lossen.

Slimme technologie zoals de Ultramatic® transmissie en

schakelbare 2WD en 4WD helpen je het werk gedaan te

krijgen. Daarnaast maakt elektrische stuurbekrachtiging

(EPS) het rijden relaxter en de gemakkelijk toegankelijke

motor het onderhoud eenvoudiger.

De driepersoons Viking is klaar voor het echte werk, en

laat je in jouw vrije tijd genieten van het buitenleven.

Comfortabel en ruim ontwerp met

drie zitplaatsen

Krachtige 686cc eencilindermotor

Elektronische brandsto njectie (EFI)

On-Command® aandrijfsysteem

2WD, 4WD en 4WD met Di . Lock

Elektronische stuurbekrachtiging

Geluidsarme cabine met doorlopende

vloer

Kantelbare laadruimte met robuuste

rubbermat

Wielophanging met dubbele

dwarsgeplaatste wieldraagarmen vóór

en achter

Eenvoudige bediening, logisch

geplaatste bedieningselementen

Gemakkelijk toegankelijke

motorruimte

Robuust chassis, hoge bestendigheid

tegen beschadigingen

Viking EPS



686cc-motor met een hoog
koppel

De 686cc eencilindermotor levert niet

alleen een hoog koppel, maar biedt tevens

een aanspreekbaar en controleerbaar

vermogen. Voor nog meer vertrouwen op

gladde afdalingen is de geavanceerde

Ultramatic® transmissie tevens voorzien

van een motorremfunctie. En daarnaast

kan de 2WD, de 4WD en de Di  Lock

gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld.

Elektronische
stuurbekrachtiging (EPS)

Zelfs met drie passagiers en volbeladen

zorgt de elektronische stuurbekrachtiging

(EPS) ervoor dat het sturen licht aanvoelt,

zelfs bij volle belading of bij het rijden in

zware klei. Wanneer 4WD met Di  Lock

wordt geselecteerd, schakelt de EPS

automatisch naar een tweede programma.

Puur om de stuurkarakteristiek te

optimaliseren.

Elektronische brandsto njectie
(EFI)

Voor een e ciënte verbranding en goede

gasrespons is de oerbetrouwbare 686cc-

viertakt voorzien van een geavanceerd

elektronisch brandsto njectiesysteem. In

combinatie met de gesmede zuiger en de

speciaal ontworpen verbrandingskamer,

zorgt het EFI ervoor dat de eencilindermotor

van de Viking veel koppel levert bij lage

toerentallen en een hoog vermogen bij hoge

toerentallen.

On-Command® aandrijfsysteem
met drie standen

De Viking is speci ek ontworpen voor een

grote diversiteit aan bodemgesteldheden.

En het On-Command® aandrijfsysteem

biedt de drie opties, 2WD, 4WD of 4WD

met Di  Lock, voor verschillende soorten

terrein en weersomstandigheden. Met een

eenvoudige draaiknop kan in een oogwenk

de juiste rijstand worden gekozen.

Handig geplaatste
bedieningselementen

Voor een gemakkelijke bediening heeft de

Viking het instrumentenpaneel in het

midden en bevinden zich rechts van het

vierspaaks stuurwiel de elektrische

startschakelaar, de schakelhendel en de

handrem. En voor extra comfort en

veiligheid is de voetenruimte voorzien van

een afscheiding. Hierdoor komen de

voeten van de middenpassagier niet in

aanraking met die van de bestuurder.

Wielophanging met dubbele
dwarsgeplaatste
wieldraagarmen voor en achter

Voor een directe besturing en comfortabele

rij-eigenschappen, is de Viking zowel voor

als achter voorzien van onafhankelijke

wielophanging met dubbele

dwarsgeplaatste wieldraagarmen. Dit

robuuste systeem zorgt ervoor dat ieder

wiel het terrein volgt en grip houdt in

extreem ruig terrein.

Viking EPS



Motor

Motortype
1-cilinder;4-takt;Vloeistofgekoeld;enkel
bovenliggende nokkenas;4-kleppen

Cilinderinhoud 686cc
Boring x slag 102.0 mm x 84.0 mm
Compressieverhouding 10.0 : 1
Smeersysteem Wet sump
Brandstofsysteem Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch

Transmissie
Ultramatic®, Continu Variabele Transmissie,
centrifugaalkoppeling

Aandrijfsysteem On-Command® 2WD / 4WD / Di  Lock
Eindoverbrenging Aandrijfas

Type

Wielophanging, voor
Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, maximale
veerweg 205 mm

Wielophanging, achter
Onafhankelijke dubbele wieldraagarmen, maximale
veerweg 205 mm

Remmen, voor Hydraulisch bediende remschijven
Remmen, achter Hydraulisch bediende remschijven
Bandenmaat, voor AT25x8-12NHS
Bandenmaat, achter AT25x10-12NHS

Afmetingen

Totale lengte 3,100 mm
Totale breedte 1,570 mm
Totale hoogte 1,925 mm
Wielbasis 2,135 mm
Draaicirkel 4.5m
Grondspeling 300 mm
Gewicht rijklaar (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

613

Inh. brandstoftank 36.7liter
Olie hoeveelheid 2.6liter
Zithoogte 792 mm

Maximaal laadvermogen

Laadruimte 272kg

Viking EPS



Extra kenmerken

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

Trekvermogen NIET BESCHIKBAAR



De speci 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. Yamaha Side-by-Side voertuigen zijn gebouwd om binnen hun ontwerplimieten te

functioneren. 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 en de passagier, mogen de aanbevolen waarden nooit

worden overschreden. Onze Side-by-Side voertuigen worden alleen aanbevolen voor gebruik door

rijders van 16 jaar en ouder.
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