
 

2021 Leisure-ATV en Side-by-Side



 

ENJOY
 

Ontdek uw wereld.

Niets kan het totale gevoel van vrijheid 
evenaren dat elk Yamaha leisure voertuig 
garandeert. U zult talrijke verafgelegen 
plaatsen ontdekken die onbereikbaar zijn 
voor de meeste andere voertuigen, en zult 
volop genieten van de wereld om u heen.

Met hun indrukwekkende prestaties op 
alle terreinen, hun gebruiksvriendelijke 
technologie en hun uitstekend rijcomfort, 

helpen de toonaangevende Grizzly ATV’s u 
om de wonderen van de offroad wereld te 
ontdekken. In de Wolverines met 4 zetels en 
de Side-by-Sides met 2 zetels deelt u deze 
ervaringen met uw gezin en vrienden.

Ze zijn uitgerust met de toonaangevende 
automatische Ultramatic-transmissie 
met motorremkracht op de vier 
wielen die soepele en betrouwbare 

afdalingen waarborgt. Het bijzonder 
hoog gewaardeerde On-Command® 
aandrijfsysteem van Yamaha biedt een 
perfecte controle omdat u zeer vlot kunt 
schakelen tussen 2WD en 4WD.



  

Met Yamaha’s On-Command® systeem schakelt u tijdens het 
rijden tussen 2WD en 4WD. Dit levert grote voordelen op omdat u 
naadloos en bijna ogenblikkelijk kunt overschakelen van vlot cruisen 
naar probleemloos klimmen. 

Dit exclusieve Yamaha systeem wordt geactiveerd met een 
eenvoudige knop op het stuur van de utility- en vrijetijds-ATV’s en 
met een ergonomische kiesknop op de SxS-modellen.

Yamaha’s Ultramatic-transmissie levert automatisch de optimale 
overbrengingsverhouding zodat u altijd direct over vermogen 
beschikt. Een vrijloopkoppeling wordt automatisch geactiveerd 
wanneer het voertuig vaart mindert. Op die manier wordt 
motorremkracht uitgeoefend op de aangedreven wielen om 
gecontroleerd te kunnen afdalen.

Het EFI-systeem van Yamaha werkt met een microcomputer die 
altijd en in alle omstandigheden een exact uitgemeten balans van 
het brandstof-luchtmengsel naar de verbrandingskamer van de 
motor stuurt. Dit waarborgt een optimale combinatie van soepele 
kracht en efficiëntie.

Yamaha’s snelheidsgevoelig EPS-systeem beperkt de fysieke 
inspanning van het sturen in grote mate en helpt de bestuurder 
om de ATV of de Side-by-Side onder controle te houden bij 
oneffenheden en stenen op het terrein. Dit extra comfort is vooral 
merkbaar op lange werkdagen.

Alle utility- en vrijetijds-ATV’s en Side-by-Sides van Yamaha zijn 
uitgerust met dubbele onafhankelijke wieldraagarmen en met een 
onafhankelijke achterwielophanging. Al onze schokdempers zijn 
voorzien van een verstelbare veervoorspanning en sommige SxS-
modellen zijn ook uitgerust met een verstelbare demping.

Ze kunnen dus probleemloos worden aangepast aan uw persoonlijke 
rijstijl of aan de lading, en de wielophanging kan gemakkelijk 
worden gefinetuned om optimale prestaties te waarborgen.

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

Op enkele utility-ATV’s en op alle vrijetijds-ATV’s en SxS-
modellen biedt het Yamaha On-Command® systeem een 
differentieelblokkering op de voorwielen om extra tractie te bieden 
in extreme omstandigheden.

4WD CVT-transmissie Elektronische brandstofinjectie

Elektrische stuurbekrachtiging (EPS) Onafhankelijke wielophanging Selectie versnellingsbakaandrijving

Differentieelblokkering

Het Yamaha verschil.



 

Stel u alles anders voor.

 

Maak kennis met ons topmodel Wolverine® RMAX™4 1000 SE (Special 
Edition), niet alleen een totaal nieuwe ervaring, maar een echte revelatie! Deze 
verbazingwekkende krachtbron met vier zitplaatsen neemt u met uw vrienden 
mee op avontuur op onverhard terrein op plaatsen die u nooit voor mogelijk had 
gehouden, met het comfort van een luxewagen en in volle beheersing.

Deze Yamaha heeft een indrukwekkende beheersing van zwaar terrein dankzij het 
vermogen van de nieuwe 999 cm³ motor en de drukknopsturing voor de D-modus 
in drie mogelijke standen: sport, trail en crawl. Met de special Edition kleur, 
standaard voorziene Warn-takel, wielen in bijpassende kleuren, agressieve Maxxis 
Carnage-banden komt u overal.

De Wolverine® RMAX™ 1000-familie volgt onze ontwikkelingsfilosofie van 
“Jin-Ki Kanno” - vertaald vanuit het Japans “de echte opwinding om één te zijn 
met de machine” en biedt u de ultieme, superuitgeruste off-roader om in volle 
vertrouwen te genieten van het ruwste terrein.

Vier zitplaatsen plus bagage
Dit is een van de meest universele machines in zijn 
klasse. Geschikt voor 4 volwassenen + bagage en 
met een ingenieuze extra opslagcapaciteit. Door 
de achterstoelen dicht te vouwen en om te keren, 
kan in de achterruimte 272 kg aan materiaal 
worden vervoerd, veilig verankerd aan meerdere 
stalen ankerpunten.

Er is ook een ingebouwde ontvanger van 5 cm 
voorzien, deze is goed om tot 907 kg te trekken.

Geavanceerde comfortgerichte ophanging
De volledig nieuwe stevige ophanging werd 
speciaal ontworpen voor meer handelbaarheid: 
maximale articulatie bij lage snelheid - een 
gebalanceerde gevoel bij het rijden over rotsen - 
maximale bodemweerstand bij hogere snelheden 
tijdens het agressief manoeuvreren.

De brede-boog A-armen en de gemakkelijke 
aanpasbare FOX-schokdempers bieden vooraan 
en achteraan de perfecte combinatie.

Imposante en agressieve SE-vormgeving
De Wolverine® RMAX™4 1000 SE luidt de 
nieuwe generatie in met een indrukwekkende 
verschijning dankzij het speciale SE-kleurschema, 
het agressieve voordesign en de stevige Dirt 
Commander-banden.

De nagelnieuw stealthvormige ledkoplampen 
en “evil eye”-standlichten maken de verschijning 
nog opvallender, terwijl de led-achterlichten, het 
remlicht en het achteruitrijlicht zorgen voor nog 
meer zichtbaarheid.

Nieuwe en krachtige 999 cm³ 
tweecilindermotor
Het indrukwekkende vermogen van deze nieuwe 
999 cm³, DOHC, 8-kleppen, parallel gemonteerde 
tweecilinder motor levert een ultrazachte 
prestatie over het volledige vermogenbereik 
in zijn klasse en met de rode lijn op 8.500 
omwentelingen per minuut is agressief en 
gedreven rijden het motto van deze machine.

En om het helemaal af te maken zijn de 
legendarische duurzaamheid en betrouwbaarheid 
de kenmerken bij uitstek van elke Yamaha-motor.
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Wolverine® RMAX™4 1000 SE



 

Stel u alles anders voor.

 

Deel uw avonturen en geniet van het comfort in een cabine met 4 zitplaatsen die 
zich inspireert op de betere personenwagen. Het onvergelijkbare vermogen van 
de nagelnieuwe 999 cm³ parallel gemonteerde twin-motor gaat gepaard met een 
uitzonderlijke handling en een regelbare ophanging om in stijl off-road te gaan.

De Wolverine® RMAX™4 1000 biedt stijlvol comfort zonder voorgaande, maar 
zorgt er tegelijk ook voor dat uw horizon breder wordt en dat u samen met 
vrienden en familie kan genieten van adembenemende off-roadavonturen. Dankzij 
de indrukwekkende on-boardfuncties en gesofisticeerde controlesystemen is het 
ook makkelijker om nieuwe ervaringen op te doen.

De Wolverine® RMAX™ 1000-familie volgt onze ontwikkelingsfilosofie van “Jin-Ki 
Kanno” - vertaald vanuit het Japans “de echte opwinding om één te zijn met de 
machine” en biedt u de ultieme, superuitgeruste off-roader die rijder en passagiers 
in volle vertrouwen begeleidt over het ruwste terrein.

Vier zitplaatsen plus bagage
Dit is een van de meest universele machines in zijn 
klasse. Geschikt voor 4 volwassenen + bagage en 
met een ingenieuze extra opslagcapaciteit. Door 
de achterstoelen dicht te vouwen en om te keren, 
kan in de achterruimte 272 kg aan materiaal 
worden vervoerd, veilig verankerd aan meerdere 
stalen ankerpunten.

Er is ook een ingebouwde ontvanger van 5 cm 
voorzien om lasten tot 907 kg te trekken.

Geavanceerde comfortgerichte ophanging
De volledig nieuwe stevige ophanging werd 
speciaal ontworpen voor meer handelbaarheid: 
maximale articulatie bij lage snelheid - een 
gebalanceerde gevoel bij het rijden over rotsen - 
maximale bodemweerstand bij hogere snelheden 
tijdens het agressief manoeuvreren.

De brede-boog A-armen en de gemakkelijke 
aanpasbare FOX-schokdempers bieden vooraan 
en achteraan de perfecte combinatie.

Imposante en agressieve vormgeving
De Wolverine® RMAX™4 1000 luidt de 
nieuwe generatie in met een indrukwekkende 
verschijning dankzij de opvallende kleuren, 
het agressieve voordesign en de stevige Dirt 
Commander-banden.

De nagelnieuw stealthvormige ledkoplampen 
en “evil eye”-standlichten maken de verschijning 
nog opvallender, terwijl de led-achterlichten, het 
remlicht en het achteruitrijlicht zorgen voor nog 
meer zichtbaarheid.

Nieuwe en krachtige 999 cm³ 
tweecilindermotor
Het indrukwekkende vermogen van deze nieuwe 
999 cm³, DOHC, 8-kleppen, parallel gemonteerde 
tweecilinder motor levert een ultrazachte 
prestatie over het volledige vermogenbereik 
in zijn klasse en met de rode lijn op 8.500 
omwentelingen per minuut is agressief en 
gedreven rijden het motto van deze machine.

En om het helemaal af te maken zijn de 
legendarische duurzaamheid en betrouwbaarheid 
de kenmerken bij uitstek van elke Yamaha-motor.

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories.
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Wolverine® RMAX™4 1000



 

Stel u alles anders voor.

 

De speciale editie van de nagelnieuwe Wolverine® RMAX™2 1000 is er met zijn 
krachtige 999 cm³ motor, unieke D-modus met Sport, Trail en Crawl-modi, de 
exclusieve Ultramatic®-transmissie van Yamaha, de in de fabriek geïnstalleerde 
WARN-takel en de agressieve Maxxis Carnivore-banden helemaal klaar voor om uw 
verwachtingen te overtreffen.

De langdurige ervaring en uitgebreide kennis van Yamaha in het creëren van 
machines met een groot aantal mogelijkheden heeft ons ontwikkelingsteam ertoe 
aangezet om deze nieuwe Special Edition te creëren voor onze nieuwe generatie 
van opwindende off-roadavonturiers. #DRIVENBYFREEDOM – deze nagelnieuwe 
S&S kent de klappen van de zweep om u te verrassen met ongelooflijke prestaties.

De Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition volgt onze ontwikkelingsfilosofie 
van “Jin-Ki Kanno” - vertaald vanuit het Japans “de echte opwinding om één te 
zijn met de machine”. Het resultaat is een superuitgeruste off-roader die rijder en 
passagiers in volle vertrouwen begeleidt over het ruwste terrein.

Krachtige nieuwe 999 cm³ parallel-
twinmotor
Het indrukwekkende vermogen van deze nieuwe 
999 cm³, DOHC, 8-kleppen, parallel gemonteerde 
tweecilinder motor levert een ultrazachte 
prestatie over het volledige vermogenbereik 
in zijn klasse en met de rode lijn op 8.500 
omwentelingen per minuut is agressief en 
gedreven rijden het motto van deze machine.

En om het helemaal af te maken zijn de 
legendarische duurzaamheid en betrouwbaarheid 
de kenmerken bij uitstek van elke Yamaha-motor.

3 rijmodi - 1 ultra inzetbare machine
De Chip Controlled Throttle (YCC-T) van 
Yamaha werkt samen met onze Ultramatic®-
transmissie en On-Command-systemen om via 
de nieuwe 3-standen D-Modus (Drive Modus) het 
perfecte vermogen af te leveren ongeacht de 
omstandigheden.

Kies voor de sportmodus voor brede banen en 
snel rijden, trialmodus voor fun en ontspannen 
rijde of crawlmodus voor technische opdrachten 
zoals aan lage snelheid over rotsen klimmen.

Geavanceerde comfortgerichte ophanging
De volledig nieuwe stevige ophanging werd 
speciaal ontworpen voor meer handelbaarheid: 
maximale articulatie bij lage snelheid - een 
gebalanceerde gevoel bij het rijden over rotsen - 
maximale bodemweerstand bij hogere snelheden 
tijdens het agressief manoeuvreren.

De brede-boog A-armen en de gemakkelijke 
aanpasbare voor- en achter FOX-schokdempers 
zijn hier de ideale hulp voor.

Imposante en agressieve SE-vormgeving
Het unieke karakter van dit SE-model blijk 
door een opvallend mengsel van nieuwe 
mogelijkheden met een indrukwekkende 
verschijning dankzij het speciale kleurenschema, 
het agressieve voordesign en de stevige banden. 

De nagelnieuw stealthvormige ledkoplampen 
en “evil eye”-standlichten maken de verschijning 
nog opvallender, terwijl de led-achterlichten, het 
remlicht en het achteruitrijlicht zorgen voor een 
uitstekende zichtbaarheid.
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Wolverine® RMAX™2 1000 SE



 

Stel u alles anders voor.

 

Breng uw avonturen naar nieuwe extreme ervaringen met deze diverse twin-
seat off-road krijger. Zijn krachtige, nagelnieuwe 999 cm³, goed te beheersen, 
aanpasbare ophanging en op een wagen geïnspireerde cockpit betekent dat u off-
road op ontdekking kunt in een opmerkelijke nieuwe wereld van stijl en comfort.

De langdurige ervaring en uitgebreide kennis van Yamaha in het creëren van 
machines met een groot aantal mogelijkheden heeft onze ontwikkelingsteams 
ertoe aangezet om deze nieuwe generatie van opwindende off-roadavonturiers 
te creëren. #DRIVENBYFREEDOM – deze nagelnieuwe S&S kent de klappen van de 
zweep om u te verrassen met ongelooflijke prestaties.

De Wolverine® RMAX™2 1000-familie volgt onze ontwikkelingsfilosofie van “Jin-Ki 
Kanno” - vertaald vanuit het Japans “de echte opwinding om één te zijn met de 
machine”. Het resultaat is een superuitgeruste off-roader die rijder en passagiers 
in volle vertrouwen begeleidt over het ruwste terrein.

Krachtige nieuwe 999 cm³ parallel-
twinmotor
Het indrukwekkende vermogen van deze nieuwe 
999 cm³, DOHC, 8-kleppen, parallel gemonteerde 
tweecilinder motor levert een ultrazachte 
prestatie over het volledige vermogenbereik 
in zijn klasse en met de rode lijn op 8.500 
omwentelingen per minuut is agressief en 
gedreven rijden het motto van deze machine.

En om het helemaal af te maken zijn de 
legendarische duurzaamheid en betrouwbaarheid 
de kenmerken bij uitstek van elke Yamaha-motor.

Diverse laadmogelijkheden
De Wolverine® RMAX™2 1000 is uitgerust met 
een kantelend laadplatform om het inladen te 
vergemakkelijken. Voorzien van een hydraulische 
bijstand en een stevige vergrendeling 
transporteert het laadplatform tot 272 kg door 
de vracht met behulp van meerdere ankerpunten 
veilig kan worden verankerd.

Aangevuld met een trekcapaciteit van 907 
kg via een standaard 5 cm trekhaakbalk is de 
Wolverine®RMAX™2 1000 helemaal klaar om het 
werk op te knappen, waar u ook bent.

Geavanceerde comfortgerichte ophanging
De volledig nieuwe stevige ophanging werd 
speciaal ontworpen voor meer handelbaarheid: 
maximale articulatie bij lage snelheid - een 
gebalanceerde gevoel bij het rijden over rotsen - 
maximale bodemweerstand bij hogere snelheden 
tijdens het agressief manoeuvreren.

De brede-boog A-armen en de gemakkelijke 
aanpasbare FOX®-schokdempers bieden vooraan 
en achteraan de perfecte combinatie.

Imposante en agressieve vormgeving
De Wolverine® RMAX™2 1000 luidt de 
nieuwe generatie in met een indrukwekkende 
verschijning dankzij de opvallende kleur, het 
agressieve voordesign en de stevige banden.

De nagelnieuw stealthvormige ledkoplampen 
en “Evil Eye”-standlichten maken de verschijning 
nog opvallender, terwijl de led-achterlichten, het 
remlicht en het achteruitrijlicht zorgen voor nog 
meer zichtbaarheid.
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Wolverine® RMAX™2 1000



 

Een kracht van de 
natuur.

 

Voor alle #DRIVENBYFREEDOM offroad-enthousiastelingen die graag de grenzen 
opzoeken is de Grizzly 700 EPS Alu de partner die u aan uw zijde moet hebben. 
Met zijn pittige 686 cm³-motor en robuust chassis is de toonaangevende Grizzly 
een van’s werelds sterkste compacte off-roaders die u meer vrijheid geeft om op 
verkenning te gaan.

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 u in staat 
om met één druk op de knop naadloos te schakelen tussen 2WD, 4WD en 4WD 
met Diff Lock.

Met de elektronische stuurbekrachtiging (EPS), de schijfremmen op alle vier de 
wielen en de instelbare onafhankelijke wielophanging is de Grizzly 700 EPS Alu 
klaar voor elk terrein: een ware “force of nature”.

MK II 686 cm³ SOHC-motor
Yamaha’s grootste leisure-ATV wordt 
aangedreven door een krachtige motor met een 
grote capaciteit, die toonaangevend koppel en 
ruim voldoende vermogen levert. 

De MK II 686 cm³ SOHC-motor van de tweede 
generatie met vier kleppen is uitgerust met 
het laatste EFI-gasklephuis, fijn afgestemde 
ECU-mapping en verfijnde toleranties die een 
laag brandstofverbruik, hoge koppelniveaus en 
vloeiende motorprestaties garanderen.

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

Via een knop op de rechterstuurhelft selecteert u 
2WD, 4WD of 4WD met Diff Lock om de prestaties 
van de Grizzly af te stemmen op wisselende 
terrein- en weersomstandigheden.

Onafhankelijke wielophanging, 
schijfremmen
De onafhankelijke ophanging van de Grizzly 700 
EPS Alu is voorzien van stikstofschokdempers 
met instelbare veervoorspanning, zodat de 
bestuurder de optimale instellingen kan kiezen 
voor uiteenlopende toepassingen.

Dit is bovendien het enige model in zijn klasse 
met hydraulische schijfremmen op alle vier 
wielen, voor uitstekende remprestaties en 
controle.

Ultramatic® transmissie
Yamaha’s toonaangevende Ultramatic® 
automatische transmissie behoort tot de 
efficiëntste en duurzaamste CVT systemen. De 
direct reagerende versnellingen zijn ontworpen 
voor extreem ruw terrein.

En het natuurlijke motorremgevoel op alle vier de 
wielen geeft u extra zelfvertrouwen en optimale 
controle tijdens afdalingen.

The unit depicted in these 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



 

Een kracht van de 
natuur.

 

Voor alle #DRIVENBYFREEDOM-enthousiastelingen die op zoek zijn naar een 
machine met unieke accenten is Grizzly 700 EPS SE de speciale uitvoering van onze 
sterkste compacte off-roader. Met zijn pittige 686 cm³-motor en robuust chassis 
geeft deze Grizzly u meer vrijheid om op verkenning te gaan: op paden, door 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 voor betrouwbare 
afdalingen zorgt. Daarnaast stelt het On-Command® aandrijfsysteem u in staat 
om met één druk op de knop naadloos te schakelen tussen 2WD, 4WD en 4WD 
met Diff Lock.

Niet alleen geeft de elektronische stuurbekrachtiging (EPS) een natuurlijke 
feedback, ook met de schijfremmen rondom en de instelbare onafhankelijke 
wielophanging kunt u met de supersterke Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) het 
meest uitdagende terrein trotseren. Ontdek deze ware “force of nature”.

MK II 686 cm³ SOHC-motor
Yamaha’s grootste leisure-ATV wordt 
aangedreven door een krachtige motor met een 
grote capaciteit, die toonaangevend koppel en 
ruim voldoende vermogen levert. 

De MK II 686 cm³ SOHC-motor van de tweede 
generatie met vier kleppen is uitgerust met 
het laatste EFI-gasklephuis, fijn afgestemde 
ECU-mapping en verfijnde toleranties die een 
laag brandstofverbruik, hoge koppelniveaus en 
vloeiende motorprestaties garanderen.

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

Via een knop op de rechterstuurhelft selecteert u 
2WD, 4WD of 4WD met Diff Lock om de prestaties 
van de Grizzly af te stemmen op wisselende 
terrein- en weersomstandigheden.

Onafhankelijke wielophanging, 
schijfremmen
De onafhankelijke ophanging van de Grizzly 700 
EPS SE is voorzien van stikstofschokdempers 
met instelbare veervoorspanning, zodat de 
bestuurder de optimale instellingen kan kiezen 
voor uiteenlopende toepassingen.

Dit is bovendien het enige model in zijn klasse 
met hydraulische schijfremmen op alle vier 
wielen, voor uitstekende remprestaties en 
controle.

Ultramatic® transmissie
Yamaha’s toonaangevende Ultramatic® 
automatische transmissie behoort tot de 
efficiëntste en duurzaamste CVT systemen. De 
direct reagerende versnellingen zijn ontworpen 
voor extreem ruw terrein.

En het natuurlijke motorremgevoel op alle vier de 
wielen geeft u extra zelfvertrouwen en optimale 
controle tijdens afdalingen.
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Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u 
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Zachte achterruit
B4M-K750A-T0-00

Stoffen zijpanelen
B4M-F17B0-V0-00

Voordeurset voor harde 
cabinesysteem
B4M-K85A0-V0-00

Ploegarm
42S-F85A0-V0-00

Bodem beschermers
B4M-F11D0-V0-00

Achtertakkenscherm
B4M-F85E0-V0-00

Sneeuwploeg
B4J-F84Y0-V0-00

Glazen voorruit met wis- en 
wassysteem
B4J-F83J0-T0-00

Yamaha T-sleutelset met 
schuifgreep
ACC-0SS58-40-67

Trekhaak bevestiging
B3D-F28M0-V0-00

Metrische gereedschapsset
ABA-METRC-00-00

Bescherming A-arm voorkant
B4J-F31A0-V0-00

Opbergkist achteraan
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Stoffen zijpanelen
B4M-F17B0-V0-00

AXON bekabelingsset van WARN
B4J-F28N0-S0-00

Voordeurset voor harde 
cabinesysteem
B4M-K85A0-V0-00

Glazen voorruit met wis- en 
wassysteem
B4J-F83J0-T0-00

Zachte achterruit
B4M-K750A-T0-00

Fronttakkenscherm
B4J-F84L0-V0-00

Beschermers A-arm voor
B4J-F31A0-V0-00

Bodem beschermers
B4M-F11D0-V0-00

Frontale beschermplaat
B4J-F84N0-V0-00

Volledige polycarbonaat voorruit
B4J-F83J0-V0-00

Sneeuwploeg
B4J-F84Y0-V0-00

Fronttakkenscherm
B4J-F84L0-V0-00

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

Wolverine Cab Heater Kit
B4J-K75L0-V0-00

Yamaha middenspiegel
BAS-F6206-V0-00

Opbergkist achteraan
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Ploegblad 72”
42S-F85B0-V0-00

VRX bekabelingsset 4500
B4J-F28N0-V0-00

Radiant LED-lichtbalk 27”
2HC-H4104-R0-00

Aluminium ventieldop, schroef
90338-W1018-BL

Glazen schuifraam achter 
B4M-K750A-V0-00

Yamaha spanbanden met gesp
ACC-0SS58-40-28

Windscherm van polycarbonaat 

B4J-F83J0-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 A-arm achter
B4M-F21A0-V0-00

Achtertakkenscherm
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 polycarbonaat voorruit
B4M-F83J0-T0-00

Hierboven vindt u een selectie van opschroefbare accessoires die beschikbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Yamaha dealer voor de volledige lijst accessoires. Hij kan u 
adviseren over de beste set-up van accessoires voor uw Yamaha. De volledige lijst accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Wolverine® RMAX™4 1000 / Wolverine® RMAX™4 1000 SE Accessoires Wolverine® RMAX™2 1000 / Wolverine® RMAX™2 1000 SE Accessoires



 

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

 

Grizzly 700 EPS Alu Grizzly 700 EPS SE

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, SOHC, 1-cilinder, 4-takt, 

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

4-kleppen

Cilinderinhoud 686 cm³ 686 cm³

Boring x slag 102,0 mm x 84,0 mm 102,0 x 84,0 mm

Compressieverhouding 10.1 : 1 10.0 : 1

Smeersysteem Oliecarter Oliecarter

Brandstofsysteem Elektronische brandstofinjectie Elektronische brandstofinjectie

Ontstekingssysteem TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch

Transmissie Ultramatic® V-riem met motorrem op de voor- en 
achterwielen, hoge en lage gearing, 1 achteruit

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

Drive system On-Command® 2WD/4WD/differentieelblokke-
ring (Diff Lock)

On-Command® 2WD/4WD/differentieelblokke-
ring (Diff Lock)

Eindoverbrenging As As

Chassis
Wielophanging voor Instelbaar in 5 standen, 193 mm wheel travel, 

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm
Instelbaar in 5 standen, 193 mm wheel travel, 

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm

Wielophanging achter Instelbaar in 5 standen, 232 mm wheel travel, 
Onafhankelijke dubbele wieldraagarm

Instelbaar in 5 standen, 232 mm wheel travel, 
Onafhankelijke dubbele wieldraagarm

Remmen voor Hydraulisch, dubbele remschijf Hydraulisch, dubbele remschijf

Remmen achter Geventileerde schijf, bediening met linkerhand / 
rechtervoet

Geventileerde schijf, bediening met linkerhand / 
rechtervoet

Bandenmaat voor Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, aluminium 
wielen

Maxxis 27” Zilla banden 27x 10-14, aluminium 
wielen

Bandenmaat achter Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, aluminium 
wielen

Maxxis 27” Zilla banden 27x 10-14, aluminium 
wielen

Afmetingen
Totale lengte 2 070 mm 2 070 mm

Totale breedte 1 230 mm 1 230 mm

Totale hoogte 1 253 mm 1 253 mm

Wielbasis 1 253 mm 1 253 mm

Draaicirkel 3,5m 3,5 m

Grondspeling 288 mm 300 mm

Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle 
brandstoftank)

n/a n/a

Tankinhoud 18 l 18 l

Oil capacity 2,6 l 2,6 l

Zithoogte 860 mm 860 mm

Maximaal laadvermogen
Laadruimte n/a n/a

Bagagerek voor 50 kg 50 kg

Bagagerek achter 90 kg 90 kg

Specificaties
Wolverine® RMAX™4 1000 SE Wolverine® RMAX™4 1000 Wolverine® RMAX™2 1000 SE Wolverine® RMAX™2 1000

Motor
Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, Parallel Twin Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, Parallel Twin Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, Parallel Twin Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, Parallel Twin

Cilinderinhoud 999 cm³ 999 cm³ 999 cm³ 999 cm³

Boring x slag 93,0 x 73,5 mm 93,0 x 73,5 mm 93,0 x 73,5 mm 93,0 x 73,5 mm

Compressieverhouding 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Smeersysteem Dry sump Dry sump Dry sump Dry sump

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

Mikuni brandstofinjectie met dubbele 48 mm 
gasklep

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

Mikuni brandstofinjectie met dubbele 48 mm 
gasklep

Ontstekingssysteem TCI TCI TCI TCI

Startsysteem Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Transmissie Yamaha Ultramatic® CVT automatische V-snaar Yamaha Ultramatic® CVT automatische V-snaar Yamaha Ultramatic® CVT automatische V-snaar Yamaha Ultramatic® CVT automatische V-snaar

Drive system On-Command® 2WD, 4WD, 4WD met Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD met Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD met Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD met Diff-lock

Eindoverbrenging As As As As

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

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

Wielophanging achter Onafhankelijke dubbele wieldraagarm met 
stabilisatorstang, 337 mm veerweg / FOX QS3 met 

piggyback-reservoir

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm met 
stabilisatorstang, 337 mm veerweg / FOX QS3 met 

piggyback-reservoir

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

Remmen voor Hydraulisch, dubbele remschijf Hydraulisch, dubbele remschijf Hydraulisch, dubbele remschijf Hydraulisch, dubbele remschijf

Remmen achter Hydraulisch, dubbele remschijf, Handrem op as 
gemonteerd

Hydraulisch, dubbele remschijf, Handrem op as 
gemonteerd

Hydraulisch, dubbele remschijf, Handrem op as 
gemonteerd

Hydraulisch, dubbele remschijf, Handrem op as 
gemonteerd

Bandenmaat voor 29 x 9.00R-14 Maxxis® Carnage™ AT29 x 9-14 GBC® Dirt Commander® 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

Bandenmaat achter 29 x 11.00R-14 Maxxis® Carnage™ AT29 x 11-14 GBC® Dirt Commander® 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

Afmetingen
Totale lengte 3 255 mm 3 255 mm 3 255 mm 3 255 mm

Totale breedte 1 677 mm 1 677 mm 1 677 mm 1 677 mm

Totale hoogte 2 110 mm 2 110 mm 2 110 mm 2 110 mm

Wielbasis 2 290 mm 2 290 mm 2 200 mm 2 200 mm

Draaicirkel 6 m 6 m 6 m 6 m

Grondspeling 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm

Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle 
brandstoftank)

930 kg 930 kg 930 kg 930 kg

Tankinhoud 35 l 35 l 35 l 35 l

Oil capacity 5,5 l 5,5 l 5,5 l 5,5 l

Zithoogte 872 mm 872 mm 872 mm 872 mm

Maximaal laadvermogen
Laadruimte 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg

Bagagerek voor n/a n/a n/a n/a

Bagagerek achter n/a n/a n/a n/a



 

Uw zoektocht naar 
avontuur begint hier

In ieder van ons schuilt een echte avonturier 
en een brandend verlangen om te ontdekken 
wat er achter de volgende horizon ligt. En met 
deze aangeboren drang tot ontdekking kunt u 
werkelijk alles bereiken en oneindig ver gaan.

Met het 360 graden-productgamma van 
Yamaha kunt u samen genieten van naadloze 
en kwaliteitsvolle ervaringen op het land, 
op het water of in de sneeuw. En om u te 
helpen ontdekken wat uw hart echt sneller 
laat kloppen, heeft Yamaha een speciaal 
avontuurlijke portaal gecreëerd die u 
directe toegang geeft tot een opwindende, 
verrassende en een verrijkende nieuwe 
wereld.

Destination Yamaha Motor is het ideale 
mondiale online reisplatform voor elke 
waaghals op zoek naar bloedstollende 
activiteiten en nieuwe herinneringen die 
voor altijd blijven bestaan. Destination 
Yamaha Motor werkt samen met belangrijke 
goedgekeurde reispartners en laat u online 
zoeken naar het ultieme avontuur of het nu 
op een motorfiets, met een vierwieler, in een 
boot of op een sneeuwscooter is.

Uit een zeer divers aanbod trips kunt u zeker 
een nieuwe ervaring vinden die uw horizonten 
verruimt en die u uit uw comfortzone haalt. 
En u kan erop rekenen dat elke leverancier 
gecontroleerd en goedgekeurd is door 
Destination Yamaha Motor. U kan dus boeken 
in volle vertrouwen. Bezoek nu 
www.destination-yamaha-motor.eu en ga 
samen met ons voor een opwindende nieuwe 
toekomst.
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ATV’s met motoren tot 50 cm³ 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 cm³ 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 cm³ 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 uw 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 uw dealer of bel uw Yamaha-distributeur 

in uw 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 uw dealer voor details.

Volg ons op:

Dealer


