
PRIJSLIJST ATV & SIDE-BY-SIDE  - 2023



SPORT 

LEISURE

Model Consumentenprijs excl. homologatie Consumentenprijs  incl.  homologatie 

Wolverine 850 X2 € 26.699,00 € 29.119,00

Wolverine 850 X4 € 27.299,00 € 29.719,00

Wolverine RMAX 2 1000 € 33.099,00 € 35.519,00

Wolverine RMAX 4 1000 € 34.899,00 € 37.319,00

Wolverine RMAX 2 1000 SE € 35.099,00 € 37.519,00

Wolverine RMAX 4 1000 SE € 36.399,00 € 38.819,00

Wolverine RMAX 2 1000 LE € 36.099,00 € 38.519,00

Grizzly 700 ALU € 14.599,00 € 15.809,00

Grizzly 700 Camo € 15.599,00 € 16.809,00

Grizzly 700 SE € 15.599,00 € 16.809,00

Model Consumentenprijs excl. homologatie Consumentenprijs  incl.  homologatie 

Viking € 22.799,00 € 25.219,00

YXZ1000R € 30.699,00 € 33.119,00

YXZ1000R SE € 30.999,00 € 33.419,00

YXZ1000R Sport Shift € 33.099,00 € 35.519,00

YXZ1000R Sport Shift SE € 34.799,00 € 37.219,00

YFZ50 € 3.499,00

YFM90R € 3.999,00

YFM700R SE Racing Blue € 13.099,00

YFM700R SE Yamaha Black  € 13.299,00

YFZ450R € 13.899,00

YFZ450R SE € 14.099,00



Model Consumentenprijs excl. homologatie Consumentenprijs  incl.  homologatie 

Kodiak 450 4WD IRS € 10.599,00 € 11.809,00

Kodiak 450 EPS Diff Lock € 11.899,00 € 13.109,00

Kodiak 450 EPS ALU Diff Lock € 12.099,00 € 13.309,00

Kodiak 700 € 12.399,00 € 13.609,00

Kodiak 700 EPS € 13.199,00 € 14.409,00

Kodiak 700 EPS SE € 13.599,00 € 14.809,00

Viking € 22.799,00 € 25.219,00

UTILITY

www. yamaha-motor.be

Prijzen vanaf 1 januari 2023, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
Alle prijzen inclusief 21% BTW en ONVERMIJDBAREKOSTEN  S.E.& O.
Prijs-en modelwijzigingen en typfouten voorbehouden.
Ga naar https:www.yamaha-motor.eu/be/nl/privacy/Algemene-Voorwaarden voor de Algemene Voorwaarden.
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www.yamaha-motor.be Yamaha Motor Europe branch Benelux

Postbus 75033
1117 ZN Schiphol

Tel.: +31 20-206 1538 
E-mail: klantenservice@yamaha-motor.nl

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 Side-by-Side voertuigen worden alleen aanbevolen voor
gebruik door rijders van 16 jaar en ouder. ATV’s en Side-by-Side voertuigen zijn gebouwd om binnen hun ontwerplimieten

te functioneren. Informatie over de veilige trekgewichten en het maximale laadvermogen is, waar van toepassing,
te vinden in de gebruikershandleiding. Met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral vanwege de

veiligheid van de berijder en de passagier (alleen voor Side-by-Side voertuigen), mogen de aanbevolen waarden nooit
worden overschreden. ATV’s dienen uiterst zorgvuldig gebruikt te worden. Voor uw veiligheid: Vermijd altijd verharde

oppervlakken. ATV’s en Side-by-Side-voertuigen zijn alleen ontworpen voor onverharde oppervlakken. Rijden op verharde
ondergrond kan het rijgedrag negatief beïnvloeden en kan leiden tot verlies van controle over het voertuig. Draag

altijd een helm, oogbescherming en beschermende rijkleding. Vervoer nooit passagiers op ATV’s en draag altijd een
veiligheidsgordel wanneer je een Side-by-Side-voertuig bestuurt. Probeer geen stunts uit te halen. Rijden en gebruik van

alcohol, drugs of medicijnen gaan niet samen. Vermijd te hoge snelheid. En wees vooral voorzichtig op moeilijk terrein.
Neem je verantwoordelijkheid: rij altijd op verantwoordelijke wijze, met respect voor het milieu en met inachtneming van
nationale en lokale wet- en regelgeving. Yamaha adviseert alle berijders van ATV en Side-by-Side-voertuigen een erkende

rijvaardigheidstraining te volgen. Meer informatie over veiligheid en rijvaardigheidstrainingen kunt u krijgen bij uw Yamaha
ATV-dealer. De specificaties 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. De bestuurders in deze brochure
zijn professionals: probeer ze niet na te doen. Alle ATV’s en Side-by-Side voertuigen worden geleverd met een beperkte

fabrieksgarantie van 12 maanden. Raadpleeg uw Yamaha-dealer voor meer informatie

Volg ons op:

Dealer


