2021 Leisure ATV and Side-by-Side

ENJOY
Discover your world.
Nothing else feels quite so good as the total
sense of freedom that comes with every
Yamaha leisure vehicle. You’ll be able to
discover many remote places that are out
of bounds to most other vehicles – and fully
appreciate the world around you.
With their impressive all terrain performance
as well as user-friendly technology and
outstanding ride comfort, the class-leading

Grizzly ATVs can help you discover the
wonders of the off road world – while the
Wolverine 4-seat and 2-seat Side-by-Side
models enable you to share the experience
with family and friends.
Features include the industry-leading
Ultramatic automatic transmission with
all-wheel engine braking for a smooth and
confident ride – as well as Yamaha’s highly

acclaimed On-Command® system that puts
you in full control by making it easy to switch
between 2WD and 4WD.

The Yamaha Difference

4WD
With Yamaha’s On-Command® system, you can switch from 2WD
to 4WD on-the-fly, a great advantage that means you can enjoy
seamless – and almost instant - transition from cruising to climbing.
This Yamaha-exclusive system is activated by a simple button on the
handle bar of Utility and Leisure ATV’s - and with an ergonomic dial
knob on SxS models.

Electric Power Steering
Yamaha’s speed-sensitive EPS system greatly reduces the physical
effort of steering while also assisting the rider control the ATV or
Side-by-Side when encountering bumps and stones along the way.
This extra comfort is particularly noticeable on longer working days.

Differential Lock
On selected Utility ATV models and all Leisure and SxS models, the
Yamaha On-Command® system also features a Differential Lock
which acts on the front wheels to give added traction in extreme
conditions.

CVT-type transmission
Yamaha’s Ultramatic transmission automatically provides the
optimum drive ratio so instant power is always available. A sprag
clutch engages when slowing down, giving downhill engine braking
to the driven wheels, for controlled descents.

Independent Suspension
All Yamaha Utility and Leisure ATVs - and all Side-by-Side models
- have double A-arm independent front suspension as well as
independent rear suspension. All our shock absorbers feature an
adjustable spring pre-load facility and selected SxS models are also
equipped with adjustable damping. These features help to easily
adjust the machine to suit your personal riding style or cargo load
and to fine-tune the suspension set-up for optimum performance.

Electronic Fuel Injection
The Yamaha EFI system works with a micro-computer to ensure that
a precisely metered flow of fuel/air mixture enters the engine’s
combustion chamber at all times and under all conditions, to deliver
an optimised mix of smooth power and economy.

Gearbox drive selection
The CVT drive line features Manual selection for Forward and
Reverse. Including a High and Low ratio options for the forward
gears as well as a Park position which mechanically locks the
gearbox to prevent the wheels turning.

Tenk alt på nytt.

Wolverine® RMAX™4 1000 SE
Møt vår Wolverine® RMAX™4 1000 SE (Special Edition) av ypperste klasse og du
kan forvente ikke bare en ny opplevelse, men en åpenbaring! Denne fantastiske
nye 4-seters kraftpakken vil ta deg og vennene dine ut for å utforske terreng
du aldri trodde var mulig - komfort inspirert av bilindustrien og kontroll som gir
selvsikkerhet.
Med imponerende terrenghåndtering følger også smidig kraft fra vår nye 999cc
motor - og D-mode kontroll med tastetrykk og 3 Drive posisjoner - Sport, Trail og
Crawl. Legg til Special Edition maling, fabrikkutstyrt Warn vinsj, fargematchende
hjul, aggressive Maxxis Carnage dekk - og du begynner å skjønne bildet.

Wolverine® RMAX™4 1000 SE - SxS

Wolverine®RMAX™1000-familien følger vår japanske utviklingsfilosofi kalt “Jin-Ki
Kanno” – som kan oversettes med “ekte spenning i å være ett med maskinen” - ved
å bringe deg en super-dugelig off-roader, hvor både fører og passasjer føler seg
selvsikker på å kunne mestre og nyte selv det tøffeste terrenget.

Covert Green

Fire seter pluss last

Ny og kraftig 999cc 2-sylinders Motor

Imponerende og aggressiv SE-styling

Avansert, komfortfokusert fjæring

Dette er den mest allsidige maskinen i sin
klasse. Det har seteplass til 1-4 voksne pluss
last og kommer med en genial løsning på ekstra
lagringsplass. Ved å folde og dytte baksetene
fremover, kan bakdelen trygt transportere opptil
272 kg med flere nedbindingspunkt i stål. En
innebygget mottaker på 5 cm følger også med, og
er klar til å taue en full last på 907 kg.

Den fantastisk kraftige nye 999cc, DOHC,
8-ventils, parallelle tvillingsylindermotoren gir
klasseledende, ultra-smidig ytelse over hele
strømbåndet - og med den røde linjen satt til
8,500 rpm, handler denne maskinen bare om
aggressiv og modig kjøring. Vår legendariske
slitesterke og pålitelige kvalitet er kjennemerket
til enhver Yamaha-motor, så du kan ha fred i
sjelen.

Wolverine® RMAX™4 1000 SE kombinerer evner
på neste nivå med en imponerende look, takket
være det spesielle SE fargeskjemaet, aggressive
designen på frontdelen og bakdelen og røffe
Dirt Commander dekk. De helt nye snikende LEDfrontlysene og “onde øye” markørlysene legger
noe til den distinktive looken, mens LED-baklyset,
bremselyset og reverslyset gir bedre synsforhold.

Det helt nye, kraftige fjæringssystemet er
designet til å gi en blanding av bra håndtering:
maksimal artikulasjon under lave hastigheter dvs. en balansert følelse når du kjører på jordveier
- og maksimal bunnmotstand med dempende
følelse når du manøvrerer aggressivt under høy
fart. De bred-buede A-armene kombinert med
lett justerbare FOX støtfangere, gir den perfekte
kombinasjonen på front-og baksiden.

Tenk alt på nytt.

Wolverine® RMAX™4 1000
Del opplevelsene dine i en komfortabel klasseledende kupe inspirert av biler, med
full 4-seters allsidighet. Den ubestridte kraften i Yamahas helt nye 999cc parallelle
tvillingmotor utfylles med bra håndtering og justerbar fjæring, slik at du kan gå på
oppdagelser off-road med ekte stil.
Wolverine® RMAX™4 1000 tilbyr enestående stil og komfort, men utvider også
horisontene dine ved å gjøre det mulig for deg å ta med venner og familie på en
spennende tur med terrengaktiviteter. Det blir lettere å finne nye erfaringer,
takket være de utrolige nye funksjonene og sofistikerte kontrollsystemene
ombord.

Wolverine® RMAX™4 1000 - SxS

Wolverine® RMAX™ 1000-familien følger vår japanske utviklingsfilosofi kalt
“Jin-Ki Kanno” – som kan oversettes med “den sanne spenningen med å være ett
med sin maskin” - for å gi deg en superdugelig off-roader, hvor både føreren og
passasjerene kan finne selvsikkerheten til å takle selv det tøffeste terrenget.

Armor Grey

Fire seter pluss last

Ny og kraftig 999cc 2-sylinders Motor

Imponerende og aggressiv styling

Avansert, komfort-fokusert fjæring

Dette er et av de mest allsidige maskinene i sin
klasse. Det har seteplass til 1-4 voksne pluss
last og kommer med en genial løsning på ekstra
lagringsplass. Ved å folde og dytte baksetene
fremover, kan bakdelen trygt transportere opptil
272 kg med flere nedbindingspunkt i stål. En
innebygget mottaker på 5 cm følger også med, og
er klar til å taue en full last på 907 kg.

Den fantastisk kraftige nye 999cc, DOHC,
8-ventils, parallelle tvillingsylindermotoren gir
klasseledende, ultra-smidig ytelse over hele
strømbåndet - og med den røde linjen satt til
8,500 rpm, handler denne maskinen bare om
aggressiv og modig kjøring. Vår legendariske
slitesterke og pålitelige kvalitet er kjennemerket
til enhver Yamaha-motor, så du kan ha fred i
sjelen.

Wolverine® RMAX™4 1000 blander det neste
nivået av evner med et imponerende ytre, takket
være farger som fanger blikket, aggressiv design
på front og bakdel, og røffe Commander dekk. De
helt nye snikende LED-frontlysene og “onde øye”
markørlysene legger enda mer til den distinktive
looken, mens LED-baklysene, bremselyset og
reverslyset gir bedre synlighet.

Det helt nye, kraftige fjæringssystemet er
designet til å gi en blanding av bra håndtering:
maksimal artikulasjon under lave hastigheter dvs. en balansert følelse når du kjører på jordveier
- og maksimal bunnmotstand med dempende
følelse når du manøvrerer aggressivt under høy
fart. De bred-buede A-armene kombinert med
lett justerbare FOX støtfangere, gir den perfekte
kombinasjonen på front-og baksiden.

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

Tenk alt på nytt.

Wolverine® RMAX™2 1000 SE
Denne Special Edition versjonen av den helt nye Wolverine® RMAX™2 1000 er
klar til å overgå forventningene dine med en kraftig 999cc motor, unik D-Mode
funksjon med Sport, Trail, og Crawl moduser, Yamaha’s eksklusive Ultramatic®
girkasse, fabrikkinstallert WARN vinsj og aggressive Maxxis Carnivore dekk.
Yamahas lange erfaring og kunnskap innen å lage maskiner med mange
bruksområder har påvirket utviklingsteamet vårt til å skape den utrolige nye
Special Edition modellen av vår neste-generasjons off-road opplevelsesmodell.
#DRIVENBYFREEDOM – denne helt nye SxS kan levere og overraske maksimalt.

Wolverine® RMAX™2 1000 SE - SxS

Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition følger vår japanske utviklingsfilosofi
kalt “Jin-Ki Kanno” – som kan oversettes som “ekte spenning av å være ett med
maskinen”. Resultatet er en super-dugelig off-roader, hvor både føreren og
passasjeren kan føle seg selvsikker over at de kan håndtere selv det tøffeste
terrenget.

Covert Green

Kraftig ny 999cc parallell tvillingmotor

Imponerende og aggressiv SE-styling

Avansert, komfortfokusert fjæring

3 kjøremoduser - 1 ultra-allsidig maskin

Den fantastisk kraftige nye 999cc, DOHC,
8-ventils, parallelle tvillingsylindermotoren gir
klasseledende, ultra-smidig ytelse over hele
strømbåndet - og med den røde linjen satt til
8,500 rpm, handler denne maskinen bare om
aggressiv og modig kjøring. Vår legendariske
slitesterke og pålitelige kvalitet er kjennemerket
til enhver Yamaha-motor, så du kan ha fred i
sjelen.

Den unike karakteren til denne SE-modellen
skinner igjennom, ved å kombinere det neste
nivået av imponerende looks, takket være
den spesielle fargeskjemaet, den aggressive
designen på frontdelen og bakdelen og røffe
dekk. De snikende LED-frontlysene og “onde
øye” markørlysene understreker den distinktive
looken, mens LED baklyset, bremselyset og
reverslyset gir utmerkede synsforhold.

Det helt nye, kraftige fjæringssystemet er
designet til å gi en blanding av bra håndtering:
maksimal artikulasjon under lave hastigheter dvs. en balansert følelse når du kjører på jordveier
- og maksimal bunnmotstand med dempende
følelse når du manøvrerer aggressivt under høy
fart. De bredbuede A-armene kombinert med lett
justerbare fremre og bakre FOX støtdempere
skaper tilsammen det perfekte oppsettet.

Yamahas Chip Controlled Throttle (YCC-T)
fungerer med vår Ultramatic® girkasse og
On-Command systemer for å gi perfekt
strømforsyning i enhver situasjon, gjennom den
nye 3-posisjons D-Mode (Drive Mode) kontrollen.
Velg Sportsmodus for brede områder og kraftfull
kjøring - Trailmodus for en moro, avslappet tur
- eller Crawlmodus for lavhastighets tekniske
oppgaver som kjøring over steiner.

Tenk alt på nytt.

Wolverine® RMAX™2 1000
Ta opplevelsene dine til nye og utfordrende høyder med denne allsidige toseters krigeren for alle terrengtyper. Den kraftige, helt nye 999cc motoren, bra
håndtering, justerbar fjæring og cockpit inspirert av bilindustrien betyr at du kan
gå på oppdagelser off-road i en enestående ny verden av stil og komfort.
Yamahas lange erfaring og kunnskap om å lage maskiner med brede
anvendelsesmuligheter har påvirket utviklingsteamet vårt til å skape dette
overraskende nye neste-generasjons off-road kjøretøyet. #DRIVENBYFREEDOM –
denne helt nye SxS kan levere og overraske maksimalt.

Wolverine® RMAX™2 1000 - SxS

The Wolverine® RMAX™2 1000 følger vår japanske utviklingsfilosofi kalt “Jin-Ki
Kanno” – som kan oversettes som “ekte spenning ved å være ett med sin maskin.”
Resultatet er en super-dugelig off-roader, hvor både føreren og passasjeren kan
føle seg selvsikker over at de kan håndtere selv det tøffeste terrenget.

Armor Grey

Kraftig ny 999cc parallell tvillingmotor

Imponerende og aggressiv styling

Avansert, komfortfokusert fjæring

Allsidige lastemuligheter

Den fantastisk kraftige nye 999cc, DOHC,
8-ventils, parallelle tvillingsylindermotoren gir
klasseledende, ultra-smidig ytelse over hele
strømbåndet - og med den røde linjen satt til
8,500 rpm, handler denne maskinen bare om
aggressiv og modig kjøring. Vår legendariske
slitesterke og pålitelige kvalitet er kjennemerket
til enhver Yamaha-motor, så du kan ha fred i
sjelen.

Wolverine® RMAX™2 1000 kombinerer evner
på neste nivå med en imponerende look, takket
være fargen som fanger blikkene, den aggressive
designen på frontdelen og de røffe dekkene. De
helt nye snikende LED-frontlysene og “Onde Øye”
markørlysene understreker den spesielle looken
enda mer, mens LED-baklysene, bremselyset og
reverslyset gir bedre synsforhold.

Det helt nye, kraftige fjæringssystemet er
designet til å gi en blanding av bra håndtering:
maksimal artikulasjon under lave hastigheter dvs. en balansert følelse når du kjører på jordveier
- og maksimal bunnmotstand med dempende
følelse når du manøvrerer aggressivt under høy
fart. De bredbuede A-armene kombinert med lett
justerbare FOX® støtfangere gir den perfekte
kombinasjonen på frontdelen og bakdelen.

Wolverine® RMAX™2 1000 har en lasteseng
som kan vippes, for å gjøre frakteoppgaver
enklere. Bygget med hydraulisk assistanse og et
robust låsesystem, kan lastesengen transportere
opptil 272 kg, med flere nedbindingspunkter
til å sikre lasten eller feste tilbehør. Legg til
en slepekapasitet på hele 907 kg gjennom en
standard 5 cm stor mottaker, og Wolverine®
RMAX™2 1000 er klar til å gjøre jobben uansett
hvor du befinner deg.

4-seters moro med
2-seters smidighet

Wolverine X4 850
Doble moroa med vår 4-seters Wolverine X4! Nå med spennende nye
oppdateringer på ergonomisk design for 2021, så denne ultra-anvendelige
maskinen gir enda høyere nivå av komfort og brukervennlig håndtering.
Wolverine X4 har en kraftig 850cc motor med parallelle twin-sylindre som
produserer imponerende dreiemoment for lettere mestring av vanskelig terreng
i lave hastigheter, mens den smidige Ultramatic girkassen og vårt justerbare OnCommand kjøresystem med 2WD/4WD/Diff Lock gir deg enda mer selvsikkerhet
og kontroll!

Wolverine X4 850 - SxS

Med høyryggede seter som lett gir plass til 4 voksne er dette et av de mest
komfortable kjøretøyene for å komme seg ut og utforske brede horisonter med
venner. Det kompakte understellet gir fremragende nivåer av smidighet og
manøvrerbarhet på alle typer terreng og under alle forhold.
Ansvarsfraskrivelse: Avbildet enhet er utstyrt med valgfritt Yamaha Genuine
Accessories.

Armor Grey

Kraftig 850cc tvillingsylindermotor

Kompakt og smidig understell

Stille og komfortabelt interiør

Selvutjevnende bakre støtdempere

850cc motoren med parallelle tvillingsylindre
produserer høye nivåer av lineært dreiemoment,
og gjør X4 istand til å bære 4 fullvoksne
passasjerer og lasten deres lett over teknisk
eller humpete landskap. Strømforsyningen er
sterk over hele hastighetsområdet, men en
spesiell oppdatering for ECU kartlegging til
2021-modellen gir nå enda smidigere kraft og
kontroll under lav hastighet.

Formen følger funksjonen på den allsidige 2021
Wolverine X4. Det kompakte understellet har en
kort akselavstand på bare 2125mm, slik at det
nydesignede ROPS (Roll Over Protection System),
som er slankere og smalere, gir bedre synsvidde
omkring det hele, så denne maskinen er flott på
smale stier. Den nye, bredere designen på døren
gir lettere tilgang

Vi har jobbet mye for å sikre deg og dine
passasjerer en stille og avslappende tur. Inntaksog eksossystemene med stort volum reduserer
motorstøyen drastisk og gjør det lettere for
passasjerene å høre samtalepartneren sin, mens
motormonteringen i gummi og den omfattende
insulasjonen rundt understellet minimerer
vibrasjonene på fotbrettet.

Enten du kjører alene eller med passasjerer
og last, så vil den selvjusterende bakfjæringen
sørge for at alle turene dine blir komfortable.
Dette intelligente systemet hjelper med å
holde en konsistent kjørehøyde som forbedrer
den generelle kjørekvaliteten og gir utmerket
bakkekontakt for maksimal gripeevne - og
optimaliserer fordelene ved de nye og
imponerende 27” Dirt Commander dekkene.

The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories

Del opplevelsene dine

Wolverine X2 850 Alu
Wolverine X2 Alu har kort akselavstand, motor med høyt dreiemoment og
kompakt understell, og er bygget til å ta deg og passasjerene dine over ekstremt
terreng. Nå med en serie spennende nye oppdateringer for ergonomisk design i
2021, vil denne brukervennlige SxS levere enda mer komfort med kapasitet.
Denne maskinen gir ekte komfort, med høyryggede seter for 2 voksne og en serie
med nye oppdateringer for ergonomisk design til modellåret 2021. Det kompakte
understellet har fremragende smidighet og manøvrerbarhet, og 850cc motoren
med kraftig dreiemoment gir bedre kontroll under lave hastigheter.

Wolverine X2 850 Alu - SxS

Med den smidige Ultramatic girkassen og vårt justerbare On-Command
kjøresystem med 2WD/4WD/Diff Lock, vil du oppnå den ultimate selvsikkerhet og
kontroll med Wolverine X2 Alu!
Ansvarsfraskrivelse: Avbildet enhet er utstyrt med valgfritt Yamaha Genuine
Accessories.

Armor Grey

Kraftig 850cc tvillingsylindermotor

Kompakt og smidig understell

Stille og komfortabelt interiør

KYB Piggy-Back Støtfangere foran og bak

Den 850cc parallelle tvillingsylindermotoren
produserer høye nivåer av lineært dreiemoment,
og gir dermed X2 Alu evnen til å bære 2 voksne
og lasten deres lett igjennom teknisk og humpete
landskap. Strømforsyningen er sterk over hele
hastighetsområdet, men en spesiell oppdatering
for ECU kartlegging til 2021-modellen gir nå enda
smidigere kraft og kontroll under lav hastighet.

Formen følger funksjonen i den allsidige 2021
Wolverine X2 Alu. Det kompakte understellet har
en kort akselavstand på bare 2125mm, slik at det
nydesignede ROPS (Roll Over Protection System),
som er slankere og smalere, gir bedre synsvidde
omkring det hele, så denne maskinen er flott på
smale stier. Den nye, bredere designen for døren
gir enda lettere tilgang.

Vi har jobbet hardt for å gi deg og dine
passasjerer en stille og avslappende tur. Inntaksog eksossystemene med stort volum reduserer
motorstøyen drastisk og gjør det lettere for
passasjerene å høre samtalepartneren sin, mens
motormonteringen i gummi og den omfattende
insulasjonen rundt understellet minimerer
vibrasjonene på fotbrettet.

Fjæringen kan tunes til din personlige
preferanse og terrengforholdene, med KYB
gassladede Piggy-Back støtfangere. Disse
enhetene har toppspesifikasjoner, Høy og Lav
hastighetskomprimering og enkel returjustering,
som gir bra bakkekontakt for maksimalt grep slik at det optimaliserer fordelen ved de nye og
imponerende 27” Dirt Commander dekkene.

The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories

En naturkraft.

Grizzly 700 EPS Alu
Til alle dere #DRIVENBYFREEDOM off-road entusiaster som ikke liker grenser Grizzly 700 EPS Alu er den rette partneren for deg. Med en kraftig 686cc motor
og røft understell, Grizzly er klasseleder innen verdens tøffeste, kompakte offroadere - og gir deg mer frihet til å utforske.

Armor Grey

Camo

Yamahas bransjeledende Ultramatic®-girkasse velger automatisk det optimale
giret for alle typer terreng, mens den naturlige firehjulsmotorbremsen gir selvtillit
også når du kjører nedover. Med vårt On-Command®-drivsystem kan du veksle
smidig mellom 2WD, 4WD og diffsperre på et knappetrykk.

Grizzly 700 EPS Alu - ATV

Electronic Power Steering gir naturlig feedback for bedre komfort og kontroll og med sin 4-hjuls skivebremssystem og justerbart uavhengig fjæringssystem, er
Grizzly 700 EPS Alu klar til å ta deg med over det mest utfordrende terrenget - det
er en ekte naturkraft.

Olive Green

MK II SOHC-motor på 686 cm³

Ultramatic®-girkasse

Uavhengig hjuloppheng, skivebremser

On-Command®-drivsystem

Yamahas største fritids-ATV er drevet av en høyytelses, storkapasitetsmotor som er klasseleder
innen dreiemoment og kraftighet. Vår andre
generasjons MK II 686cc 4-valve SOHC motor er
utstyrt med den siste EFI gasskroppen og fintunet
ECU kartlegging, såvel som forbedrede toleranser
som sikrer lavt forbruk av drivstoff, høye nivåer av
dreiemoment og smidig motorytelse.

Yamahas bransjeledende Ultramatic®automatgirkasse er utstyrt med girvalgene høy,
lav, revers, nøytral og parkering, og er et av de
mest slitesterke og effektive CVT-systemene
på markedet. Giret med umiddelbar reaksjon
er designet til å takle det tøffeste terrenget,
og firehjulsmotorbruddet med den naturlige
følelsen gir deg mer selvsikkerhet og kontroll på
nedoverbakker.

Det uavhengige opphenget til Grizzly 700 EPS Alu
har nitrogengasstøtdempere som kan justeres for
forspenning, slik at føreren kan kjøre med diverse
innstillinger tilpasset ulike belastninger. Dette
er også den eneste modellen i sin klasse med
hydrauliske skivebremser på alle fire hjulene som
gir en enestående bremseeffekt med massevis av
følelse.

De intelligente On-Command® kjøresystem
kommer med en praktisk trykkeknapp som lar
deg bytte lett og øyeblikkelig fra 2WD til 4WD
og tilbake. Du kan velge 2WD, 4WD eller 4WD
med Diff Lock for å optimalisere Grizzlyens ytelse
i skiftende terreng og under værforhold, ved å
trykke på en knapp på det høyre styret.

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

En naturkraft.

Grizzly 700 EPS SE
Til alle dere #DRIVENBYFREEDOM entusiaster som ser etter en maskin med unikt
dreiemoment, Grizzly 700 EPS SE er Special Edition av vår tøffeste, kompakte offroader. Grizzly gir deg mer frihet til å utforske, ved hjelp av sin tøffe 686cc motor
og røffe understell, kan den gå på jordveien, over høydene og dypt i skogen.

Copperhead Orange Metallic

Yamahas industriledende Ultramatic® overføring vil velge ut det optimale giret
til alle terrengtyper automatisk, mens firehjulsmotorbruddet med naturlig følelse
gir deg stor selvsikkerhet på nedoverbakker - og On-Command® kjøresystemet lar
deg bytte sømløst mellom 2WD, 4WD og Diff Lock ved et knappetrykk.

Grizzly 700 EPS SE - ATV

Electronic Power Steering gir naturlig feedback for bedre komfort og kontroll - og
med 4-hjuls skivebremssystem og justerbar uavhengig fjæring, er den supertøffe
Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) klar til å ta deg gjennom det mest utfordrende
terrenget. Oppdag denne rene naturkraften.

Covert Green

MK II SOHC-motor på 686 cm³

Ultramatic®-girkasse

Uavhengig hjuloppheng, skivebremser

On-Command®-drivsystem

Yamahas største fritids-ATV er drevet av en høyytelses, storkapasitetsmotor som er klasseleder
innen dreiemoment og kraftighet. Vår andre
generasjons MK II 686cc 4-valve SOHC motor er
utstyrt med den siste EFI gasskroppen og fintunet
ECU kartlegging, såvel som forbedrede toleranser
som sikrer lavt forbruk av drivstoff, høye nivåer av
dreiemoment og smidig motorytelse.

Yamahas bransjeledende Ultramatic®automatgirkasse er utstyrt med girvalgene høy,
lav, revers, nøytral og parkering, og er et av de
mest slitesterke og effektive CVT-systemene
på markedet. Giret med umiddelbar reaksjon
er designet til å takle det tøffeste terrenget,
og firehjulsmotorbruddet med den naturlige
følelsen gir deg mer selvsikkerhet og kontroll på
nedoverbakker.

Grizzly 700 EPS SEs uavhengige suspensjon
bruker sjokk med nitrogengass som kan justeres
for forspenning, noe som tillater føreren å kjøre
diverse innstillinger avhengig av forskjellig type
last. Dette er også den eneste modellen i sin
klasse med hydrauliske skivebremser på alle fire
hjulene som gir en enestående bremseeffekt med
massevis av følelse.

De intelligente On-Command® kjøresystem
kommer med en praktisk trykkeknapp som lar
deg bytte lett og øyeblikkelig fra 2WD til 4WD
og tilbake. Du kan velge 2WD, 4WD eller 4WD
med Diff Lock for å optimalisere Grizzlyens ytelse
i skiftende terreng og under værforhold, ved å
trykke på en knapp på det høyre styret.

Wolverine® RMAX™4 1000 / Wolverine® RMAX™4 1000 SE Tilbehør

Myk bakrute

Myke sidedører

Hard Cab Front Door Kit

Plogarm

Bergglidere

Bakre krattvern

B4M-K750A-T0-00

B4M-F17B0-V0-00

B4M-K85A0-V0-00

42S-F85A0-V0-00

B4M-F11D0-V0-00

B4M-F85E0-V0-00

Fremre krattbeskyttelse

Front Pod Light Mount Kit

Wolverine Cab Heater Kit

Yamaha midtspeil

Bakre bagasjeboks

Plogblad, 72”

B4J-F84L0-V0-00

B4J-H4010-V0-00

B4J-K75L0-V0-00

BAS-F6206-V0-00

B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

42S-F85B0-V0-00

Snøplog montering

Vindskjerm i glass med
vindusvisker og vindusvasker
system

Yamaha glidende skrujern med
T-håndtak

VRX Wiring Kit 4500

Radiant LED-lysbøyle, 27”

B4J-F28N0-V0-00

2HC-H4104-R0-00

Aluminiumventilhette med
spiralformet mønster

B4J-F84Y0-V0-00

ACC-0SS58-40-67

90338-W1018-BL

B4J-F83J0-T0-00

Trailer Hitch

Metrisk verktøysett

Front A-Arm Guards

Sliding Glass Rear Window

B3D-F28M0-V0-00

ABA-METRC-00-00

B4J-F31A0-V0-00

B4M-K750A-V0-00

Yamaha-stropper for sikker
transport av din Yamaha.
ACC-0SS58-40-28

Ovenfor ser du et tilgjengelig utvalg av festetilbehør. Kontakt din lokale Yamaha forhandler for å få en full liste over alt tilbehør og råd om hvilket tilbehør som passer best til din
Yamaha. Full liste over tilbehør tilgjengelig på vår webside.

Full Polycarbonate Windshield
B4J-F83J0-V0-00

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

Bakre bagasjeboks

Myke sidedører

AXON Wiring Kit by WARN

Hard Cab Front Door Kit

B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

B4M-F17B0-V0-00

B4J-F28N0-S0-00

B4M-K85A0-V0-00

Vindskjerm i glass med
vindusvisker og vindusvasker
system

Myk bakrute
B4M-K750A-T0-00

B4J-F83J0-T0-00

Fremre krattbeskyttelse

Støtfanger til A-Arms foran

Bergglidere

Beskyttelsesplate foran

Vindskjerm i polykarbonat

Snøplog montering

B4J-F84L0-V0-00

B4J-F31A0-V0-00

B4M-F11D0-V0-00

B4J-F84N0-V0-00

B4J-F83J0-V0-00

B4J-F84Y0-V0-00

Plogarm

Front Pod Light Mount Kit

Wolverine Cab Heater Kit

Bakre krattvern

B4J-H4010-V0-00

B4J-K75L0-V0-00

B4M-F85E0-V0-00

Bomber sidespeilsett fra Assault
Industries™

Beskyttelsesplate

42S-F85A0-V0-00

B4J-F84P0-V0-00

ACC-MIRBM-00-BK

Accessory Power Lead Kit

Interior Footwell Light Kit

Rear A-Arm Guards

Speed Management Key

VRX Wiring Kit 4500

Vindrute i halv-polykarbonat

B4J-H25B0-V0-00

B4J-H54C0-V0-00

B4M-F21A0-V0-00

BG4-8250A-00-00

B4J-F28N0-V0-00

B4M-F83J0-T0-00

Ovenfor ser du et tilgjengelig utvalg av festetilbehør. Kontakt din lokale Yamaha forhandler for å få en full liste over alt tilbehør og råd om hvilket tilbehør som passer best til din
Yamaha. Full liste over tilbehør tilgjengelig på vår webside.

Spesifikasjoner
Wolverine® RMAX™4 1000 SE

Wolverine® RMAX™4 1000

Wolverine® RMAX™2 1000 SE

Wolverine® RMAX™2 1000

Motortype

Væskekjølt, Firetakt, DOHC, Parallel Twin

Væskekjølt, Firetakt, DOHC, Parallel Twin

Væskekjølt, Firetakt, DOHC, Parallel Twin

Væskekjølt, Firetakt, DOHC, Parallel Twin

Slagvolum

999 cm³

999 cm³

999 cm³

999 cm³

93.0 mm x 73,5 mm

93.0 mm x 73,5 mm

93.0 mm x 73,5 mm

93.0 mm x 73,5 mm

Motor

Boring x slag
Kompresjonsforhold

11.2 : 1

11.2 : 1

11.2 : 1

11.2 : 1

Tørrsump

Tørrsump

Tørrsump

Tørrsump

Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle
bodies plus YCC-T and D-mode

Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle
bodies

Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle
bodies plus YCC-T and D-mode

Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle
bodies

Smøresystem
Drivstoffssystem
Tenningssystem
Startsystem
Fremdriftsystem

TCI

TCI

TCI

TCI

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

Kardan

Kardan

Kardan

Kardan

Fjæringssystem foran

Independent Double Wishbone with Anti-Sway
Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Independent Double Wishbone with Anti-Sway
Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Independent Double Wishbone with Anti-Sway
Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Independent Double Wishbone with Anti-Sway
Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Fjæringssystem bak

Independent Double Wishbone with Anti-Sway
Bar, 337 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Independent Double Wishbone with Anti-Sway
Bar, 337 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Independent Double Wishbone with Anti-Sway
Bar, 429 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Independent Double Wishbone with Anti-Sway
Bar, 429 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Drivsystem
Kraftoverføring

Chassis

Bremser foran
Bremser bak

Dobbel ventilert hydraulisk skive

Dobbel ventilert hydraulisk skive

Dobbel ventilert hydraulisk skive

Dobbel ventilert hydraulisk skive

Dobbel ventilert hydraulisk skive, Parkeringsbrems
montert på håndtaket

Dobbel ventilert hydraulisk skive, Parkeringsbrems
montert på håndtaket

Dobbel ventilert hydraulisk skive, Parkeringsbrems
montert på håndtaket

Dobbel ventilert hydraulisk skive, Parkeringsbrems
montert på håndtaket

Dekk foran

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®

Dekk bak

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®

Dimensjoner
Lengde

3,255 mm

3,255 mm

3,255 mm

3,255 mm

Bredde

1,677 mm

1,677 mm

1,677 mm

1,677 mm

Høyde

2,110 mm

2,110 mm

2,110 mm

2,110 mm

Akselavstand

2,290 mm

2,290 mm

2,200 mm

2,200 mm

Svingradius
Minimum bakkeklaring
Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff)

6m

6m

6m

6m

340 mm

340 mm

340 mm

340 mm
930 kg

930 kg

930 kg

930 kg

Bensintankskapasitet

35 l

35 l

35 l

35 l

Oljekapasitet

5,5 l

5,5 l

5,5 l

5,5 l

872 mm

872 mm

872 mm

872 mm

272 kg

Setehøyde

Lastekapasitet
272 kg

272 kg

272 kg

Bagasjebærer foran

Cargo bed

n/a

n/a

n/a

n/a

Bagasjebærer bak

n/a

n/a

n/a

n/a

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel, i samsvar med statlige lover og regler.

Wolverine X4 850

Wolverine X2 850 Alu

Grizzly 700 EPS Alu

Grizzly 700 EPS SE

Væskekjølt, Firetakt, DOHC, Parallel Twin

Væskekjølt, Firetakt, DOHC, Parallel Twin

Væskekjølt, SOHC, Ensylindret, Firetakt,
4-ventilers

Væskekjølt, SOHC, Ensylindret, Firetakt,
4-ventilers

Motor
Motortype
Slagvolum
Boring x slag
Kompresjonsforhold
Smøresystem
Drivstoffssystem
Tenningssystem
Startsystem
Fremdriftsystem
Drivsystem
Kraftoverføring

847 cm³

847 cm³

686cc

686 cm³

82.0 mm x 80,2 mm

82.0 mm x 80,2 mm

102.0 mm x 84.0 mm

102,0 mm x 84,0 mm

10.5 : 1

10.5 : 1

10.1 : 1

10.0 : 1

Tørrsump

Tørrsump

Wet sump

Wet sump

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

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

Elektronisk bensininnspøytning

Elektronisk bensininnspøytning

TCI

TCI

TCI

TCI

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Ultramatic® girkasse med motorbrems på
fram- og bakhjulet, H/L/N/R/P

L/H/N/R/P, Ultramatic® girkasse med motorbrems
på fram- og bakhjulet

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock

On-Command® 2WD/4WD/diff. sperre

On-Command® 2WD/4WD/diff. sperre

Kardan

Kardan

Kardan

Kardan

Independent Double Wishbone with Anti-Sway
Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability

Justerbar høy-/lavhastighetskompresjon og
tilbakeslag, KYB Piggy Back-støtdempere med
gjenget fjærforspenning, Independent Double
Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel
travel with spring preload adjustability

Femtrinns justerbar forspenning, 193 mm slag,
Uavhengig, dobbel A-arm

Femtrinns justerbar forspenning, 193 mm slag,
Uavhengig, dobbel A-arm

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

Independent Double Wishbone with Anti-Sway
Bar, 236 mm of wheel travel KYB Piggy back
shocks with threaded spring preload, Hi &, Low
speed compression and rebound adjustment.

Femtrinns justerbar forspenning, 232 mm slag,
Uavhengig, dobbel A-arm

Femtrinns justerbar forspenning, 232 mm slag,
Uavhengig, dobbel A-arm

Chassis
Fjæringssystem foran

Fjæringssystem bak

Bremser foran

Dobbel ventilert hydraulisk skive

Dobbel hydraulisk skive

Dobbel ventilert hydraulisk skive

Dobbel ventilert hydraulisk skive

Dobbel ventilert hydraulisk skive, Parkeringsbrems
montert på håndtaket

Dobbel hydraulisk skive, Parkeringsbrems montert
på håndtaket

Ventilated Disc, left hand/right foot operation

Ventilert hydraulisk skive, left hand/right foot
operation

Dekk foran

27”Dirt Commander dekk / 12” Aluminiumsfelger

27”Dirt Commander dekk / 12” Aluminiumsfelger

Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, aluminium
wheels

Maxxis 27” Zilla tires 27x 10-14, aluminium hjul

Dekk bak

27”Dirt Commander dekk / 12” Aluminiumsfelger

27”Dirt Commander dekk / 12” Aluminiumsfelger

Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, aluminium
wheels

Maxxis 27” Zilla tires 27x 10-14, aluminium hjul

Bremser bak

Dimensjoner
Lengde

3,100 mm

2,920 mm

2,070 mm

2,070 mm

Bredde

1,580 mm

1,580 mm

1,230 mm

1,230 mm

Høyde

1,973 mm

1,913 mm

1,253 mm

1,253 mm

Akselavstand

2,125 mm

2,125 mm

1,253 mm

1,253 mm

Svingradius
Minimum bakkeklaring
Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff)

4,5 m

4,5 m

3.5m

3,5 m

286 mm

293 mm

288 mm

300 mm

754 kg

719,5 kg

n/a

n/a

Bensintankskapasitet

35 l

35 l

18 L

18 L

Oljekapasitet

4,4 l

4,4 l

2,6 L

2,6 L

Setehøyde

n/a

n/a

860 mm

860 mm

Lastekapasitet
Cargo bed

71 kg

272 kg

n/a

n/a

Bagasjebærer foran

n/a

n/a

50kg

50 kg

Bagasjebærer bak

n/a

n/a

90kg

90 kg

Eventyret starter her
Eventyrlysten finnes i hver og en av oss, med
et brennende ønske om å se hva som ligger
bortenfor horisonten. Det finnes ikke grenser
for hva du kan oppnå eller hvor langt du kan
nå med denne indre oppdagelseslysten.
Yamahas 360 grads produkttilbud gjør det
mulig for deg å nyte og dele en ubrutt rekke
av kvalitetsopplevelser på land, til sjøs og
på snøen. Og for å hjelpe deg finne det
produktet som virkelig revver hjertet ditt,
har Yamaha skapt en opplevelsesportal for
spesialister som gir deg direkte tilgang til
en spennende, overraskende og givende ny
verden.
Destination Yamaha Motor er en global
online reiseplattform som gir alle everntyrsøkere anledningen til å pumpe adrenalin og
skape nye minner som vil vare evig. Gjennom
samarbeid med godkjente reisebyråer, gjør
Destination Yamaha Motor det mulig for deg å
søke opp det ultimate eventyret online, enten
det er med motorsykker, firehjulsdoning, båt
eller snøscooter.
Med et mangfoldig utvalg av reisepakker,
kan du finne en ny opplevelse som utvider
horisontene dine og river deg ut av
komfortsonen din - og du kan være sikker
på at alle våre samarbeidspartnere er blitt
sjekket og godkjent av Destination Yamaha
Motor, så du kan booke dine reiser med full
tillit til oss. Besøk https://destination-yamahamotor.eu/ nå og skap en spennende ny
morgendag med oss.

yamaha-motor.no

Følg oss på:

Yamaha Motor Europe N.V., filial Norge,
Sjøskogenveien 5, Pb 13,
NO-1429 Vinterbro

Forhandler

ATVs with engines up to 50cc are recommended for use only by riders 6 years and older and always with adult supervision.
ATVs with engines of 70 to 90cc are recommended only for use by riders 12 years and older, and always under adult
supervision. ATVs with engines of 90cc or greater are recommended for use only by riders 16 years and older. Our Sideby-Side Vehicles are recommended for use only by riders of 16 years and older. ATVs and Side-by-Side Vehicles are built to
operate within their design limits. Safe towable weights, together with maximum carrying capacity are identified in the
owner’s manual if applicable. For durability, reliability, but most important of all, operator and passenger (for Side-by-Side
Vehicle only) safety, under no circumstances should the recommended capacities be exceeded. ATVs can be hazardous to
operate. For your safety: always avoid paved surfaces. ATVs and Side-by-Side Vehicles are designed for unpaved surfaces
only. Riding on paved surfaces may seriously affect handling and control and can cause loss of control. Always wear a helmet,
eye protection, and protective clothing. Never carry any passengers on ATVs and always wear a seatbelt when riding a Sideby-Side Vehicle. Never engage stunt riding. Riding and alcohol/drugs don’t mix. Avoid excessive speed. And be particularly
careful on difficult terrain. Please ‘tread lightly’: always ride in a responsible manner, respecting the environment as well as
country and local laws. Yamaha recommends that all ATV and Side-by-Side Vehicle riders take an approved training course.
For safety and training information, see your dealer or call your Yamaha Distributor in your country. The specification and
appearance of Yamaha products will be varied from time to time without notice, and those shown here are for illustrative
purposes only and are not contractual descriptions of products. Some models are shown with optional accessories. The riders
in this brochure are professionals: don’t attempt to emulate them. All ATVs and Side-by-Side Vehicles come with a 12-month
Limited Factory Warranty. See your dealer for details.
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