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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.



  

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

4WD CVT-type transmission Electronic Fuel Injection

Electric Power Steering Independent Suspension Gearbox drive selection

Differential Lock

The Yamaha Difference





 

Föreställ dig allt på nytt.



 

Möt vår Wolverine® RMAX™ 4 1000 SE (specialutgåva) i toppklass och förvänta 
dig inte bara en ny erfarenhet, utan en uppenbarelse! Det fantastiska nya 4-sitsiga 
kraftpaketet kommer att ta ut dig och dina vänner som äventyr du aldrig hade 
räknat med - med komfort i bilstil och trygghetsskapande kontroll.

Med imponerande prestanda följer den smidiga kraften hos vår nya 999cc-motor 
- och D-Mode-kontroll med tryckknapp och 3 Drive-positioner - Sport, Trail och 
Crawl. 
 Lägg till specialutgåvefärg, en fabriksinstallerad Warn-vinsch, färgmatchade 
fälgar, aggressiva Maxxis Carnage-däck - så börjar du se hela bilden.

Wolverine® RMAX™ 1000-familjen följer vår utvecklingsfilosofi ”Jin-Ki Kanno” - 
som är japanska och översätts till ”den sanna glädjen i att vara ett med maskinen” 
- för att ge dig ett superkapabelt terrängfordon i vilket föraren och passagerarna 
känner sig trygga nog att behärska och njuta av den allra tuffaste terrängen.

Fyra säten plus last
Det här är den mest mångsidiga maskinen i sin 
klass. Den har plats för 1 - 4 vuxna plus last och 
erbjuder extra förvaring på ett sinnrikt sätt. 
Genom att vika och skjuta baksätena framåt 
kan den bakre delen sedan på ett säkert sätt 
transportera upp till 272 kg med ett flertal  
förankringspunkter i stål. Fäste för dragkrok är 
standard, för att vara redo att dra full last på max 
907 kg.

Avancerad, komfortfokuserad fjädring
Den helt nya fjädringen är designad för att ge 
en utmärkt komfort vid alla tillfällen. maximal 
följsamhet i låga hastigheter - en balanserad 
känsla vid snabbare körning - och maximal 
komfort vid högre farter och tuffa förhållanden. 
De välvda A-armarna med lättjusterade FOX-
stötdämpare ger den perfekta kombinationen 
mellan fram- och bakdelen.

Imponerande och aggressiv SE-stil
Wolverine® RMAX™4 1000 SE kombinerar en 
kapacitet på  toppnivå med ett imponerande 
utseende, tack vare dess speciella SE-färgschema, 
den aggressiva designen och de robusta Dirt 
Commander-däcken. De helt nya främre LED-
strålkastarna och ”Evil Eye”-sidoljusen bidrar 
ännu mer till dess unika utseende, medan LED-
bakljusen, bromsljusen och backlampa ger ökad 
synlighet.

Ny och kraftfull 2-cylindrig motor med 
999cc
Den fantastiska kraften i den helt nya 
999cc, DOHC 2-cylindriga radmotorn med 8 
ventiler levererar klassledande, ultrasmidig 
prestanda över hela effektregistret - och 
med en rödmarkering vid 8,500 rpm finns det 
massor av användbar effekt vid alla tillfällen. 
Kännetecknande för varje Yamaha-motor är vår 
legendariska hållbarhet och tillförlitlighet vilket 
ger fullständig sinnesfrid.
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Föreställ dig allt på nytt.



 

Dela dina äventyr i den bekväma, klassledande och bilinspirerade 4-sitsiga kupén. 
 Den oöverträffade kraften i Yamahas helt nya 2-cylindriga radmotor på 999cc 
kombineras med utmärkta köregenskaper och med justerbar fjädring så att du kan 
ta dig fram med utmärkt komfort. 

Wolverine® RMAX™4 1000 erbjuder oöverträffad stil och komfort, men vidgar 
också dina horisonter eftersom det finns plats för arbetskamrater, familjen eller 
vänner ut på jobb eller äventyr i all typ av terräng. 
 Nya upplevelser kommer också att bli lättare att hitta, tack vare de fantastiska 
nya funktionerna ombord och de sofistikerade styrsystemen.

Wolverine® RMAX™ 1000-familjen följer vår utvecklingsfilosofi ”Jin-Ki Kanno” 
- som översätts från japanska till ”den sanna glädjen i att vara ett med maskinen” - 
för att ge dig ett otroligt kapabelt terrängfordon i vilken föraren och passagerarna 
känner sig trygga nog att behärska den allra tuffaste terrängen. 

Fyra säten plus last
Det här är en av de mest mångsidiga maskinerna 
i sin klass. Den har plats för 1 - 4 vuxna plus last 
och erbjuder extra förvaring på ett sinnrikt sätt. 
Genom att vika och skjuta baksätena framåt 
kan den bakre delen sedan på ett säkert sätt 
transportera upp till 272 kg med ett flertal  
förankringspunkter i stål. Fäste för dragkrok är 
standard, för att vara redo att dra full last på max 
907 kg.

Avancerad, komfortfokuserad fjädring
Den helt nya fjädringen är designad för att ge 
en utmärkt komfort vid alla tillfällen. maximal 
följsamhet i låga hastigheter - en balanserad 
känsla vid snabbare körning - och maximal 
komfort vid högre farter och tuffa förhållanden. 
De välvda A-armarna med lättjusterade FOX-
stötdämpare ger den perfekta kombinationen 
mellan fram- och bakdelen.

Imponerande och aggressiv stil
Wolverine® RMAX™4 1000 kombinerar 
en kapacitet på betydligt högre nivå med 
ett imponerande utseende, tack vare de 
iögonfallande färgerna, den aggressiva front-
designen  och de robusta Dirt Commander-
däcken. De helt nya främre LED-strålkastarna 
och ”evil eye”-lamporna bidrar ännu mer till 
dess unika utseende, medan LED-bakljusen, 
bromsljusen och backlampan ger ökad synlighet.

Ny och kraftfull 2-cylindrig motor med 
999cc
Den fantastiska kraften i den helt nya 
999cc, DOHC 2-cylindriga radmotorn med 8 
ventiler levererar klassledande, ultrasmidig 
prestanda över hela effektregistret - och 
med en rödmarkering vid 8,500 rpm finns det 
massor av användbar effekt vid alla tillfällen. 
Kännetecknande för varje Yamaha-motor är vår 
legendariska hållbarhet och tillförlitlighet vilket 
ger fullständig sinnesfrid.

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



 

Föreställ dig allt på nytt.



 

Denna specialutgåva av den helt nya Wolverine® RMAX™2 1000 är redo att 
överträffa dina förväntningar med sin kraftfulla 999cc-motor, sin unika D-Mode-
funktion med Sport-, Trail-, och Crawl-lägen, Yamahas exklusiva Ultramatic®-
transmission, fabriksinstallerad WARN-vinsch och aggressiva Maxxis Carnivore-
däck. 

Yamahas långa erfarenhet av och kunskap när det gäller att skapa maskiner 
med enorm kapacitet, har influerat våra utvecklingsteam att skapa en helt unik 
specialutgåva. 
 #DRIVENBYFREEDOM – denna helt nya SxS vet hur man levererar och överraskar 
till max.

Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition följer vår utvecklingsfilosofi ”Jin-Ki 
Kanno” - som är japanska och översätts till ”den sanna glädjen i att vara ett med 
maskinen”. Resultatet är ett superkapabelt terrängfordon i vilket både föraren och 
passageraren tryggt kan bemästra den allra tuffaste terrängen.

Kraftfull ny radmotor med 2-cylindrar på 
999cc
Den fantastiska kraften i den helt nya 
999cc, DOHC 2-cylindriga radmotorn med 8 
ventiler levererar klassledande, ultrasmidig 
prestanda över hela effektregistret - och 
med en rödmarkering vid 8,500 rpm finns det 
massor av användbar effekt vid alla tillfällen. 
Kännetecknande för varje Yamaha-motor är vår 
legendariska hållbarhet och tillförlitlighet vilket 
ger fullständig sinnesfrid.

3 driftlägen - 1 ultramångsidig maskin
Yamahas chipkontrollerade trottel (YCC-T) 
arbetar med våra Ultramatic®-transmission 
och On-Command-system för att ge perfekt 
kraftutveckling i alla situationer, via den nya 
3-läges D-Mode-kontrollen (Drive Mode). Välj 
Sports Mode för öppna områden och pigg körning 
- Trail Mode när terrängen blir mer utmanande 
- eller Crawl Mode för långsam och mer teknisk 
körning vid låg hastighet.

Avancerad, komfortfokuserad fjädring
Den helt nya fjädringen är designad för att ge 
en utmärkt komfort vid alla tillfällen. maximal 
följsamhet i låga hastigheter - en balanserad 
känsla vid snabbare körning - och maximal 
komfort vid högre farter och tuffa förhållanden. 
De välvda A-armarna med lättjusterade FOX-
stötdämpare ger den perfekta kombinationen 
mellan fram- och bakdelen.

Imponerande och aggressiv SE-stil
SE-modellens unika karaktär lyser igenom och 
kombinerar ett imponerande utseende tack vare 
sitt speciella färgschema, sin aggressiva design 
framtill och sina robusta däck. De främre LED-
strålkastarna och ”evil eye”-sidoljusen bidrar till 
dess distinkta utseende, medan bak-, broms- och 
backljusen med LED-lampor ger utmärkt sikt.
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Föreställ dig allt på nytt.



 

Ta dina nya terrängutmaningar til en ny nivå med den nya mångsidiga 
terrängmaskinen med plats för två. 
 Dess kraftfulla, helt nya 999cc-motor, utmärkta köregenskaper, justerbara 
fjädring och bilinspirerade kupé innebär att du kan köra i terräng och utforska en 
anmärkningsvärd ny värld med stil och komfort. 

Yamahas långa erfarenhet och kunskap när det gäller att skapa terrängmaskiner 
med stor kapacitet har influerat våra utvecklingsteam att skapa denna helt nya 
generation av terrängfordon. 
 #DRIVENBYFREEDOM – denna helt nya SxS vet hur man levererar och överraskar 
till max.

Wolverine® RMAX™2 1000 följer vår utvecklingsfilosofi ”Jin-Ki Kanno” - som 
är japanska och översätts till ”den sanna glädjen i att vara ett med maskinen”. 
Resultatet är ett superkapabelt terrängfordon i vilket både föraren och 
passageraren tryggt kan bemästra den allra tuffaste terrängen.

Kraftfull ny radmotor med 2-cylindrar på 
999cc
Den fantastiska kraften i den helt nya 
999cc, DOHC 2-cylindriga radmotorn med 8 
ventiler levererar klassledande, ultrasmidig 
prestanda över hela effektregistret - och 
med en rödmarkering vid 8,500 rpm finns det 
massor av användbar effekt vid alla tillfällen. 
Kännetecknande för varje Yamaha-motor är vår 
legendariska hållbarhet och tillförlitlighet vilket 
ger fullständig sinnesfrid.

Mångsidiga lastmöjligheter
Wolverine® RMAX™2 1000 har ett tippbart flak 
för att förenkla vid arbete. Flaket har lyftassistans 
och ett robust spärrsystem och transporterar upp 
till 272 kg med flera förankringspunkter i stål för 
att säkra last eller sätta fast tillbehör. Lägg till en 
dragkapacitet på max 907 kg.  Fäste för dragkrok 
är standard så Wolverine® RMAX™2 1000 är redo 
att jobba var du än befinner dig.

Avancerad, komfortfokuserad fjädring
Den helt nya fjädringen är designad för att ge 
en utmärkt komfort vid alla tillfällen. maximal 
följsamhet i låga hastigheter - en balanserad 
känsla vid snabbare körning - och maximal 
komfort vid högre farter och tuffa förhållanden. 
De välvda A-armarna med lättjusterade FOX-
stötdämpare ger den perfekta kombinationen 
mellan fram- och bakdelen.

Imponerande och aggressiv stil
Wolverine® RMAX™2 1000 kombinerar en 
kapacitet på nästa nivå med ett imponerande 
utseende, tack vare den iögonfallande färgen, 
den aggressiva designen framtill och de robusta 
däcken. De helt nya LED-strålkastarna fram och 
”Evil Eye”-positionslyktorna bidrar ännu mer 
till dess unika utseende, medan LED-bakljusen, 
bromsljusen och backlampa ger ökad synlighet.

Armor Grey

W
o

lv
er

in
e®

 R
M

A
X

™
2 

10
0

0 
- 

S
x

S

Wolverine® RMAX™2 1000



 

Plats för fyra med en 
tvåsitsares smidighet



 

Dubbelt så roligt med fyrsitsiga Wolverine X4! 2021 års modell har en rad 
spännande ergonomiska nyheter och ännu högre komfort.

Imponerande vridmoment för enkel manövrering i låga hastigheter med Wolverine 
X4:s kraftfulla parallelltwinmotor på 850 cc och större kontroll med Ultramatic-
växellådan och vårt On-Command-system med tvåhjulsdrift/fyrhjulsdrift/
differentialspärr.

Med säten med höga ryggstöd för fyra vuxna är det här ett av de bekvämaste 
sätten att ge sig ut och utforska tillsammans med vänner. Utmärkt smidighet och 
manövrering i alla typer av terräng tack vare det kompakta chassit. 
Disclaimer: Fordonet på bilderna är utrustad med originaltillbehör från Yamaha.

Kraftfull 2-cylindrig radmotor, 850 cc
Motorn med parallelltwincylinder på 850 cc 
ger höga linjära vridmoment, så X4 kan utan 
problem bära 4 vuxna personer och deras 
packning i krävande och backig terräng. Den här 
maskinen är kraftfull i alla hastigheter, men en 
specialuppdatering av ECU-mappningen för 2021 
års modell bidrar till ännu jämnare kraftfördelning 
och en mer exakt styrning vid låga hastigheter.

Självreglerande fjädring bak
Den självreglerande fjädringen baktill gör alla 
resor bekvämare, oavsett om du åker ensam 
eller om ni är många och har mycket last. 
Det intelligenta systemet bidrar till en jämn 
chassihöjd som förbättrar den övergripande 
körkvaliteten och ger en utmärkt markkontakt 
för maximalt grepp med de nya 27-tums Dirt 
Commander-däcken.

Tyst och med bekväm inredning
Vi har ansträngt oss till det yttersta för att göra 
fyrhjulingen tyst och avkopplande att köra. Den 
stora volymen hos insugs- och avgassystemet 
minskar motorljudet betydligt och motorfästena 
i gummi och den omfattande isoleringen i chassit 
minimerar vibrationerna i fotbrädet.

Kompakt och smidigt chassi
Form och funktion går hand i hand i mångsidiga 
2021 Wolverine X4. Det kompakta chassit har en 
hjulbas på endast 2 125mm och tillsammans med 
det nya, smalare överrullningsskyddet – vilket 
ger bättre sikt åt alla håll – är den här maskinen 
utmärkt där det är trångt. De nya, bredare 
dörrarna gör det ännu enklare att stiga i och ur

The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories
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Dela äventyret med 
andra



 

Wolverine X2 Alu är byggd för att köra i terräng med en kort hjulbas, en motor 
med högt vridmoment och ett kompakt chassi. 
 Den här användarvänliga SxS-modellen är nu även ännu bekvämare med en rad 
spännande ergonomiska uppdateringar.

Överlägsen komfort med höga ryggstöd för två vuxna och en rad spännande 
ergonomiska nyheter för 2021 års modell. Utmärkt smidighet och manövrering 
med det kompakta chassit och exaktare styrning i låga hastigheter med en 
kraftfull motor på 850 cc.

Upplev en helt ny nivå av kontroll med Wolverine X2 Alus Ultramatic-växellåda 
och vårt On-Command-system med tvåhjulsdrift/fyrhjulsdrift/fyrhjulsdrift med 
differentialspärr. 
Disclaimer: 
 Fordonet på bilderna är utrustad med originaltillbehör från Yamaha.

Kraftfull 2-cylindrig radmotor, 850 cc
2-cylindrig motor på 850 cc ger högt vridmoment, 
så X2 Alu kan utan problem bära 2 vuxna personer 
och deras packning i krävande och backig terräng. 
Den här maskinen är kraftfull i alla hastigheter, 
men en specialuppdatering av ECU-mappningen 
för 2021 års modell bidrar till ännu jämnare 
kraftfördelning och en mer exakt styrning vid låga 
hastigheter.

KYB-stötdämpare fram och bak
Fjädringen kan anpassas efter önskemål och 
terrängförhållanden med gasstötdämpare från 
KYB. Den justerbara kompressionen i höga 
och låga hastigheter ger utmärkt markkontakt 
för bästa grepp med de nya 27-tums Dirt 
Commander-däcken.

Tyst och med bekväm inredning
Vi har ansträngt oss till det yttersta för att göra 
fyrhjulingen tyst och avkopplande att köra. Den 
stora volymen hos insugs- och avgassystemet 
minskar motorljudet betydligt och motorfästena 
i gummi och den omfattande isoleringen i chassit 
minimerar vibrationerna i fotbrädet.

Kompakt och smidigt chassi
Form och funktion går hand i hand i mångsidiga 
2021 Wolverine X2 Alu. Det kompakta chassit har 
en hjulbas på endast 2 125mm och tillsammans 
med det nya, smalare överrullningsskyddet – 
vilket ger bättre sikt åt alla håll – är den här 
maskinen utmärkt där det är trångt. De nya, 
bredare dörrarna gör det ännu enklare att stiga 
i och ur.

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



 

För alla professionella förare är Grizzly 700 EPS Alu den partner du vill ha på din 
sida. 
 Den klassledande Grizzly med sin kraftfulla 686cc-motor och sitt robusta chassi är 
ett av världens tuffaste terrängfordon - så att du får bättre möjligheter och frihet 
på jobbet. 

Med Yamahas branschledande Ultramatic®-växellåda väljs optimal växel 
automatiskt för alla typer av terräng, medan motorbromssystemet ger trygg 
och säker körning i nedförsbackar – och med On-Command®-drivsystemet kan 
du växla sömlöst mellan 2WD, 4WD och 4WD med differentialspärr med bara en 
knapptryckning.

Elektronisk servostyrning ger naturlig återkoppling för förbättrad komfort och 
kontroll - och med skivbromsar på alla fyra hjul och justerbar individuell fjädring är 
Grizzly 700 EPS Alu redo att ta sig an den allra mest utmanande terrängen - den är 
en äkta naturkraft. 

MK II SOHC-motor på 686 cc
Yamahas största ATV drivs av en högpresterande 
motor med stor kapacitet som levererar 
vridmoment och prestanda som är bäst i klassen. 
Nya generationens MK II SOHC-motor på 686 
cc med 4-ventilstopplock är försedd med det 
senaste EFI-spjällhuset, plus finjusterad ECU-
mappning och förfinade toleransnivåer som ger 
lägre bränsleförbrukning, högre vridmoment och 
bättre motorprestanda.

On-Command®-drivsystem
Det intelligenta On-Command®-drivsystemet är 
enkelt att hantera med tryckknappar. För smidig 
och omedelbar växling mellan tvåhjuls- och 
fyrhjulsdrift diffspärr. Genom att trycka på en 
knapp på höger styrhandtag kan du välja 2WD, 
4WD eller 4WD med differentialspärr för att 
optimera utväxlingen vid ändrade terräng- och 
väderförhållanden.

Individuell fjädring, skivbromsar
Den individuella fjädringen på Grizzly 700 EPS 
Alu har HPG gasstötdämpare med justerbar 
förspänning, vilket gör att föraren kan justera 
fjädringen individuellt. Detta är också den 
enda modellen i sin klass som har hydrauliska 
skivbromsar på alla fyra hjulen för enastående 
bromsprestanda med massor av känsla.

Ultramatic®-växellåda
Yamahas branschledande automatväxellåda 
Ultramatic® med hög- och lågväxel, back, friläge 
och parkeringsläge är ett av de mest slitstarka 
och effektiva CVT-systemen. Utväxlingen är vald 
för omedelbar respons för att klara tuff terräng, 
och den naturliga känslan av fyrhjulsmotorbroms 
ger dig ökad trygghet och bättre kontroll i 
nedförsbackar.

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



 

För alla som vill ha den mest exklusiva versionen och är ute efter en maskin 
med unika detaljer är Grizzly 700 EPS SE specialutgåvan av vårt tuffaste, mest 
kompakta terrängfordon. 
 Med sin tuffa 686cc-motor och sitt robusta chassi ger Grizzly 700 dig mer frihet på 
jobbet, hemma på gården eller i skogen. 

Med Yamahas branschledande Ultramatic®-växellåda väljs optimal växel 
automatiskt för alla typer av terräng, medan fyrhjulsmotorbromssystemet ger 
enorm trygghet i nedförsbackar – och med On-Command®-drivsystemet kan 
du växla sömlöst mellan tvåhjulsdrift, fyrhjulsdrift och Diff Lock med en enkel 
knapptryckning.

Elektronisk servostyrning ger naturlig återkoppling för förbättrad komfort och 
kontroll - och med skivbromssystemet på alla fyra hjul och justerbar individuell 
fjädring är den supertuffa Grizzly 700 EPS SE (specialutgåva) redo att ta sig an den 
allra mest utmanande terrängen. 
 Upptäck denna sanna naturkraft.

MK II SOHC-motor på 686 cc
Yamahas största ATV drivs av en högpresterande 
motor med stor kapacitet som levererar 
vridmoment och prestanda som är bäst i klassen. 
Den nya generationens MK II SOHC-motor på 
686 cc med 4-ventilstopplock är försedd med det 
senaste EFI-spjällhuset, plus finjusterad ECU-
mappning och förfinade toleransnivåer som ger 
lägre bränsleförbrukning, högre vridmoment och 
bättre motorprestanda.

On-Command®-drivsystem
Det intelligenta On-Command®-drivsystemet är 
enkelt att hantera med tryckknappar. För smidig 
och omedelbar växling mellan tvåhjuls- och 
fyrhjulsdrift diffspärr. Genom att trycka på en 
knapp på höger styrhandtag kan du välja 2WD, 
4WD eller 4WD med differentialspärr för att 
optimera utväxlingen vid ändrade terräng- och 
väderförhållanden.

Individuell fjädring, skivbromsar
Den individuella fjädringen på Grizzly 700 EPS 
SE har HPG gasstötdämpare med justerbar 
förspänning, vilket gör att föraren kan justera 
fjädringen efter belastning. Detta är också den 
enda modellen i sin klass som har hydrauliska 
skivbromsar på alla fyra hjulen för enastående 
bromsprestanda med massor av känsla.

Ultramatic®-växellåda
Yamahas branschledande automatväxellåda 
Ultramatic® med hög- och lågväxel, back, friläge 
och parkeringsläge är ett av de mest driftsäkra 
och effektiva CVT-systemen. Utväxlingen är vald 
för omedelbar respons för att klara tuff terräng, 
och den naturliga känslan av fyrhjulsmotorbroms 
ger dig ökad trygghet och bättre kontroll i 
nedförsbackar.

Covert Green

Copperhead Orange Metallic
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Grizzly 700 EPS SE



 

Mjuk ruta bak
B4M-K750A-T0-00

Mjuka sidodörrar
B4M-F17B0-V0-00

Framdörrskit för hård förarhytt
B4M-K85A0-V0-00

Plogarm
42S-F85A0-V0-00

Sidoskydd
B4M-F11D0-V0-00

Stötbåge bak
B4M-F85E0-V0-00

Snöplogsfäste
B4J-F84Y0-V0-00

Vindruta i glas med tork- och 
spolsystem
B4J-F83J0-T0-00

Yamaha T-mejselset
ACC-0SS58-40-67

Trailer Hitch
B3D-F28M0-V0-00

Verktygssats
ABA-METRC-00-00

Front A-Arm Guards
B4J-F31A0-V0-00

Främre buskskydd
B4J-F84L0-V0-00

Front Pod Light Mount  Kit
B4J-H4010-V0-00

Wolverine Cab Heater Kit
B4J-K75L0-V0-00

Yamaha mittspegel
BAS-F6206-V0-00

Bakre lastbox
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Plogblad 72 tum
42S-F85B0-V0-00

VRX Wiring Kit 4500
B4J-F28N0-V0-00

Radiant LED-ljusskena 27 tum
2HC-H4104-R0-00

Spiralformat mönster i ventilkåpan 
av aluminium
90338-W1018-BL

Sliding Glass Rear Window
B4M-K750A-V0-00

Yamaha spännband
ACC-0SS58-40-28

Full Polycarbonate Windshield
B4J-F83J0-V0-00

Ovan finns ett urval av tillbehör. Kontakta din lokala Yamahaåterförsäljare om du vill ha en komplett lista över tillbehör och få råd om de bästa tillbehören för din Yamaha. Fullständig 
lista över tillbehör finns också på vår webbplats.

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



 

Ovan finns ett urval av tillbehör. Kontakta din lokala Yamahaåterförsäljare om du vill ha en komplett lista över tillbehör och få råd om de bästa tillbehören för din Yamaha. Fullständig 
lista över tillbehör finns också på vår webbplats.

Bakre lastbox
B8K-F83P0-V0-00B8K-F83P0-V0-00

Mjuka sidodörrar
B4M-F17B0-V0-00

AXON Wiring Kit by  WARN
B4J-F28N0-S0-00

Framdörrskit för hård förarhytt
B4M-K85A0-V0-00

Vindruta i glas med tork- och 
spolsystem
B4J-F83J0-T0-00

Mjuk ruta bak
B4M-K750A-T0-00

Främre buskskydd
B4J-F84L0-V0-00

Främre A-armsskydd
B4J-F31A0-V0-00

Sidoskydd
B4M-F11D0-V0-00

Främre hasplåt
B4J-F84N0-V0-00

Hel vindruta i polykarbonat
B4J-F83J0-V0-00

Snöplogsfäste
B4J-F84Y0-V0-00

Plogarm
42S-F85A0-V0-00

Front Pod Light Mount  Kit
B4J-H4010-V0-00

Wolverine Cab Heater Kit
B4J-K75L0-V0-00

Accessory Power Lead Kit
B4J-H25B0-V0-00

Interior Footwell Light  Kit
B4J-H54C0-V0-00

A-Arm skydd bakre 
B4M-F21A0-V0-00

Stötbåge bak
B4M-F85E0-V0-00

Bomber-sidospegelsats från 
Assault Industries™
ACC-MIRBM-00-BK

Hasplåt
B4J-F84P0-V0-00

Speed Management Key
BG4-8250A-00-00

VRX Wiring Kit 4500
B4J-F28N0-V0-00

Halv vindruta i polykarbonat
B4M-F83J0-T0-00

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



Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande, i enlighet med nationella bestämmelser och lagstiftning.

 

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

Motor
Motortyp Vätskekylning, 4-takts, DOHC, Parallel Twin Vätskekylning, 4-takts, DOHC, Parallel Twin Vätskekylning, 4-takts, DOHC, Parallel Twin Vätskekylning, 4-takts, DOHC, Parallel Twin

Slagvolym 999 kubik 999 kubik 999 kubik 999 kubik

Borrning och slag 93.0 mm × 73,5 mm 93.0 mm × 73,5 mm 93.0 mm × 73,5 mm 93.0 mm × 73,5 mm

Kompression 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1 11.2 : 1

Smörjningssystem Torrsump Torrsump Torrsump Torrsump

Bränslesystem 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

Tändsystem TCI TCI TCI TCI

Startsystem Elstart Elstart Elstart Elstart

Transmissionssystem Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt

Drivsystem 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

Sluttransmission Axel Axel Axel Axel

Chassi
Fjädringssystem fram 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

Fjädringssystem 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

Frambroms Dubbla ventilerade hydrauliska skivor Dubbla ventilerade hydrauliska skivor Dubbla ventilerade hydrauliska skivor Dubbla ventilerade hydrauliska skivor

Bakbroms Dubbla ventilerade hydrauliska skivor, Parkerings-
broms monterad på axeln

Dubbla ventilerade hydrauliska skivor, Parkerings-
broms monterad på axeln

Dubbla ventilerade hydrauliska skivor, Parkerings-
broms monterad på axeln

Dubbla ventilerade hydrauliska skivor, Parkerings-
broms monterad på axeln

Framdäck 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®

Bakdäck 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®

Dimensioner
Totallängd 3,255 mm 3,255 mm 3,255 mm 3,255 mm

Totalbredd 1,677 mm 1,677 mm 1,677 mm 1,677 mm

Totalhöjd 2,110 mm 2,110 mm 2,110 mm 2,110 mm

Hjulbas 2,290 mm 2,290 mm 2,200 mm 2,200 mm

Min. vändradie 6 m 6 m 6 m 6 m

Min. markfrigång 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm

Vikt (fulltankad) 930 kg 930 kg 930 kg 930 kg

Bränslevolym 35 L 35 L 35 L 35 L

Oljevolym 5,5 l 5,5 l 5,5 l 5,5 l

Sitthöjd 872 mm 872 mm 872 mm 872 mm

Lastkapacitet
Cargo bed 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg

Pakethållare fram n/a n/a n/a n/a

Pakethållare bak n/a n/a n/a n/a



Wolverine X4 850 Wolverine X2 850 Alu Grizzly 700 EPS Alu Grizzly 700 EPS SE

Motor
Motortyp Vätskekylning, 4-takts, DOHC, Parallel Twin Vätskekylning, 4-takts, DOHC, Parallel Twin Vätskekylning, SOHC, Encylindrig, 4-takts, 4 

ventiler
Vätskekylning, SOHC, Encylindrig, 4-takts, 4 

ventiler

Slagvolym 847 cc 847 cc 686cc 686 cc

Borrning och slag 82,0 mm × 80,2 mm 82,0 mm × 80,2 mm 102.0 mm x 84.0 mm 102,0 mm × 84,0 mm

Kompression 10.5 : 1 10.5 : 1 10.1 : 1 10.0 : 1

Smörjningssystem Torrsump Torrsump Våtsump Våtsump

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

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

Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning

Tändsystem TCI TCI TCI TCI

Startsystem Elstart Elstart Elstart Elstart

Transmissionssystem Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt Ultramatic® kilrem med motorbroms på fram- och 
bakhjulet, H/L/N/R/P

L/H/N/R/P, Ultramatic® kilrem med motorbroms 
på fram- och bakhjulet

Drivsystem On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock On-Command® 2WD/4WD/differentialspärr On-Command® 2WD/4WD/differentialspärr

Sluttransmission Axel Axel Axel Axel

Chassi
Fjädringssystem fram Independent Double Wishbone with Anti-Sway 

Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload 
adjustability

Hög och lågfartsjustering både för kompression 
och retur. , KYB Piggy Back-stötdämpare med 
möjlighet till justering av fjäderförspänning, 

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

adjustability

5-vägs förspänningsjustering, 193 mm wheel 
travel, Delade dubbla A-armar

5-vägs förspänningsjustering, 193 mm wheel 
travel, Delade dubbla A-armar

Fjädringssystem bak 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.

5-vägs förspänningsjustering, 232 mm wheel 
travel, Delade dubbla A-armar

5-vägs förspänningsjustering, 232 mm wheel 
travel, Delade dubbla A-armar

Frambroms Dubbla ventilerade hydrauliska skivor Dubbel hydraulisk skiva Dubbla ventilerade hydrauliska skivor Dubbla ventilerade hydrauliska skivor

Bakbroms Dubbla ventilerade hydrauliska skivor, Parkerings-
broms monterad på axeln

Dubbel hydraulisk skiva, Parkeringsbroms 
monterad på axeln

Ventilated Disc, left hand/right foot operation Ventilerad hydraulisk skiva, left hand/right foot 
operation

Framdäck 27-tums Dirt Commander-däck/12-tums alumini-
umfälgar

27-tums Dirt Commander-däck/12-tums alumini-
umfälgar

Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, aluminium 
wheels

Maxxis 27-tums Zilla-däck, 27× 10-14, aluminium-
fälgar

Bakdäck 27-tums Dirt Commander-däck/12-tums alumini-
umfälgar

27-tums Dirt Commander-däck/12-tums alumini-
umfälgar

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

Maxxis 27-tums Zilla-däck, 27× 10-14, aluminium-
fälgar

Dimensioner
Totallängd 3 100 mm 2.920 mm 2,070 mm 2 070 mm

Totalbredd 1 580 mm 1 580 mm 1,230 mm 1 230 mm

Totalhöjd 1 973 mm 1 913 mm 1,253 mm 1 253 mm

Hjulbas 2 125 mm 2 125 mm 1,253 mm 1 253 mm

Min. vändradie 4,5 m 4,5 m 3.5m 3,5 m

Min. markfrigång 286 mm 293 mm 288 mm 300 mm

Vikt (fulltankad) 754 kg 719,5 kg n/a n/a

Bränslevolym 35 L 35 L 18 L 18 L

Oljevolym 4,4 L 4,4 L 2,6 L 2,6 L

Sitthöjd n/a n/a 860 mm 860 mm

Lastkapacitet
Cargo bed 71 kg 272 kg n/a n/a

Pakethållare fram n/a n/a 50kg 50 kg

Pakethållare bak n/a n/a 90kg 90 kg



 

Ditt äventyr börjar här

Alla har vi en äventyrlig sida som brinner för 
att utforska världen bortom horisonten. När 
du väl väckt din upptäckarlust finns det inga 
gränser för hur långt den kan ta dig och vad 
du kan åstadkomma.

Med Yamahas heltäckande produktutbud 
kan du njuta av kvalitetsupplevelser på både 
land, vatten och snö. Som hjälp för att hitta 
dina egna favoriter har Yamaha skapat en 
äventyrsportal där du får omedelbar åtkomst 
till en spännande och tillfredsställande ny 
värld.

Destination Yamaha Motor är en 
global onlinereseplattform som 
ger alla äventyrslystna chansen till 
adrenalinpumpande upplevelser och minnen 
för livet. I samarbete med utvalda reseföretag 
ger Destination Yamaha Motor dig 
möjligheten att söka online efter det ultimata 
äventyret, oavsett om det är på motorcykel, 
4-hjuling, båt eller snöskoter.

Det omfattande utbudet av resor erbjuder nya 
upplevelser som vidgar dina vyer och tar dig 
utanför din komfortzon. Du kan dock känna 
full trygghet när du bokar med vetskapen 
om att alla leverantörer har kontrollerats och 
godkänts av Destination Yamaha Motor. Besök 
https://destination-yamaha-motor.eu/ nu och 
gör morgondagen till ett äventyr med oss.
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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 Side-
by-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 Side-

by-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.

Följ oss på:

Återförsäljare


