
 

2021 Sport ATV and Side-by-Side



 



 

VICTORY
Race. Win. Enjoy the adrenaline.

Competition has always been an integral part 
of Yamaha’s philosophy. Each sport off road 
vehicle has been shaped by the athletic DNA 
that has created the company’s renowned 
racing heritage. With the widest range of 
models from youth ATVs through to high 
performance Side-by-Sides, Yamaha invites 
all to an amazing experience of adrenaline 
and fun.

Featuring easy to use controls, Yamaha’s 
kid’s ATVs are the ideal introduction to a 
one-of-a-kind experience. With their reliable 
engines, lightweight chassis designs and 
aggressive bodywork, the ATV sport models 
give everybody the chance to step up and 
not only enjoy the freedom, but also to feel a 
part of the tight Yamaha racing family.

The remarkable line up of YXZ Side-by-
Side vehicles is at the peak of the range, 
guaranteeing the most intense excitement, 
top control and reliability to professionals 
and amateurs. Developed with Yamaha’s 
race-bred DNA, this adrenaline-charged 
family has the performance every winner 
needs.



  

With permanent drive to the rear wheels, the 2WD system makes 
Yamaha’s Utility models simple, economical and easy to operate - 
and on our Sport and Leisure models the lightweight 2WD system 
delivers agile and exciting performance.

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.

All pure Sport ATV and Side-by-Sides feature a sequential gearbox 
offering a direct connection between engine, drivetrain, and 
driver. The YXZ 1000 Sport Shift models are even equipped with 
a paddle controlled, clutchles sport shift system for prize winning 
performance.

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.

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.

2WD 4WD Direct Connection

Electronic Fuel Injection Electric Power Steering Independent Suspension

Differential Lock

The Yamaha Difference





 

Ultimativ kontrol



 

#DRIVENBYVICTORY. High-performance YXZ modellerne er udviklet til folk 
der vil på podiet, og denne Special Edition-model er i toppen af serien! Den 
omdrejningsvillige Yamaha motor, den sekventielle manuelle gearkasse og Sport 
Shift er blot nogle af dens dynamiske detaljer.

Med denne spændende SE model kommer off-road kørsel op på et nyt niveau, 
den er den mest avancerede SxS nogensinde! Det rallylignende paddleshift giver 
øjeblikkelig fingerspidskontrol for koblingsfrit gearskifte med fuld gas – og med 
det YCC-S-aktiverede launch control system, som anvendes fra holdende start, er 
der intet der tåler sammenligning.

YXZ1000R SS SE er udstyret med 29” Big Horn-dæk på 14” støbte 
aluminiumsfælge og rekalibreret affjedring med lang vandring, og den er således 
bygget til at dominere det mest ekstreme terræn.

3-cylindret high-performance motor
Den 12-ventilede, 3-cylindrede 998cc DOHC 
motor har et ultrakompakt layout og leverer 
frygtindgydende acceleration helt op til det røde 
felt ved 10.500 o/min. – den skaber faktisk en 
helt ny klasse i SxS-verdenen. Derudover er de 
varmebehandlede plejlstænger designet til at 
klare yderligere tuning – når du er parat til endnu 
mere power!

YCC-S (Yamaha Chip Controlled Shift)
Det intelligente YCC-S (Yamaha Chip Controlled 
Shift) er nøglen til Sport Shift systemet. Det 
avancerede YCC-S-system overvåger en række 
sensorer, og udkobler og aktiverer koblingen når 
det kræves, for at opnå problemfri deceleration 
og acceleration. Gearskifte og indkobling er også 
hurtigere ved lavere hastighed, hvilket gør det 
nemmere at ”kravle”.

Koblingsfrit Sport Shift system
Sport Shift systemet ligner det der bruges i 
rally- og racerbiler, og har padler på begge sider 
af ratstammen. Den forfinede og rekalibrerede 
elektronik lader dig nu skifte meget hurtigt 
gennem 5-trins gearkassen med fingerspidserne!

Bagmonteret køler
Til dette avancerede ATV design blev køleren 
flyttet fra forenden af køretøjet til højt oppe 
bagtil for at undgå tilstopning med mudder. De 
to kølerblæserne leverer en kraftig luftstrøm til 
regulering af motorens temperatur under alle 
forhold.
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Semiautomatisk 
råstyrke



 

#DRIVENBYVICTORY. Vi udviklede high-performance YXZ-modellerne ved at 
trække på den rene racing-DNA i Yamahas historie. Den omdrejningsvillige 
Yamaha-motor, kombineret med den sekventielle, manuelle gearkasse, er kernen i 
denne high-performance maskine, hvilket skaber den perfekte formel til at levere 
en virkelig spændende køreoplevelse.

Med denne dynamiske model, som er den mest avancerede SxS nogensinde, har 
vi bragt off-road kørsel op på et nyt niveau. Det rallylignende paddleshift giver 
øjeblikkelig fingerspidskontrol for koblingsfrit gearskifte med fuld gas – og med 
det YCC-S-aktiverede launch control system, som anvendes fra holdende start, er 
der intet der tåler sammenligning.

YXZ1000R SS er udstyret med 29” Big Horn-dæk på 14” støbte aluminiumsfælge 
og rekalibreret affjedring med lang vandring, og den er således bygget til at 
dominere det mest ekstreme terræn.

3-cylindret high-performance motor
Den 12-ventilede, 3-cylindrede 998cc DOHC 
motor har et ultrakompakt layout og leverer 
frygtindgydende acceleration helt op til det røde 
felt ved 10.500 o/min. – den skaber faktisk en 
helt ny klasse i SxS-verdenen. Derudover er de 
varmebehandlede plejlstænger designet til at 
klare yderligere tuning – når du er parat til endnu 
mere power!

YCC-S (Yamaha Chip Controlled Shift)
Det intelligente YCC-S (Yamaha Chip Controlled 
Shift) er nøglen til Sport Shift-systemet. Det 
avancerede YCC-S-system overvåger en række 
sensorer, og udkobler og aktiverer koblingen når 
det kræves, for at opnå problemfri deceleration 
og acceleration. Gearskifte og indkobling er også 
hurtigere ved lavere hastighed, hvilket gør det 
nemmere at ”kravle”.

Koblingsfrit Sport Shift-system
Sport Shift-systemet ligner det der bruges i 
rally- og racerbiler, og har padler på begge sider 
af ratstammen. Den forfinede og rekalibrerede 
elektronik lader dig nu skifte meget hurtigt 
gennem 5-trins gearkassen med fingerspidserne!

Bagmonteret køler
Til dette avancerede design blev køleren flyttet 
fra forenden af køretøjet til højt oppe bagtil 
for at undgå tilstopning med mudder. De to 
kølerblæserne leverer en kraftig luftstrøm til 
regulering af motorens temperatur under alle 
forhold.

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

Racing Blue
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Skift og vind



 

Er du #DRIVENBYVICTORY? Hop ind, og du opdager straks at YXZ’eren er 
hardcore. Den kraftfulde, omdrejningsvillige Yamaha-motor, kombineret med 
den sekventielle, manuelle gearkasse, er kernen i denne high-performance 
maskine, hvilket skaber den perfekte formel til at levere en virkelig spændende 
køreoplevelse.

YXZ 1000R er den bedst udstyrede og mest dynamiske SxS nogensinde, og bringer 
off-road kørsel op på et helt nyt niveau. Adrenalinen kan virkelig mærkes takket 
være den unikke 5-trins manuelle gearkasse, som giver føreren fuld kontrol over 
hvor meget motorkraft der kommer på banen – og hvornår!

YXZ1000R er udstyret med 29” Big Horn-dæk på 14” støbte aluminiumsfælge 
og rekalibreret affjedring med lang vandring, og den er således bygget til at 
dominere selv det mest ekstreme terræn.

3-cylindret high-performance motor
Den 12-ventilede, 3-cylindrede 998cc DOHC 
motor har et ultrakompakt layout og leverer 
frygtindgydende acceleration helt op til det røde 
felt ved 10.500 o/min. – den skaber faktisk en 
helt ny klasse i SxS-verdenen. Derudover er de 
varmebehandlede plejlstænger designet til at 
klare yderligere tuning – når du er parat til endnu 
mere power!

Hydraulisk koblingssystem
Det kraftige, hydraulisk aktiverede flerpladede 
koblingssystem med momentbegrænser styres 
via fodpedal for en let, konstant fornemmelse.

Manuel sekventiel 5-trins gearkasse
Den sekventielle 5-trins gearkasse egner sig 
til føreren, hvis kørestil kræver fuld kontrol 
over indkobling og gearskifte. Manuelt skifte 
kombineret med indkobling giver dig mulighed 
for at placere effekt og moment præcis, hvor 
du vil have det, og når du vil have det. Den 
sekventielle 5-trins gearkasse er op til 20 % mere 
effektiv end de fleste automatiske CVT’er.

Bagmonteret køler
Til dette avancerede design blev køleren flyttet 
fra forenden af køretøjet til højt oppe bagtil 
for at undgå tilstopning med mudder. De to 
kølerblæserne leverer en kraftig luftstrøm til 
regulering af motorens temperatur under alle 
forhold.

The unit depicted in these images is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories
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The kids’ ATV that 
adults love too.



 

YFM90R er måske lille, men den er udstyret med en række detaljer, der også 
findes på de større Yamaha-modeller – bl.a. uafhængig affjedring foran med 
dobbelte A-arme, tromlebremse bag, CVT-transmission og elstart.

YFM90R har styrke og funktioner, der giver dig bekymringsfri kørsel. En simpel 
CDI-plug-in justerer motorens effekt, så den passer til forskellige køreevner, mens 
en parkeringsbremse på styret sikrer, at YFM90R bliver lige der, hvor du efterlader 
den.

Den fuldautomatiske gearkasse gør den endnu lettere at køre, og det er detaljer 
som disse, der gør YFM90R til børnenes ATV, som de voksne også elsker.

Problemfri transmission
Perfekt til unge eller uerfarne kørere – 
fuldautomatisk gearkasse gør YFM90R endnu 
lettere at køre. Det er særligt nyttigt over lange 
afstande, hvor gearskift kan blive trættende.

Justerbar affjedring med lang vandring
Affjedringen med lang vandring hjælper hjulene 
med at holde kontakt med jorden, selv i kuperet 
terræn. Uafhængig affjedring foran betyder, at 
bevægelser i det ene forhjul ikke påvirker det 
andet. Dette forbedrer manøvredygtigheden, 
fordi det giver YFM90R mulighed for at navigere 
mere præcist og jævnt hen over ujævnt terræn, så 
du får øget komfort og bedre styring.

Frem, frigear og bak
YFM90R er udstyret med et F/N/R-gearhåndag, 
der giver ekstra kørerkomfort.

Elstart
Opstarten er lige så let som håndteringen og 
vedligeholdelsen. Ingen grund til at bekymre 
sig om en kickstarter – tryk på startknappen, og 
YFM90R går i gang. Den er ideel til begyndere fra 
10-års-alderen.
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Small in size, big in fun.



 

Med sit kompakte design, sine enkle betjeningsanordninger og sin 49cc motor 
med automatisk transmission er YFZ50 den perfekte begyndermaskine. Denne 
mini-ATV er bygget til børn mellem 6 og 9 år, og den er klar til at give familien time 
efter time af underholdning.

Sikkerheden kommer først, og YFZ50 har en række funktioner, der giver 
forældrene en høj grad af kontrol. Hastigheden kan begrænses med gasskruen og 
kontakten til omdrejningsbegrænsning – og med en snor, der er forbundet med en 
sikkerhedskontakt, kan man standse motoren øjeblikkeligt.

Yamaha YFZ50 er nem at bruge, sjov at køre og enkel at vedligeholde, og den 
er dermed et indlysende valg for ansvarlige forældre – og med sin YFZ450R-
racerinspirerede stil vil denne mini-ATV stå øverst på ønskesedlen hos alle børn!

Kompakt bodywork med YFZ450R-styling
YFZ50 er udstyret med et kompakt bodywork, 
der er designet til kørere mellem 6 og 9 år. Dens 
fleksible plastpaneler har afrundede kanter 
for ekstra sikkerhed, og der er god plads i 
kørepositionen til børn i forskellige størrelser. 
Den er designet ligesom Yamaha YFZ450R-
raceren og er det, som drømme er skabt af!

Design med lav vedligeholdelse
YFZ50 er designet til at give hele familien mange 
timers sjov, og derfor har vi sikret os, at den 
er nem at eje og enkel at vedligeholde – også 
for forældre uden erfaring med ATV’ere. Den 
automatiske transmission betyder, at der ikke er 
nogen kobling, der skal justeres, og luftfilteret 
kan kontrolleres og rengøres uden brug af 
værktøj. Man kan bare nyde turen!

Sikkerhedsfunktioner til forældrekontrol
YFZ50 er designet, så forældrene har total 
kontrol med deres barns kørsel. Med en 
hastighedsbegrænserskrue kan man indstille 
accelerationen og tophastigheden, så den passer 
til enhver kørers køreevner, og man kan aktivere 
en elektronisk begrænser, der begrænser 
motoromdrejningerne – og med en snor, der 
er forbundet med en sikkerhedskontakt, kan 
forældrene standse motoren øjeblikkeligt, hvis 
det er nødvendigt.

Nem at bruge og sjov at køre
Alt på YFZ50 er designet, så den er nem og 
underholdende at køre. De styrmonterede 
bremsegreb fungerer på samme måde som på 
en cykel, så nye kørere med det samme føler 
sig hjemme – og cyklen er udstyret med elstart, 
så det er hurtigt og nemt at starte. Med en 
fuldautomatisk CVT-transmission med V-rem er 
det virkelig barnemad at køre YFZ50!
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Yamaha YXZ1000R Racing 
in Europe.

Take your Yamaha to the next level with the 
YXZ1000R European Cup series!

Launched in 2020, the YXZ1000R European 
Cup is a mono brand racing community inside 
multiple championships across continental 
Europe. The cup is aimed at providing 
participants with the opportunity to race 
their unmodified Yamaha vehicles in different 
environments. The cup comprises of three to 
eight rounds per country and sees participants 
race across the continent: from Forrest Estate 
in Scotland to Baja Portalegre in Portugal.

The series, designed to push both drivers and 
vehicles to their limits, gives owners and fans 
alike the opportunity to experience the thrills 
of Yamaha YXZ1000R racing.

In 2021, the YXZ1000R European Cup returns, 
and with a growing number of confirmed 
participants, promises to be bigger and better 
than ever. 
Want to be a part of Yamaha YXZ1000R 
Racing in Europe? 
To find out more about the YXZ1000R 
European Cup, visit www.yamaha-racing.com



 

Turbo kit.

This kit is designed for the no limits driver 
that wants to pull more power from their YXZ. 
We scoured the globe, sourcing the highest 
quality components available – determined 
to build a turbo kit unlike any other. During 
development, no detail was overlooked. You’ll 
immediately feel the power as soon as you hit 
the gas.

Water-to-air intercooler to cool all that new 
found pressurized air. 
Braided, stainless steel hoses and AN fittings 
utilized throughout for proven durability. 
High-performance silicon hoses on all boost 
connections to prevent blow-offs.

Hand-welded, TIG-welded, equal length 
stainless steel tubular exhaust manifold for 
maximum performance and durability. 
98 octane (RON) fuel required. 
New Yamaha ECU that provides consistent 
throttle response. 
A custom air box that fits in the same stock 
location.

Includes a high-quality Donaldson® air filter 
assembly. 
Up to a 60% increase in power overall.



 

Herover finder du et udvalg af bolt-on tilbehør. Kontakt din lokale Yamaha-forhandler for at få en komplet liste over tilbehør og for at få rådgivning om den bedste tilbehørsopsætning 
til din Yamaha. Der findes også en komplet liste over tilbehør på vores hjemmeside.

Afskærmninger til forreste A-arm.
B57-F31A0-V0-00

Ompakningssæt til lyddæmper
90798-33601-01

Skinnende LED-lysskinne 15”
2HC-H4104-M0-00

Skinnende LED-lysskinne 27” LED-lysspot
2HC-H4104-V0-00

Trail Front Grab Bar med beslag til 
montering af spil
2HC-F84L0-S0-00

Desert Front Grab Bar
2HC-F84L0-V0-00

Desert Front Grab Bar med beslag 
til spil
2HC-F84L0-T0-00

Rear Grab Bar
2HC-F85E0-V0-00

Komplet Titanium Racing-
udstødningssystem
90798-33601-00

Koblingskit.
2HC-W001G-00-00

GYTR®-gazeluftfilter
2HC-E41D0-V0-00

LED-projektør
2HC-H4104-L0-00

Opbevaringsdækken
2HC-F81A0-V0-00

Yamaha forskydeligt 
T-skruetrækkersæt
ACC-0SS58-40-67

Brede skærmkanter
2HC-F15E0-V0-00

WARN® syntetisk rebsæt
YMD-72128-00-00

WARN®-stålwire.
YMD-60076-00-00

WARN Vantage 3000-spil
SSV-F740C-T0-00

Metrisk værktøjssæt YEC-9 batterioplader
YME-YEC09-EU-00

Kontaktpanel
2HC-H2570-V0-00

Ledningsnet til spil
2HC-F28M0-V0-00

Monteringsklemmer
2HC-F34A0-V0-00

YXZ1000R SS SE / YXZ1000R SS / YXZ1000R Tilbehør



Specifikationer kan ændres uden varsel i overensstemmelse med nationale bestemmelser og lovgivning.

 

Specifikationer
YXZ1000R SS SE YXZ1000R SS YXZ1000R

Motor
Motortype Væskekølet, 4-takts, 4-ventilet, DOHC, 3-cylindret Væskekølet, 4-takts, 4-ventilet, DOHC, 3-cylindret Væskekølet, 4-takts, 4-ventilet, 3-cylindret, DOHC

Slagvolumen 998 cc 998 cc 998 cc

Boring x slaglængde 80,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm 80,0 mm x 66,2 mm

Kompressionsforhold 11.3 : 1 11.3:1 11.3: 1

Smøresystem Tørsump Tørsump Tørsump

Brændstofsystem Triple Mikuni 41 mm Triple Mikuni 41 mm Triple Mikuni 41 mm

Tændingssystem TCI TCI TCI

Startersystem Elektrisk Elektrisk Elektrisk

Transmissionssystem 5-trins, Konstant indgreb, 5-speed.forward, Electric Paddle Shift Konstant indgreb, 5-speed.forward, Electric Paddle Shift 5-trins, Konstant indgreb, manuel

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

Final transmission Aksel Aksel Aksel

Stel
Affjedringssystem for Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 412 mm wheel 

travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Dual Spring
Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 412 mm wheel 

travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring
Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 412 mm wheel 

travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring

Affjedringssystem bag Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 432 mm wheel 
travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Dual Spring

Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 432 mm wheel 
travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring

Independent double wishbone with Anti-Sway bar, 432 mm wheel 
travel, Fox® 2.5 Podium RC2 Single Spring

Forbremse Dobbelt hydraulisk skive Dobbelt hydraulisk skive Dobbelt hydraulisk skive

Bagbremse Dobbelt hydraulisk skive, Akselmonteret parkeringsbremse Dobbelt hydraulisk skive, Akselmonteret parkeringsbremse Dobbeltventileret hydraulisk skive, Akselmonteret parkerings-
bremse

Fordæk Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock 
wheels)

Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, hjul støbt i aluminium med lås Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, hjul støbt i aluminium

Bagdæk Maxxis MU09, AT27x11.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock 
wheels)

Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, hjul støbt i aluminium med 
lås

Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, hjul støbt i aluminium

Dimensioner
Samlet længde 3 121 mm 3 121 mm 3 121 mm

Samlet bredde 1 626 mm 1 626 mm 1 626 mm

Samlet højde 1 834 mm 1 834 mm 1 834 mm

Akselafstand 2 300 mm 2 300 mm 2 300 mm

Min. venderadius 6,0 m 6,0 m 6,0 m

Min. frihøjde 330 mm 330 mm 330 mm

Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 685 kg / 699kg 685 kg / 699 kg 685 kg / 699 kg

Tankkapacitet 34,0 liter 34,0 L 34 liter

Olietankkapacitet 3,4 liter 3,4 L 3,4 liter

Sædehøjde n/a n/a n/a

Maks. belastning
Cargo bed 136 kg 136 kg 136 kg

Forreste bagagebærer n/a n/a n/a

Bageste bagagebærer n/a n/a n/a



YFM90R YFZ50

Motor
Motortype SOHC, 1-cylindret, 4-takts, Luftkølet, 2-ventilet SOHC, 1-cylindret, 4-takts, Luftkølet, 2-ventilet

Slagvolumen 88 cc 49,4 cc

Boring x slaglængde 47,0 mm x 51,0 mm 39,0 mm x 41,4 mm

Kompressionsforhold 10.2 : 1 8.5 : 1

Smøresystem Vådsump Vådsump

Brændstofsystem Karburator TK13 mm V12 x 1

Tændingssystem DC-CDI CDI

Startersystem Elektrisk med hjælpe-kick Elektrisk og kickstarter

Transmissionssystem Automatisk CVT Kilerem automatisk

Drivsystem 2 WD 2 WD

Final transmission O-ringskæde Kæde

Stel
Affjedringssystem for Enkelt A-arm, 126 mm hjulvandring, justerbare støddæmpere med forbelastning Single A-arm, 60 mm wheel travel

Affjedringssystem bag Mono Shock svingarm, 145 mm hjulvandring, justerbar støddæmper med forbelast-
ning

Svingarm, 51 mm wheel travel

Forbremse Dobbelt tromlebremse Drum brake

Bagbremse Forseglet tromle Single mechanical drum

Fordæk AT18x7-8 AT16x6,5-7

Bagdæk AT18x9-8 AT16 x 7-7

Dimensioner
Samlet længde 1 490 mm 1 250 mm

Samlet bredde 885 mm 820 mm

Samlet højde 910 mm 770 mm

Akselafstand 1 010 mm 830 mm

Min. venderadius n/a n/a

Min. frihøjde 100 mm 88 mm

Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 120 kg 100 kg

Tankkapacitet 4,8 liter 5,8 liter

Olietankkapacitet n/a 0,9L liter

Sædehøjde 654 mm 585 mm

Maks. belastning
Cargo bed n/a n/a

Forreste bagagebærer n/a n/a

Bageste bagagebærer n/a n/a

Specifikationer



 

Din søgen efter eventyr 
begynder her

Vi har alle en eventyrer i maven med et 
brændende ønske om at søge mod nye 
horisonter. Og med en umættelighed lyst til 
opdagelser er der ingen grænser for, hvad du 
kan opnå og hvor lang du kan nå.

Med Yamahas 360 graders opstilling af 
produkter kan du nyde og dele en gnidningsløs 
serie af kvalitetsoplevelser på land til vands 
og i sne. Og for at hjælpe dig med at finde ud 
af, hvad der virkelig får dig i omdrejninger, har 
Yamaha skabt en specialistportal for eventyr, der 
giver adgang til en spændende, overraskende og 
givende ny verden.

Destination Yamaha Motor er en global online 
rejseplatform, der giver alle adrenalinjunkier 
mulighed for at få pulsen op og skabe nye 
oplevelser, der varer evigt. Destination Yamaha 
Motor arbejder sammen med godkendte 
rejsepartnere, så du kan søge online efter 
det ultimative eventyr, hvad end det er på 
motorcykel, 4-hjuler, i båd eller på snescooter.

Med et varieret udvalg af rejser, finder du helt 
sikkert en ny oplevelse, der udvider din horisont 
og flytter din grænser - og du kan være sikker 
på, at hver udbyder er tjekket og godkendt 
af Destination Yamaha Motor, så du kan føle 
dig helt sikker, når du booker. Besøg https://
destination-yamaha-motor.eu/ nu og gør dagen i 
morgen mere spændende sammen med os.
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ATVer med motorer op til 50cc anbefales kun til brug af kørere fra 6 år og op og altid under opsyn af en voksen. ATVer 
med motorer fra 70cc til 90cc anbefales kun til brug af kørere fra 12 år og op og altid under opsyn af en voksen. ATVer med 
motorer fra 90cc eller større anbefales kun til brug af kørere fra 16 år og op. Vores side-by-side-køretøjer anbefales kun til 

kørere på 16 år eller derover. ATVer og side-by-side-køretøjer er bygget til at køre inden for deres konstruktionsmæssige 
grænser. Sikker, bugserbar vægt er sammen med maksimal bærekapacitet anført i instruktionsbogen, hvor dette er relevant. 
Af hensyn til holdbarheden, driftssikkerheden og frem for alt fører- og passagersikkerheden (kun ved side-by-side-køretøjer) 

må den anbefalede kapacitet under ingen omstændigheder overskrides. ATVer kan være farlige at køre. Af hensyn til 
din sikkerhed: undgå altid asfalterede køreunderlag. ATVer og side-by-side-køretøjer er kun designet til ikke-asfalterede 

køreunderlag. Kørsel på asfalterede underlag kan have stor indflydelse på styring og kontrol og kan føre til mistet kontrol. 
Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og beskyttende beklædning. Kør aldrig med passagerer på ATVere, og brug altid 

sikkerhedsselen, når du kører på et Side-by-Side køretøj. Kør aldrig stuntkørsel. Kør ikke med alkohol eller stoffer i blodet. 
Undgå høj fart. Og vær særligt opmærksom i ujævnt terræn. Vær venligst forsigtig: kør altid på en forsvarlig måde med 

respekt for miljø samt national og lokal lovgivning. Yamaha anbefaler, at alle førere af ATV og side-by-side-køretøj tager 
et godkendt kørekursus. Hvis du ønsker sikkerheds- og træningsoplysninger, skal du spørge din forhandler eller ringe til 

Yamaha-distributøren i dit hjemland. Specifikationen og udseendet af de viste Yamaha-produkter kan variere uden varsel. De 
her viste produkter er kun til illustrationsformål og er ikke en bindende beskrivelse af produkterne. Nogle modeller er vist 

med ekstraudstyr. Kørerne i denne brochure er professionelle: forsøg ikke at efterligne dem. Alle ATVer og side-by-side-
køretøjer begrænset fabriksgaranti på 12 måneder som kan variere afhængig af model. 

 Kontakt din forhandler for flere oplysninger.

Følg os på:

Forhandler

yamaha-motor.dk Yamaha Motor Danmark, 
filial af Yamaha Motor Europe N.V., Holland, 

C.F. Tietgens Boulevard 30, 1.th.,
DK-5220 Odense SØ

 


