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-bySide 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.

The Yamaha Difference

2WD
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.

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.

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.

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.

Direct Connection
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.

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.

Ultimat kontroll

YXZ1000R SS SE
#DRIVENBYVICTORY. De høytytende YXZ-modellene er utviklet for personer som
hungrer etter pallplasser, og denne Special Edition-modellen befinner seg helt
øverst i oppstillingen! Den turtallsvennlige Yamaha-motoren, den sekvensielle
manuelle girkassen og Sport Shift er bare noen av de dynamiske funksjoner.
Med denne spennende SE-modellen er det satt ny standard for offroad-ytelse,
og den er den høyeste SxS-spesifikasjonen noensinne! Skifteren i rallystil gir
umiddelbar kontroll med fingertuppene for kløtsjfrie skift under full gass – og
med sitt YCC-S-aktiverte startkontrollsystem som brukes fra en stillestående start,
kan ingen måle seg.

YXZ1000R SS SE - SxS

Utstyrt med 29-tommers Big Horn-dekk på 14-tommers støpte aluminiumsfelger
og rekalibrert fjæring med lang vandring er YXZ1000R SS SE bygget for å takle det
mest ekstreme terrenget.

Yamaha Black

3-sylindret motor med høy ytelse

Bakmontert radiator

Kløtsjfritt Sport Shift-system

Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S)

DOHC-motoren på 998 kubikk har et
ultrakompakt 3-sylindret oppsett med 12 ventiler
og leverer forbløffende akselerasjon hele veien
opp til svimlende 10 500 o/min – som faktisk
definerer en helt ny klasse i SxS-verdenen. I tillegg
er de varmebehandlede veivstengene utviklet for
å takle ytterligere racejustering – når du er klar
for enda mer kraft!

På denne avanserte ATV-modellen er radiatoren
flyttet fra foran på kjøretøyet til høyt oppe på
det bakre lasteområdet for å unngå blokkering
av gjørme. De doble høyvolum-radiatorviftene
gir en kraftig luftstrøm som holder kontroll på
motortemperaturen under alle forhold.

Sport Shift-systemet ligner på designet som
brukes på rally- og racerbiler, og kommer med
skiftere på hver side av rattstammen. Den
forbedrete og rekalibrerte elektronikken lar
deg skifte enda raskere gjennom den 5-trinns
girkassen kun ved bruk av fingertuppene!

Den smarte Yamaha Chip Controlled Shift
(YCC-S) er nøkkelen til Sport Shift-systemet. Den
sofistikerte YCC-S monitoren overvåker en rekke
sensorer og kobler samtidig kløtsjen både ut og
inn etter behov, for sømløs hastighetsreduksjon
eller akselerasjon. Kløtsjskifte og -inngrep skjer
også raskere ved lavere hastighet, noe som
forbedrer crawling-ytelsen.

Halv-automatisk kraft

YXZ1000R SS
#DRIVENBYVICTORY. Vi har utviklet de høytytende YXZ-modellene ved å bygge
videre på vårt ekte Yamaha-racing-DNA. Kombinasjonen av den turtallsvillige
Yamaha-motoren og den sekvensielle Sport Shift-girkassen er selve hjertet i
denne høytytende maskinen – den perfekte oppskriften på en fantastisk ny og
spennende kjøreopplevelse.
Med denne dynamiske modellen setter vi ny standard for offroad-ytelse og skaper
den høyeste SxS-spesifikasjonen noensinne! Skifteren i rallystil gir umiddelbar
kontroll med fingertuppene for kløtsjfrie skift under full gass – og med sitt YCC-Saktiverte startkontrollsystem som brukes fra en stillestående start, kan ingen måle
seg.

YXZ1000R SS - SxS

Utstyrt med 29-tommers Big Horn-dekk på 14-tommers støpte aluminiumsfelger
og rekalibrert fjæring med lang vandring er YXZ1000R SS bygget for å mestre de
mest ekstreme terrengene.

Racing Blue

3-sylindret motor med høy ytelse

Bakmontert radiator

Kløtsjfritt Sport Shift-system

Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S)

DOHC-motoren på 998 kubikk har et
ultrakompakt 3-sylindret oppsett med 12 ventiler
og leverer forbløffende akselerasjon hele veien
opp til svimlende 10 500 o/min – som faktisk
definerer en helt ny klasse på SxS-scenen. I tillegg
er de varmebehandlede veivstengene utviklet for
å takle ytterligere racejustering – når du er klar
for enda mer kraft!

På denne avanserte modellen er radiatoren
flyttet fra foran på kjøretøyet til høyt oppe på
det bakre lasteområdet for å unngå blokkering
av gjørme. De doble høyvolum-radiatorviftene
gir en kraftig luftstrøm som holder kontroll på
motortemperaturen under alle forhold.

Sport Shift-systemet ligner på designet som
brukes på rally- og racerbiler, og kommer med
skiftere på hver side av rattstammen. Den
forbedrete og rekalibrerte elektronikken lar
deg skifte enda raskere gjennom den 5-trinns
girkassen kun ved bruk av fingertuppene!

Den smarte Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S)
er nøkkelene til Sport Shift-systemet. Den
sofistikerte YCC-S monitoren overvåker en rekke
sensorer og kobler samtidig kløtsjen både ut og
inn etter behov, for sømløs hastighetsreduksjon
eller akselerasjon. Kløtsjskifte og -inngrep skjer
også raskere ved lavere hastighet, noe som
forbedrer crawling-ytelsen.

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

Skift og vinn

YXZ1000R
Er du #DRIVENBYVICTORY? Hopp inn, og opplev umiddelbart YXZs rendyrkede
ytelse. Kombinasjonen av den kraftige, turtallsvillige Yamaha-motoren og den
sekvensielle manuelle girkassen er selve hjertet i denne høytytende maskinen –
den perfekte oppskriften på en fantastisk spennende kjøreopplevelse.
YXZ 1000R er den mest dynamiske SxS-en med den høyeste spesifikasjonen
noensinne og setter ny standard for offroad-ytelse. Adrenalinet pumper skikkelig
takket være den unike 5-trinns manuelle girkassen, som gir føreren full kontroll
over hvor mye motorkraft som treffer banen – og når!

YXZ1000R - SxS

Med 29-tommers Big Horn-dekk på 14-tommers aluminiumsfelg og rekalibrert
fjæring med lang vandring er YXZ1000R bygget for å mestre det mest ekstreme
terrenget.

Racing Blue

3-sylindret motor med høy ytelse

Bakmontert radiator

Sekvensiell 5-trinns manuell girkasse

Hydraulisk kløtsjsystem

DOHC-motoren på 998 kubikk har et
ultrakompakt 3-sylindret oppsett med 12 ventiler
og leverer forbløffende akselerasjon hele veien
opp til svimlende 10 500 o/min – som faktisk
definerer en helt ny klasse i SxS-verdenen. I tillegg
er de varmebehandlede veivstengene utviklet for
å takle ytterligere racejustering – når du er klar
for enda mer kraft!

På denne avanserte modellen er radiatoren
flyttet fra foran på kjøretøyet til høyt oppe på
det bakre lasteområdet for å unngå blokkering
av gjørme. De doble høyvolum-radiatorviftene
gir en kraftig luftstrøm som holder kontroll på
motortemperaturen under alle forhold.

Den sekvensielle 5-girs manuelle girkassen
passer for førere med en kjørestil som krever
full kontroll med kløtsj- og girinngrep. Med
manuelt skifte kombinert med kløtsjinngrep kan
du dirigere kraften og dreiemomentet akkurat
dit du vil, når du vil. Den sekvensielle 5-trinns
girkassen er opptil 20 % mer effektiv enn de
fleste automatiske CVT-ene.

Det tøffe, hydraulisk aktivert multidiskkløtsjsystemet med momentbegrenser er
fotbetjent for at du skal få en lett og god
kontaktfølelse.

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

The kids’ ATV that
adults love too.

YFM90R
YFM90R er mindre av format, men likevel utstyrt med flere detaljer fra de større
Yamaha-modellene, inkludert dobbel A-arm uavhengig forstilling, trommelbrems
bak, CVT-girkasse og elektrisk start.

White

YFM90R kombinerer krefter med en rekke praktiske detaljer. Hastigheten kan
begrenses ut fra forskjellige kjøreferdigheter, og parkeringsbrems på styret gjør
at YFM90R står trygt der du setter den fra deg.

YFM90R - ATV

Den helautomatiske girkassen er nok en detalj som gjør modellen ekstra velegnet
for yngre førere.

Racing Blue

Brukervennlig girkasse

Elektrisk start

Forover, nøytral og revers

Justerbar fjæring med lang fjæringsvei

En helautomatisk girkasse gjør YFM90R enda
enklere å kjøre for ferske førere. Det er spesielt
praktisk og komfortabelt ved lengre tids kjøring.

Å starte ATV-en er like enkelt som håndtering og
vedlikehold. Du trenger ikke bekymre deg for en
kickstarter. Bare trykk på el.start-knappen, og
YFM90R starter umiddelbart. Den er ideell for
nybegynnere fra 10 år og oppover.

YFM90R er utstyrt med F/N/R-girspak, noe som
gjør det ekstra praktisk for føreren.

Lang fjæringsvei bidrar til at hjulene er mer i
kontakt med underlaget, selv i kupert terreng. At
fjæringen foran er uavhengig, vil si at bevegelsen
til det ene forhjulet ikke påvirker det andre. Dette
gir bedre håndtering ved at YFM90R kan kjøre
over humpete terreng på en mer nøyaktig og jevn
måte for økt komfort og kontroll.

Small in size, big in fun.

YFZ50
Det kompakte karosseriet, de enkle kontrollene og den automatiske 49cc-motoren
gjør YFZ50 til den perfekte startmodellen. Denne mini-ATV-en er konstruert for
barn mellom seks og ni år og er klar til å gi familien mange timer med moro.

White

Sikkerhet kommer først, og YFZ50 har en rekke funksjoner som gir
foreldre svært god kontroll. Hastigheten kan begrenses med gasskruen og
turtallsbegrenserbryteren – og en halssnor som er festet til en dødmannsknapp
kan stoppe motoren umiddelbart.

YFZ50 - ATV

Yamaha YFZ50 er enkel å bruke, morsom å kjøre og enkel å vedlikeholde og er det
opplagte valget for ansvarlige voksne – og med den YFZ450R-inspirerte stylingen
må denne mini-ATV-en stå øverst på alle barns ønskeliste!

Racing Blue

Kompakt karosseri med YFZ450Rracerstyling
YFZ50 er utstyrt med et kompakt karosseri som er
utformet for førere fra seks til ni år. De fleksible
plastpanelene har glatte kanter for ekstra
sikkerhet, og den romslige sittestillingen har
plass til barn av ulik størrelse. Stylet akkurat som
Yamaha YZF450R racer, er dette ting drømmer
lages av!

Lett å bruke og morsom å kjøre

Sikkerhetsfunksjoner for foreldrekontroll

Utforming som krever lite vedlikehold

Alt ved YFZ50 har blitt utformet for å gjøre
den enkel å bruke og morsom å kjøre.
Bremsehendlene på styret fungerer på samme
måte som på en sykkel, noe som gjør at føreren
føler seg umiddelbart hjemme – og det er en
elektrisk starter for rask og enkel start. Med
helautomatisk CVT V-drivreim girkasse går YFZ50
virkelig som en lek!

YFZ50 har blitt utformet for å gi foreldre full
kontroll over barnets kjøring. En gassperre-skrue
justerer akselerasjon og topphastighet for å
passe alle ferdighetsnivåer, mens en elektronisk
begrenser kan byttes for å begrense motorens
omdreiningstall – og en snor festet til en
dødmannsknapp gjør det mulig for foreldrene
å kutte motoren omgående, dersom det er
nødvendig.

YFZ50 er utformet for å gi hele familien timevis
med moro, og derfor har vi sørget for at den
er lett å eie og enkel å vedlikeholde – selv for
foreldre uten ATV-erfaring. Den automatiske
girkassen betyr at det ikke er noen clutch å
justere, og luftfilteret kan inspiseres og rengjøres
uten behov for verktøy. Bare nyt kjøreturen!

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.

YXZ1000R SS SE / YXZ1000R SS / YXZ1000R Tilbehør

Beskyttelsesdeksler foran for
A-arm

Omisoleringssett, lyddemper

Radiant LED-lysbøyle, 15”

90798-33601-01

2HC-H4104-M0-00

Gripebøyle foran med vinsjfeste
for ørkenkjøring

Gripebøyle bak
2HC-F85E0-V0-00

Radiant LED-lysbøyle, 27”

LED-spot

Gripebøyle foran med vinsjfeste

2HC-H4104-V0-00

2HC-F84L0-S0-00

LED-flomlys

Oppbevaringsovertrekk

2HC-H4104-L0-00

2HC-F81A0-V0-00

Yamaha glidende skrujern med
T-håndtak

B57-F31A0-V0-00

Gripebøyle foran for ørkenkjøring
2HC-F84L0-V0-00

2HC-F84L0-T0-00

Komplett racing-eksosanlegg i
titan

ACC-0SS58-40-67

Clutch-sett

GYTR®-nettingluftfilter

Skjermbredder

Vinsjkablingssett

Monteringsklemmer

2HC-W001G-00-00

2HC-E41D0-V0-00

2HC-F15E0-V0-00

2HC-F28M0-V0-00

2HC-F34A0-V0-00

WARN®-sett med syntetisk tau

WARN®-stålwire

WARN Vantage 3000-vinsj

Metrisk verktøysett

YEC-9-batterilader

Bryterpanel

YMD-72128-00-00

YMD-60076-00-00

SSV-F740C-T0-00

YME-YEC09-EU-00

2HC-H2570-V0-00

90798-33601-00

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
YXZ1000R SS SE

YXZ1000R SS

YXZ1000R

Motortype

Væskekjølt, Firetakt, 4-ventilers, DOHC, Tre sylindere

Væskekjølt, Firetakt, 4-ventilers, DOHC, Tre sylindere

Væskekjølt, Firetakt, 4-ventilers, 3-sylindret, DOHC

Slagvolum

998 cc

998 cc

998 cc

80,0 mm x 66,2 mm

80,0 mm x 66,2 mm

80,0 mm x 66,2 mm

Motor

Boring x slag
Kompresjonsforhold

11.3 : 1

11.3:1

11.3: 1

Tørrsump

Tørrsump

Tørrsump

Drivstoffssystem

Triple Mikuni 41 mm

Triple Mikuni 41 mm

Triple Mikuni 41 mm

Tenningssystem

TCI

TCI

TCI

Elektrisk

Elektrisk

Elektrisk

5-trinns, Konstant utveksling, 5-speed.forward, Electric Paddle
Shift

Konstant utveksling, 5-speed.forward, Electric Paddle Shift

5-trinns, Konstant utveksling, manuell

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

Fjæringssystem foran

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

Fjæringssystem bak

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

Smøresystem

Startsystem
Fremdriftsystem
Drivsystem
Kraftoverføring

Chassis

Dobbel hydraulisk skive

Dobbel hydraulisk skive

Dobbel hydraulisk skive

Bremser bak

Bremser foran

Dobbel hydraulisk skive, Parkeringsbrems montert på håndtaket

Dobbel hydraulisk skive, Parkeringsbrems montert på håndtaket

Dobbel ventilert hydraulisk skive, Parkeringsbrems montert på
håndtaket

Dekk foran

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

Maxxis Boghorn M917, AT29x9.00R-14, Støpt lås til aluminiumshjul

Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, støpte aluminiumsfelger

Dekk bak

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

Maxxis Boghorn M918, AT29x11.00R-14, Støpt lås til aluminiumshjul

Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, støpte aluminiumsfelger

Dimensjoner
Lengde

3 121 mm

3 121mm

3 121 mm

Bredde

1 626 mm

1 626mm

1 626 mm

Høyde

1 834 mm

1 834mm

1 834 mm

Akselavstand

2 300 mm

2 300mm

2 300 mm

Svingradius
Minimum bakkeklaring
Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff)

6,0 m

6,0 m

6,0 m

330 mm

330mm

330 mm

685 kg / 699 kg

685kg / 699kg

685 kg / 699 kg

Tankvolum

34,0 liter

34,0 liter

34,0 liter

Kapasitet oljetank

3,4 liter

3,4 liter

3,4 liter

n/a

n/a

n/a

Setehøyde

Lastekapasitet
Cargo bed

136 kg

136 kg

136 kg

Bagasjebærer foran

n/a

n/a

n/a

Bagasjebærer bak

n/a

n/a

n/a

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

Spesifikasjoner
YFM90R

YFZ50

Motortype

SOHC, Ensylindret, Firetakt, Luftkjølt, 2-ventilers

SOHC, Ensylindret, Firetakt, Luftkjølt, 2-ventilers

Slagvolum

88 cc

49,4cc

47,0 mm x 51,0 mm

39,0 mm x 41,4 mm

Motor

Boring x slag
Kompresjonsforhold

10.2 : 1

8.5 : 1

Wet sump

Wet sump

Drivstoffssystem

Forgasser TK13 mm

V12 x 1

Tenningssystem

DC-CDI

CDI

Elektrisk med ekstra kickstarter

El.start og kick

Automatisk CVT

Automatisk, variatordrift

Smøresystem

Startsystem
Fremdriftsystem
Drivsystem
Kraftoverføring

2WD

2WD

Kjede m/o-ringstetning

Kjede

Enkel A-arm, 126 mm fjæringsvei, forspente, justerbare støtdempere

Single A-arm, 60 mm wheel travel

Mono Shock-svingarm, 145 mm fjæringsvei, forspent justerbar støtdemper

Svingarm, 51 mm wheel travel

Chassis
Fjæringssystem foran
Fjæringssystem bak
Bremser foran

Dobbeltforseglet trommel

Drum brake

Forseglet trommel

Single mechanical drum

Dekk foran

AT18x7-8

AT16x6,5-7

Dekk bak

AT18x9-8

AT16 x 7-7

Lengde

1 490 mm

1 250 mm

Bredde

885 mm

820 mm

Høyde

910 mm

770 mm

1 010 mm

830 mm

Bremser bak

Dimensjoner

Akselavstand
Svingradius
Minimum bakkeklaring

n/a

n/a

100 mm

88 mm

Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff)

120 kg

100 kg

Tankvolum

4,8 liter

5,8 liter

Kapasitet oljetank

n/a

0,9 liter

654 mm

585 mm

Cargo bed

n/a

n/a

Bagasjebærer foran

n/a

n/a

Bagasjebærer bak

n/a

n/a

Setehøyde

Lastekapasitet

yamaha-motor.no

Følg oss på:

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

Forhandler

ATV-er med motorer på opptil 50cc er anbefalt til bruk av førere på 6 år eller eldre, og alltid under tilsyn av voksne. ATV-er
med motorer på 70 til 90cc er bare anbefalt til bruk for førere i 12-årsalderen eller eldre, og alltid med voksenfølge. ATV-er
med motorer på 90cc eller mer er bare anbefalt til bruk av førere i 16-årsalderen og eldre. Våre Side-by-Side Vehicles er bare
anbefalt til bruk av 16 år gamle førere eller eldre. ATV-er Side-by-Side Vehicles er bygget til å driftes innen angitte grenser.
Trygge laster og maksimal bærekapasitet er fastsatt i brukerhåndboken, om nødvendig. Den anbefalte kapasiteten bør aldri
overstiges under noen omstendigheter, med hensyn til varighet, pålitelighet, og det viktigste av alt: sikkerhet for fører og
passasjer (siste gjelder bare Side-by-Side Vehicle). ATV-er kan være farlige i bruk. For din sikkerhet: unngå alltid asfalterte
overflater. ATV-er og Side-by-Side Vehicles er beregnet til bruk på uasfalterte overflater. Å kjøre på asfaltert overflate kan ha
alvorlig virkning på håndtering og kontroll, og kan forårsake tap av kontroll over kjøretøyet. Alltid bruk hjelm og verneutstyr.
Aldri ha passasjerer på ATV-en og bruk alltid setebeltet i en Side-by-Side Vehicle. Aldri driv med stuntkjøring. Kjøring og
alkohol eller piller fungerer ikke sammen. Ikke kjør for fort. Og vær ekstra forsiktig på vanskelig terreng. Vennligst “trå
varsomt”: kjør alltid med respekt for både miljøet og nasjonale og lokale lover. Yamaha anbefaler at alle ATV og Side-by-Side
ATV førere gjennomfører et godkjent treningskurs. Kontakt din forhandler eller ring Yamaha-distributøren i landet ditt
for mer informasjon om sikkerhet og opplæring.00 Spesifikasjonene og det ytre på Yamahas produkter kan enders uten
forhåndsvarsel, så modellene vist her er bare for illustrative formål og ikke kontraktbindende produktbeskrivelser. Noen
modeller vises med valgfritt tilbehør. Førerne i denne brosjyren er profesjonelle: ikke prøv å etterligne dem. Alle ATV-er og
Side-by-Side Vehicles kommer med 12 måneders begrenset fabrikkgaranti. Spør forhandleren din om detaljene.
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