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.

Ultimate control.

YXZ1000R SS SE
#DRIVENBYVICTORY. De högpresterande YXZ-modellerna utvecklades för
personer med en äkta hunger för pallplatser och den här specialutgåvan är allra
främst i uppställningen! Yamaha-motorn med högt varvtal, den sekventiella
manuella växellådan och Sport Shift är bara några av de dynamiska egenskaperna.
Med den här spännande SE-modellen når terrängprestandan till nästa nivå och
skapar den högsta kapaciteten hos en SxS någonsin! Spaken i rallystil ger dig
omedelbar fingertoppskontroll för kopplingsfri växling med full gas - och med det
YCC-S-aktiverade styrsystemet som används från en stillastående start kan inte
jämföras med något annat.

YXZ1000R SS SE - SxS

XYZ1000R SS SE är utrustad med 29-tums Big Horn-däck på 14-tumsfälgar i gjuten
aluminium och omkalibrerad fjädring med lång slaglängd och är byggd för att
dominera på den mest extrema terrängen.

Yamaha Black

Högpresterande 3-cylindrig motor

Bakmonterad kylare

Kopplingsfritt Sport Shift-system

Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S)

DOHC-motorn med 998cc har en ultrakompakt,
3-cylindrig layout med 12 ventiler som erbjuder
en kraftfull acceleration hela vägen upp till
maxvarv på 10 500 rpm vid rödstrecket - vilket
faktiskt skapar en helt ny klass i SxS-världen.
Dessutom är de värmebehandlade vevstakarna
designade för att ta racingtrimningen vidare - så
fort du är redo för mer kraft!

För den här avancerade designen flyttades
kylaren från fordonets främre del till högt upp
baktill för att undvika damm, smuts och sten. De
dubbla kylfläktarna med hög volym ger ett stort
luftflöde som håller motortemperaturen under
kontroll under alla förhållanden.

Sport Shift-systemet liknar det som används i
rally- och racingbilar, med paddlar på vardera sida
om ratten. Den finjusterade och omkalibrerade
elektroniken gör att du kan växla dig igenom den
5-växlade växellådan ännu snabbare med bara
fingertopparna!

Intelligenta Yamaha Chip Controlled Shift
(YCC-S) är grunden till Sport Shift-systemet. Den
sofistikerade YCC-S styr en rad sensorer och
kopplar direkt i eller ur kopplingen när det behövs
för att du ska få en smidig upp- och nedväxling.
Växling och dragläge fungerar också snabbare
vid en lägre hastighet, vilket ökar prestandan vid
krypkörning.

Semi-automatic
firepower.

YXZ1000R SS
#DRIVENBYVICTORY. Vi utvecklade de högpresterande YXZ-modellerna genom
att dra nytta av det äkta racing-DNA som finns i Yamahas arv. Yamaha-motorn
med högt varvtal, tillsammans med den sekventiella Sport Shift-växellådan, utgör
hjärtat i den här högpresterande maskinen och skapar den perfekta formulan för
att ge dig en verkligt spännande ny körupplevelse.
Med den här dynamiska modellen har vi tagit prestandan vid terrängkörning
till nästa nivå och skapat en SxS med den högsta kapaciteten någonsin! Spaken
i rallystil ger dig omedelbar fingertoppskontroll för kopplingsfri växling med
full gas - och med det YCC-S-aktiverade styrsystemet som används från en
stillastående start kan inte jämföras med något annat.

YXZ1000R SS - SxS

YXZ1000R SS är byggd för att dominera den mest extrema terrängen, utrustad
med 29-tums Big Horn-däck på 14-tums gjutna aluminiumfälgar och omkalibrerad
fjädring med lång slaglängd.

Racing Blue

Högpresterande 3-cylindrig motor

Bakmonterad kylare

Kopplingsfritt Sport Shift-system

Yamaha Chip Controlled Shift (YCC-S)

DOHC-motorn med 998cc har en ultrakompakt,
3-cylindrig layout med 12 ventiler som erbjuder
en hisnande acceleration hela vägen till maxvarv
på 10 500 rpm till rödstrecket - vilket faktiskt
skapar en helt ny klass på SxS-scenen. Dessutom
är de värmebehandlade vevstakarna designade
för att ta racingtrimningen vidare - så fort du är
redo för mer kraft!

För den här avancerade designen flyttades
kylaren från fordonets främre del till högt upp
baktill för att undvika damm, smuts och sten. De
dubbla kylfläktarna med hög volym ger ett stort
luftflöde som håller motortemperaturen under
kontroll under alla förhållanden.

Sport Shift-systemet liknar det som används i
rally- och racingbilar, med paddlar på vardera sida
om ratten. Den finjusterade och omkalibrerade
elektroniken gör att du kan växla dig igenom den
5-växlade växellådan ännu snabbare med bara
fingertopparna!

Intelligenta Yamaha Chip Controlled Shift
(YCC-S) är grunden till Sport Shift-systemet. Den
sofistikerade YCC-S styr en rad sensorer och
kopplar direkt i eller ur kopplingen när det behövs
för att du ska få en smidig upp- och nedväxling.
Växling och dragläge fungerar också snabbare
vid en lägre hastighet, vilket ökar prestandan vid
krypkörning.

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

Shift and win.

YXZ1000R
Är du #DRIVENBYVICTORY? Hoppa in för att omedelbart få känna YXZ:s
prestanda.
Den kraftfulla och vassa motorn och den sekventiella manuella växellådan utgör
hjärtat i den här högpresterande maskinen och skapar den perfekta formulan för
att ge dig en verkligt spännande körupplevelse.

YXZ 1000R är den högsta specifikationen och den mest dynamiska SxS-modellen
någonsin, som tar prestandan vid terrängkörning till en helt ny nivå. Adrenalinet
stiger verkligen tack vare den unika 5-växlade manuella växellådan, vilken ger
föraren fullständig kontroll över hur mycket motorkraft som möter banan – och
när!

YXZ1000R - SxS

Utrustad med 29-tums Big Horn-däck på 14-tumsfälgar i gjuten aluminium och
omkalibrerad fjädring med lång slaglängd är YXZ1000R byggd för att klara den
mest extrema terrängen.

Racing Blue

Högpresterande 3-cylindrig motor

Bakmonterad kylare

Manuell sekventiell 5-växlad växellåda

Hydrauliskt kopplingssystem

DOHC-motorn med 998cc har en ultrakompakt,
3-cylindrig layout med 12 ventiler som erbjuder
en kraftfull acceleration hela vägen upp till
maxvarv på 10 500 rpm vid rödstrecket - vilket
faktiskt skapar en helt ny klass i SxS-världen.
Dessutom är de värmebehandlade vevstakarna
designade för att ta racingtrimningen vidare - så
fort du är redo för mer kraft!

För den här avancerade designen flyttades
kylaren från fordonets främre del till högt upp
baktill för att undvika damm, smuts och sten. De
dubbla kylfläktarna med hög volym ger ett stort
luftflöde som håller motortemperaturen under
kontroll under alla förhållanden.

Den 5-växlade sekventiella manuella växellådan är
utformad för förare som uppskattar full kontroll
över koppling och växelläge. Manuell växling i
kombination med finstämd koppling låter dig
placera kraften och vridmomentet precis där du
vill ha dem - när du vill ha dem. Den 5-växlade
sekventiella växellådan är upp till 20 % mer
effektiv än de flesta automatiska CVT-systemen.

Det kraftiga, hydrauliska multidiskkopplingssystemet är fotmanövrerat för en lätt
och kontrollerad känsla.

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

The kids’ ATV that
adults love too.

YFM90R
YFM90R är visserligen liten till storleken, men den är utrustad med flera
funktioner som återfinns på större Yamahamodeller, däribland individuell fjädring
fram med dubbla A-armar, trumbroms bak, automatisk transmission och elstart.

White

YFM90R balanserar kraft med ett antal funktioner som ger dig full kontroll. Ett
enkelt CDI-plug-in justerar motorns effekt så att den passar olika körkunskaper
och parkeringsbromsen på styret ser till att YFM90R står stilla när ni önskar.

YFM90R - ATV

Den helautomatiska växellådan gör den ännu mer lättkörd och det är detta sätt att
tänka som gör YFM90R till barnens fyrhjuling som även vuxna älskar.

Racing Blue

Smidig växellåda

Elstart

Framåt, friläge och back

Justerbar fjädring med lång slaglängd

YFM90R har en helautomatisk transmission som
gör det enklare för yngre och oerfarna förare att
lära sig köra. Detta är särskilt användbart när man
kör en längre tid och att växla kan bli tröttsamt.

Starten är lika enkel som körningen och
underhållet. Inget besvär med en kickstart. Tryck
helt enkelt på elstarten så startar YFM90R. Den är
idealisk för nybörjarförare från 10 års ålder.

YFM90R är försedd med en smidig växelspak för
hantering av fram/neutral/backläge.

Fjädringen med lång slaglängd ger däcken bättre
och jämnare kontakt med underlaget, även i
kuperad terräng. Separat fjädring fram innebär
att hjulens rörelser inte påverkas av varandra.
Det gör att köregenskaperna förbättras eftersom
YFM90R blir mer följsam och smidig, vilket leder
till bättre komfort och kontroll.

Small in size, big in fun.

YFZ50
Med kompakt kaross, enkla reglage och automatisk 49 cc-motor är YFZ50 den
perfekta läromästaren. Minifyrhjulingen är byggd för barn mellan 6 och 9 år och
ger garanterat många timmars nöje.

White

Säkerheten är viktigast, och YFZ50 har en rad funktioner som ger föräldrarna
möjlighet att kontrollera körningen. Hastigheten kan begränsas med
tomgångsjusteringsskruven och varvtalsbegränsaren, och genom att dra i linan
som är ansluten till en linbrytare stängs motorn av omedelbart.

YFZ50 - ATV

Yamaha YFZ50 är enkel att använda, kul att köra och enkel att underhålla vilket gör
den till det självklara valet för ansvarsfulla vuxna.

Racing Blue

Kompakt chassi med sporting design

Enkel att använda och rolig att köra

Föräldrakontroll – säkerhetsfunktioner

Konstruktion med litet underhållsbehov

YFZ50 har ett kompakt chassi som är konstruerad
för förare mellan 6 och 9 år. De flexibla
plastpanelerna har släta kanter för ökad säkerhet,
och den rymliga körställningen gör att barn i olika
storlekar ryms. Dina drömmars fyrhjuling.

Allt med YFZ50 är utformat för att göra den enkel
att använda och rolig att köra. De styrmonterade
bromsreglagen fungerar på samma sätt som på
en cykel, vilket gör att förarna genast känner igen
sig. Dessutom har den elstart för snabb och enkel
start. Med helautomatisk CVT-transmission blir
körningen av YFZ50 verkligen en barnlek!

YFZ50 har utformats för att ge föräldrarna
fullständig kontroll över sina barns körning. En
hastighetsbegränsarskruv justerar acceleration
och toppfart för att passa varje kunskapsnivå, och
en elektronisk fartbegränsare kan ställas in för
att begränsa motorvarvtalet. Dessutom finns det
ett snöre anslutet till en linbrytare som gör det
möjligt för föräldrar att stänga av motorn om så
krävs.

YFZ50 är utformad för att ge hela familjen många
roliga timmar. Därför har vi sett till att den är
enkel att äga och lätt att underhålla – även för
de föräldrar som saknar tidigare erfarenhet
av fyrhjulingar. Automatväxlingen innebär att
det inte finns någon koppling att hantera och
luftfiltret kan inspekteras och rengöras utan
verktyg. Bara kör och ha kul!

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 Tillbehör

Hasplåtar för främre A-arm

Ompackningssats för ljuddämpare

Radiant LED-ljusskena 15 tum

B57-F31A0-V0-00

90798-33601-01

2HC-H4104-M0-00

Radiant LED-ljusskena 27 tum

LED-ljusspot
2HC-H4104-V0-00

Främre stötfångare med
vinschfäste.
2HC-F84L0-S0-00

Främre stötfångare
2HC-F84L0-V0-00

Främre stötfångare med
vinschfäste.

Stötfångare bak

LED Light Flood

Förvaringskapell

Yamaha T-mejselset

2HC-F85E0-V0-00

2HC-H4104-L0-00

2HC-F81A0-V0-00

ACC-0SS58-40-67

2HC-F84L0-T0-00

Komplett racingavgassystem i titan

Kopplingssats

GYTR® luftfilter

Skärmbreddare

Kabelsats till vinsch

Fästklämmor

90798-33601-00

2HC-W001G-00-00

2HC-E41D0-V0-00

2HC-F15E0-V0-00

2HC-F28M0-V0-00

2HC-F34A0-V0-00

WARN®-syntetvajersats

WARN®-stålvajer

WARN Vantage 3000 Winch

Verktygssats

YEC-9 Batteriladdare

Brytarpanel

YMD-72128-00-00

YMD-60076-00-00

SSV-F740C-T0-00

YME-YEC09-EU-00

2HC-H2570-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.

Specifikationer
YXZ1000R SS SE

YXZ1000R SS

YXZ1000R

Motortyp

Vätskekylning, 4-takts, 4 ventiler, DOHC, Trecylindrig

Vätskekylning, 4-takts, 4 ventiler, DOHC, Trecylindrig

Vätskekylning, 4-takts, 4 ventiler, 3-cylindrig, DOHC

Slagvolym

998 cc

998 cc

998 cc

80,0 mm x 66,2 mm

80,0 mm × 66,2 mm

80,0 mm × 66,2 mm

Motor

Borrning och slag
Kompression
Smörjningssystem
Bränslesystem

11.3 : 1

11.3:1

11.3: 1

Torrsump

Torrsump

Torrsump
Triple Mikuni 41 mm

Triple Mikuni 41 mm

Triple Mikuni 41 mm

Tändsystem

TCI

TCI

TCI

Startsystem

Elstart

Elstart

Elstart

5-växlad, Konstant ingrepp, 5-speed.forward, Electric Paddle Shift

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

5-växlad, Konstant ingrepp, 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

Axel

Axel

Axel

Fjädringssystem fram

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

Fjädringssystem 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

Transmissionssystem
Drivsystem
Sluttransmission

Chassi

Frambroms

Dubbel hydraulisk skiva

Dubbel hydraulisk skiva

Dubbel hydraulisk skiva

Bakbroms

Dubbel hydraulisk skiva, Parkeringsbroms monterad på axeln

Dubbel hydraulisk skiva, Parkeringsbroms monterad på axeln

Dubbla ventilerade hydrauliska skivor, Parkeringsbroms monterad
på axeln

Framdäck

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

Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, aluminiumfälglås

Maxxis Bighorn M917, AT29x9.00R-14, aluminiumfälgar

Bakdäck

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

Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, aluminiumfälglås

Maxxis Bighorn M918, AT29x11.00R-14, aluminiumfälgar

Dimensioner
Totallängd

3 121 mm

3 121 mm

3 121 mm

Totalbredd

1 626 mm

1 626 mm

1 626 mm

Totalhöjd

1 834 mm

1 834 mm

1 834 mm

Hjulbas

2 300 mm

2 300 mm

2 300 mm

Min. vändradie

6,0 m

6,0 m

6,0 m

Min. markfrigång

330 mm

330 mm

330 mm

Vikt (fulltankad)

685 kg / 699 kg

685 kg / 699 kg

685 kg / 699 kg

Bränsletanksvolym

34,0 liter

34,0 liter

34,0 liter

Oljetanksvolym

3,4 liter

3,4 liter

3,4 liter

n/a

n/a

n/a

Sitthöjd

Lastkapacitet
136 kg

136 kg

136 kg

Pakethållare fram

Cargo bed

n/a

n/a

n/a

Pakethållare bak

n/a

n/a

n/a

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

Specifikationer
YFM90R

YFZ50

Motortyp

SOHC, Encylindrig, 4-takts, Luftkylning, 2 ventiler

SOHC, Encylindrig, 4-takts, Luftkylning, 2 ventiler

Slagvolym

88 cc

49.4 cc

47,0 mm x 51,0 mm

39,0 mm x 41,4 mm

Motor

Borrning och slag
Kompression
Smörjningssystem
Bränslesystem

10.2 : 1

8.5 : 1

Våtsump

Våtsump

Förgasare TK13 mm

V12 x 1

Tändsystem

DC-CDI

CDI

Startsystem

Elektriskt med hjälpkick

Elstart och kick

Automatisk CVT

Automat, kilrem

Tvåhjulsdrift

Tvåhjulsdrift

Kedja med O-ring

Kedja

Fjädringssystem fram

Enkel A-arm, 126 mm fjädringsväg, justerbara stötdämpare med förspänning

Single A-arm, 60 mm wheel travel

Fjädringssystem bak

Mono Shock-svingarm, 145 mm fjädringsväg, justerbar stötdämpare med
förspänning

Svingarm, 51 mm wheel travel

Transmissionssystem
Drivsystem
Sluttransmission

Chassi

Frambroms

Dubbel sluten trumma

Drum brake

Bakbroms

Sluten trumma

Single mechanical drum

Framdäck

AT18x7-8

AT16x6,5-7

Bakdäck

AT18x9-8

AT16 x 7-7

Totallängd

1 490 mm

1 250 mm

Totalbredd

885 mm

820 mm

Totalhöjd

910 mm

770 mm

1 010 mm

830 mm

Dimensioner

Hjulbas
Min. vändradie
Min. markfrigång

n/a

n/a

100 mm

88 mm

Vikt (fulltankad)

120 kg

100 kg

Bränsletanksvolym

4,8liter

5,8 liter

Oljetanksvolym

n/a

0,9 liter

654 mm

585 mm

Cargo bed

n/a

n/a

Pakethållare fram

n/a

n/a

Pakethållare bak

n/a

n/a

Sitthöjd

Lastkapacitet

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.

yamaha-motor.se

Följ oss på:

Yamaha Motor Europe N.V., filial Sverige,
Uddvägen 7, vån 3,
131 54 Nacka.

Återförsäljare
Fyrhjulingar med motorer på upp till 50cc rekommenderas endast för förare som är minst sex år gamla eller äldre
och alltid under uppsikt av en vuxen.
Fyrhjulingar med motorer på 70 till 90cc rekommenderas endast för förare som är minst 12 år gamla eller äldre och alltid
under uppsikt av en vuxen.
Fyrhjulingar med motorer på 90cc eller mer rekommenderas endast för förare som är minst 16 år gamla eller äldre.
Förare av våra Side-by-Side fordon ska vara minst 16 år gamla eller äldre och inneha gällande
förarbevis/körkort för fordonstypen.
Fyrhjulingar och Side-by-Side fordon byggs för att användas inom sitt specifika användningsområde. Godkända dragvikter
och maxlaster finns angivna i ägarhandboken. Inte under några omständigheter ska de rekommendationerna överskridas, för
hållbarhet, pålitlighet, men framför allt för förar- och passagerarsäkerhet (det sistnämnda gäller endast vid
Side-by-Side-fordon. Fyrhjulingar kan vara farliga att använda. För din säkerhet: undvik alltid asfalterade ytor.
Fyrhjulingar och Side-by-Side fordon är endast konstruerade för att köras på icke asfalterade ytor. Körning på asfalterade
ytor kan påverka köregenskaperna negativt och leda till att föraren tappar kontrollen. Använd alltid heltäckande hjälm,
ögonskydd, handskar och skyddskläder.
Kör aldrig med passagerare på fyrhjulingar och använd alltid säkerhetsbälte när du kör ett Side-by-Side-fordon.
Ägna dig aldrig åt trickkörning. Körning och alkohol/droger hör inte ihop. Undvik onödigt höga hastigheter. Var särskilt
försiktig i svårare terräng. Ta det försiktigt: kör alltid ansvarsfullt, respektera miljön och följ gällande regler och lagar. Alla
Fyrhjulings- och Side-by-Side förare skall inneha rätt typ av förarbevis/körkort och Yamaha rekommenderar att
du även genomgår en godkänd förarkurs.
För mer information om säkerhet och utbildning kontaktar du en auktoriserad återförsäljare eller Yamaha-distributör. Mått
och andra tekniska uppgifter kan förändras utan förvarning, och modellerna som visas här är endast illustrativa och inga
bindande beskrivningar av produkten. Vissa av modellerna som visas är försedda med extra tillbehör.
Förarna i den här broschyren är proffessionella:
Försök inte att göra som de gör. Fyrhjulingar och Side-by Side fordon har en begränsad fabriksgaranti som
kan variera beroende på produkt och modell.
Kontakta en återförsäljare för mer information.
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