
Yamaha Arbets-ATV
Yamahas arbetsfyrhjulingar är tillverkade med ett mål för

ögonen: minskad belastning för dem som arbetar under

hårda utomhusförhållanden.

Den  loso n är inbyggd i varje detalj. En helt ny motor

med gott om kraft och högt vridmoment som klarar svår

terräng eller tyngre last. Samt arbetsbesparande teknik

som automatväxellåda och elektrisk servostyrning i

kombination med en ergonomisk körställning som gör

att du fortfarande känner dig pigg efter en lång

arbetsdag. Dessutom är de billiga i drift och har ett litet

behov av underhåll.

Yamahas arbetsfyrhjulingar är outtröttliga arbetshästar,

men det är inte allt. När du har möjlighet kan de här

maskinerna även erbjuda en hel del nöje.

Luft-/oljekyld fyrtaktsmotor på 348

kubik

Fjädringspaket fram och bak

On-Command®-driftsystem för två-

och fyrhjulsdrift

Helt automatisk Ultramatic®-växellåda

Sluten trumbroms

120 kg maxlast på pakethållarna

Bränslesnål och med lågt

underhållsbehov

Bogserkapacitet upp till 500 kg

En hel serie arbetsbesparande

tillbehör

Homologerad version för registrering

Grizzly 350 4WD



Yamaha Arbets-ATV
Lantbrukare och hästuppfödare avgudar den här fyrhjulingen. Härska över markerna, det är vad

Grizzly 350 4WD byggdes för. Den robusta motorn med Ultramatic®-växling gör det lätt att ta sig upp

för branta kullar och sluttningar.

Fjädringen fram och bak gör att fyrhjulingen  yter fram över ojämnt underlag och On-Command®-

systemet för två- och fyrhjulsdrift gör att du enkelt kan växla mellan lämpliga körlägen. På

pakethållarna fram och bak kan Grizzly 350 4WD ta laster på upp till 120 kg. Bränslesnål och med lågt

underhållsbehov är det fyrhjulingarnas packåsna: stark, tu  och tålig.

Med vår serie praktiska tillbehör, från vinschar till plogar, blir jobbet mycket roligare.
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Kraft och vridmoment

Redan vid låga motorvarvtal levererar

motorn sitt högsta vridmoment. Högt

vridmoment redan från låga varvtal, för

ökad dragkraft, är en inneboende

egenskap hos Yamahas samtliga fyrtakts

fyrhjulingsmotorer. Ultramatic®-växling

ger automatiskt motorbromsning för ökad

säkerhet i branta nedförslutningar.

On-Command®-drivsystem

Yamahas tryckknappsstyrda On-

Command-system för två- och fyrhjulsdrift

gör att du kan växla mellan körlägen med

näst intill ögonblicklig övergång från

körning på väg till klättring.

Justerbar fjädring med lång
slaglängd

Den här typen av fjädring ger Yamaha-

fyrhjulingens däck bättre fäste – även i

ojämn terräng. De  esta av Yamahas

fyrhjulingar har fjädring fram med dubbla A-

armar med justerbar förspänning, vilket

optimerar köregenskaperna för olika förare

och laster.

Parkeringsbroms

Den behändiga parkeringsbromsen sitter

till vänster på styret där du med ena

handen ser till att din fyrhjuling stannar

där du parkerar den.

Säkra bromsegenskaper

Ventilerade hydrauliska skivbromsar fram

med stor diameter och en helt sluten

trumbroms bak ger säker bromsning under

olika förhållanden.

Pakethållare

De krymplackerade främre och bakre

pakethållarna är superslitstarka och klarar

en otrolig last på upp till 120 kg (40 kg fram

och 80 kg bak). Du kan också hänga på en

släpvagn och dra upp till 500 kg.
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Motor

Motortyp Encylindrig, Luftkylning, 4-takts, SOHC, 2 ventiler
Slagvolym 348cc
Borrning och slag 83.0 mm x 64.5 mm
Kompression 9.2 : 1
Smörjningssystem Våtsump
Bränslesystem Förgasare BSR33/1
Tändsystem DC-CDI
Startsystem Elektrisk

Transmissionssystem
Ultramatic® kilrem med motorbroms på fram- och
bakhjulet, F/N/R

Drivsystem On-Command® 2WD/4WD
Sluttransmission Kardanaxel

Chassi

Fjädringssystem fram
Individuella dubbla A-armar, 5-vägs
förspänningsjustering, 160 mm slaglängd

Fjädringssystem bak
Svingarm, 5-vägs förspänningsjustering, 180 mm
slaglängd

Frambroms Dubbel hydraulisk skiva
Bakbroms Sluten trumma
Framdäck AT25x8-12
Bakdäck AT25x10-12

Lastkapacitet

Pakethållare fram 40kg
Pakethållare bak 80kg

Dimensioner

Totallängd 1,984 mm
Totalbredd 1,085 mm
Totalhöjd 1,120 mm
Sitthöjd 827 mm
Hjulbas 1,233 mm
Min. markfrigång 180 mm
Min. vändradie 3.0m
Bränsletanksvolym 13.5litres
Oljetanksvolym 3.1litres

Extra funktioner

Styrsystem Typ Ackermann
Frontmonterad vinsch WARN VRX 25
Förstärkt dragkrok 50mm kula, Analogue Meter & Indicator lights

Grizzly 350 4WD
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Fyrhjulingar med motorer på upp till 70cc rekommenderas endast för förare som är 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 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 16 år gamla eller äldre. Fyrhjulingar

är gjorda för att användas inom sina konstruktionsbegränsningar. Godkända dragvikter och maxlaster

 nns angivna i ägarhandboken. När det gäller hållbarhet, tillförlitlighet och framför allt användarens

säkerhet bör under inga omständigheter de rekommenderade kapaciteterna överskridas. Yamaha

rekommenderar att alla fyrhjulingsförare går en godkänd förarutbildning. För mer information om

säkerhet och utbildning kontaktar du en auktoriserad återförsäljare eller Yamahadistributör. Fyrhjulingar

kan vara farliga att använda. För din egen säkerhet, kör inte på asfalterade ytor. Fyrhjulingar är endast

avsedda för oasfalterade ytor. Körning på asfalterade ytor kan påverka köregenskaperna negativt och

kan leda till att föraren tappar kontrollen. Bär alltid hjälm, ögonskydd och skyddskläder. Medför aldrig

passagerare. Undvik alltid trickkörning. Kör inte påverkad av alkohol eller droger. Undvik för höga

hastigheter och var särskilt försiktig i svår terräng. Var aktsam, kör alltid ansvarsfullt, respektera miljön

och följ gällande regler och lagar. Förarna på bilderna är professionella. Försök inte efterlikna dem.

Yamahaprodukternas speci kationer och utseende varierar med tiden utan föregående meddelande,

och de som visas här tjänar bara som illustration och utgör inte någon avtalsenlig beskrivning av

produkterna. Vissa modeller visas med extra tillbehör. Alla fyrhjulingar har 12 månaders begränsad

fabriksgaranti utom Banshee, som har 90 dagars begränsad fabriksgaranti. Kontakta en återförsäljare för

mer information.

Fyrhjulingar med motorer på upp till 70cc rekommenderas endast för förare som är 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 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 16 år gamla eller äldre. Fyrhjulingar

är gjorda för att användas inom sina konstruktionsbegränsningar. Godkända dragvikter och maxlaster

 nns angivna i ägarhandboken. När det gäller hållbarhet, tillförlitlighet och framför allt användarens

säkerhet bör under inga omständigheter de rekommenderade kapaciteterna överskridas. Yamaha

rekommenderar att alla fyrhjulingsförare går en godkänd förarutbildning. För mer information om

säkerhet och utbildning kontaktar du en auktoriserad återförsäljare eller Yamaha-distributör.

Fyrhjulingar kan vara farliga att använda.
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