
Meget  eksibel og
alsidig.
Wolverine X4s kompakte chassis med kort akselafstand

er konstrueret til at håndtere teknisk krævende terræn

med den største grad af tryghed, og det

selvnivellerende baghjulsophæng opretholder frihøjden,

så der sikres jævn kørsel ved fuld last.

Førersædet og rattet kan justeres, hvilket øger

komforten, og bagsæderne kan klappes sammen for at

øge lastkapaciteten. Vores nye 850cc paralleltwin motor

giver dig al den power, du har brug for, og passagererne

kan nemt føre samtaler takket være X4'erens ultralave

støj- og vibrationsniveau.

Og med vores store sortiment af integreret originalt

tilbehør er det nemt at bygge sin egen Wolverine X4.

Ny Side by Side-model med 4 sæder fra

Yamaha

Høj grad af ydeevne, komfort og

tryghed

Designet til at rumme 4 voksne i fuld

størrelse

Ideel til fritidsbrug og lettere

arbejdsbrug

Kompakt og  eksibelt stel med et lavt

tyngdepunkt

Ny kraftfuld tocylindret 850cc-

rækkemotor

Alsidigt køretøj, der nemt klarer alle

terræner

Lydsvag, jævnt arbejdende og

komfortabel

Stærk, holdbar og  eksibel

Ideel til nye og erfarne brugere

God bæreevne og bugseringskapacitet
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Meget  eksibel og alsidig.
Yamahas Side-by-Side-modeller med 2 sæder åbner op for en ny verden af oplevelser. Og nu kan du

få dobbelt så meget sjov med Wolverine X4 med 4 sæder!

Den er udstyret med sæder med høje ryglæn, som er designet til at rumme 4 voksne, og den giver dig

mulighed for at udforske omgivelserne sammen med dine venner på en af de mest behagelige

måder. Dens kompakte chassis giver en enestående grad af  eksibilitet og manøvredygtighed, og

den kraftige 850cc parallel twin motor leverer masser af moment for nem kontrol ved lave

hastigheder i teknisk krævende terræn.

Med den trinløse Ultramatic-transmission og vores omstillelige On-Command-system med

2WD/4WD/di erentialespærre sørger Wolverine X4 for større tryghed og kontrol!
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Kraftfuld 2-cylindret 850cc
motor

Den 850cc parallel twin motor producerer

et højt lineært drejningsmoment, der gør

det nemt for X4 at fragte 4 voksne og

deres last gennem teknisk krævende og

kuperede landskaber. For at opnå en

større trækkraft ved både høje og lave

hastigheder er crossplane-motoren

designet med lang slaglængde og 270-

graders krumtap.

Kompakt og adræt chassis

Wolverine X4's kompakte chassis har en

akselafstand på blot 2100 mm, hvilket kun

er 35 mm længere end Wolverine R-

modellen med 2 sæder. Og med en samlet

længde på 3100 mm og en bredde på 1580

mm er den en af de mest alsidige, adrætte

og manøvredygtige SxS-modeller i klassen

med 4 sæder.

Støjsvag og komfortabel kabine

Vi har gjort en stor indsats for at sikre, at

du og dine passagerer kan nyde en rolig og

afslappende tur. Indsugnings- og

udstødningssystemer med stor volumen

reducerer motorstøjen betragteligt og gør

det nemmere for passagererne at høre

hinanden, samtidig med at

gummimotorophængene og den omfattende

isolering af chassiset minimerer vibrationer i

bunden.

Selvnivellerende
bagstøddæmpere

Hvad enten du kører alene eller med

passagerer og gods, sikrer det

selvnivellerende baghjulsophæng, at hver

eneste tur er behagelig. Uanset

belastningen er dette intelligente

baghjulsophæng med til at opretholde en

konstant kørehøjde, der forbedrer den

overordnede køreoplevelse – selv i kuperet

terræn.

4 sæder i fuld størrelse med
høje ryglæn

Wolverine X4 er udstyret med sæder i fuld

størrelse, som er designet til, at 4

passagerer kan sidde behageligt. Disse

luksussæder med høje ryglæn sørger for, at

du og dine passagerer får en afslappende

og behagelig tur – selv i de mest ekstreme

terræner.

Fleksibel og alsidig indretning

Førersædet kan indstilles 100 mm frem og

tilbage, så det passer til netop dig. Tilmed

kan rattet vippes 12 grader, hvilket giver en

optimal ergonomi. Og når du ikke

transporterer passagerer bagi, kan de to

bageste sæder klappes sammen for at øge

ladets størrelse og kapacitet.
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Motor

Motortype Parallel Twin, 4-takts, Væskekølet, DOHC
Slagvolumen 847cc
Boring x slaglængde 82 mm x 80.2 mm
Kompressionsforhold 10.5 : 1
Smøresystem Tørsump

Brændstofsystem
Mikuni indsprøjtning med Drive by wire, to 36mm
gasspjældhuse

Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Yamaha Ultramatic® CVT automatisk V-belt

Drivsystem
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD med
Di erentialespærre

Sekundær transmission Aksel

Stel

A jedringssystem for
Uafhængig dobbelt bærearm med stabilisator, 221
mm fjedervandring med justerbar fjederforspænding

A jedringssystem bag
Uafhængig dobbelt bærearm med stabilisator, 226
mm fjedervandring og selvnivellerende støddæmpere

Forbremse Dobbeltventileret hydraulisk skive

Bagbremse
Akselmonteret parkeringsbremse, Dobbeltventileret
hydraulisk skive

Fordæk MAXXIS MU75, AT26 x 8-12 Steel Wheels
Bagdæk MAXXIS MU76, AT26 x 10-12 Steel Wheels

Dimensioner

Samlet længde 3,100 mm
Samlet bredde 1,519 mm
Samlet højde 1,960 mm
Akselafstand 2,100 mm
Min. venderadius 4.5m
Min. frihøjde 273 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 754kg
Tankkapacitet 35L
Olietankkapacitet 4.4L

Loading limits

Lad 71kg
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Yderligere egenskaber

Styresystem Tandstangsstyringsenhed med elektrisk servostyring
Bugseringskapacitet 900 kg

Instrumentering

Digital LCD meter with fuel gauge, speedometer,
odometer, trip meter, maintenance meter, hour
meter, 2WD/4WD/Di -Lock Indicator, L/H/N/R gear
indicator, parking brake indicator, engine warning light,
water temperature warning light and gauge, Battery



Speci kationen 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. Yamahas  erpersoners ATV'er 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 må den anbefalede kapacitet under ingen omstændigheder overskrides.

Vores  erpersoners ATV'er anbefales kun til førere på 16 år eller derover.
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