
Hoge wendbaarheid,
totale veelzijdigheid.
Het compacte chassis met korte wielbasis van de

Wolverine X2 Alu is gebouwd om technisch terrein vol

vertrouwen in te gaan. De bodemvrijheid en geometrie

van deze machine combineert een stabiel gevoel met

ultieme prestatie op terrein.

Voor extra comfort zijn de bestuurdersstoel en het

stuurwiel verstelbaar. Onze nieuwe 850 cc parallel-

twinmotor geeft je al het vermogen dat je nodig hebt.

Gesprekken tussen passagiers verlopen vlot dankzij de

uiterst lage geluids- en trillingsniveaus van de X2 Alu.

Met ons uitgebreide assortiment geïntegreerde

originele accessoires is het heel eenvoudig om je

Wolverine X2 Alu te personaliseren.

Yamaha SxS met twee stoelen

Veel vermogen, comfort en

vertrouwen

Pakt het lastigste terrein aan met SE

Piggy Back-schokdempers

Ideaal voor recreatief en licht utilitair

gebruik

Compact en wendbaar chassis, laag

zwaartepunt

Krachtige nieuwe 850cc parallel-

twinmotor

Zeer veelzijdig op elk terrein

Stil, soepel en comfortabel

Robuust, duurzaam en aanpasbaar

Ideaal voor nieuwe en ervaren

gebruikers

Goed laadvermogen en goede

trekkracht
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Hoge wendbaarheid, totale
veelzijdigheid.
Met de side-by-side-modellen met 2 stoelen van Yamaha gaat een hele nieuwe avontuurlijke wereld

voor je open.

De stoelen hebben een hoge rugleuning en zijn geschikt voor twee volwassenen. Dit maakt het een

van de meest comfortabele manieren om tochten te maken. Daarnaast biedt het compacte chassis

uitstekende dynamiek en wendbaarheid. Voor optimale controle produceert de krachtige 850 cc

parallel twin ook bij zeer lage snelheden op technisch terrein ruim voldoende koppel.

Dankzij de soepel werkende Ultramatic-transmissie en ons On-Command-aandrijfsysteem met

2WD/4WD/Di  Lock geeft de Wolverine X2 Alu je meer vertrouwen en controle!
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Krachtig tweecilinder
motorblok met 850 cc

De 850 cc parallel-twinmotor produceert

een hoog lineair koppel, waardoor de X2

Alu 2 volwassenen en hun bagage met

gemak door technisch en heuvelachtig

terrein kan vervoeren. Voor een grotere

stuwkracht bij lage en hoge snelheden is

het crossplane-concept voorzien van een

lange slag met een 270-graden krukas.

Compact en wendbaar chassis

Het compacte chassis van de Wolverine X2

Alu heeft een korte wielbasis van slechts

2100 mm wat slechts 35 mm langer is dan

de 2-zits Wolverine R. En met een totale

lengte van 3100 mm en breedte van 1580

mm is deze Wolverine X4 één van de

meest veelzijdige, wendbare en

hanteerbare SxS-modellen.

Stil en comfortabel interieur

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te

zorgen dat jij en je passagier kunnen

genieten van een stille en comfortabele rit.

De inlaat- en uitlaatsystemen met groot

volume verminderen het geluid van de motor

aanzienlijk en zorgen ervoor dat gesprekken

tussen de inzittenden goed te horen zijn.

Bovendien zorgen de rubberen

motorbevestigingen en uitgebreide isolatie

van het chassis voor minder trillingen van de

voetplaat.

KYB Piggy Back-schokdempers
voor & achter

De ophanging kan worden afgestemd op

je persoonlijke voorkeur en

terreincondities met gasgeveerde KYB-

schokdempers met compressie op hoge en

lage snelheid - en enkelvoudige rebound-

afstelling.

volledige stoelen met hoge
rugleuning

De Wolverine X2 Alu is uitgerust met

volledige stoelen die bestuurder en

passagier comfortabel kunnen vervoeren.

Deze luxueuze stoelen met hoge

rugleuningen bieden jou en je passagier

een ontspannen en plezierige rit, zelfs op

het meest extreme terrein.

Aanpasbaar en veelzijdig
ontwerp

De bestuurdersstoel kan 100 mm naar voren

of naar achteren worden verplaatst volgens

je persoonlijke voorkeur en het stuur kan

tot 12 graden worden gekanteld voor

optimale ergonomie.
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Motor

Motortype Parallel Twin, 4-takt, Vloeistofgekoeld, DOHC
Cilinderinhoud 847cc
Boring x slag 82 mm x 80.2 mm
Compressieverhouding 10.5 : 1
Smeersysteem Dry sump

Brandstofsysteem
Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm
throttle bodies

Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Drive system On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Eindoverbrenging As

Chassis

Wielophanging voor
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
221 mm of wheel travel with spring preload
adjustability

Wielophanging achter
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
226 mm of wheel travel with self-leveling shock
absorbers

Remmen voor Hydraulisch, dubbele remschijf

Remmen achter
Hydraulisch, dubbele remschijf, Handrem op as
gemonteerd

Bandenmaat voor MAXXIS MU75, AT26 x 8-12, Aluminum Wheels
Bandenmaat achter MAXXIS MU76, AT26 x 10-12, Aluminum Wheels

Afmetingen

Totale lengte 2,920 mm
Totale breedte 1,500 mm
Totale hoogte 1,900 mm
Wielbasis 2,100 mm
Draaicirkel 4.5m
Grondspeling 280 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

719.5 kg

Inhoud brandstoftank 35L
Carterinhoud 4.4L

Loading limits

Laadruimte 272 kg
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Additional feature

Stuursysteem
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg

Instrumentation

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
Warning Indicator, Speed Management System Key
Indicator, high beam indicator, EPS warning light



De speci caties en het uiterlijk van Yamaha producten kunnen nu en dan zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit van een contractuele productbeschrijving. De

producten worden uitsluitend ter illustratie weergegeven. Sommige modellen zijn afgebeeld met

optionele accessoires. De Side-by-Sidevoertuigen van Yamaha zijn gebouwd voor gebruik binnen hun

ontwerplimieten. Informatie over de veilige trekgewichten en het maximale laadvermogen is te vinden in

de gebruikershandleiding, indien van toepassing. Met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid,

maar vooral vanwege de veiligheid van bestuurder en passagiers, mogen de aanbevolen waarden nooit

worden overschreden. Onze Side-by-Sidevoertuigen worden alleen aanbevolen voor gebruik door een

bestuurder van minstens 16 jaar.
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