
A force of nature.
Alle Yamahas ATV'er er konstrueret til at kunne klare det

mest udfordrende o road-terræn, og den

klasseførende Grizzly 700 EPS Alu leveres med et af de

største udvalg af brugervenlige teknologier, hvilket gør

o road-udforskning lettere og mere givende.

Den velkørende Ultramatic® transmission vælger straks

den bedste gearing til enhver situation, hvilket giver dig

mulighed for at nyde hver køretur fuldt ud – og

kombineret med dets nemme elektroniske servostyring

og stødabsorberende 26" dæk sikrer det ergonomiske

chassis design den ultimative kørekomfort.

Funktioner såsom On-Command®-systemet gør det let

at skifte fra 2WD til 4WD, og den momentstærke 686cc

MK II-motor har power til at føre dig igennem det mest

ekstreme terræn. Grizzly 700 EPS Alu er fuldt udstyret

med kraftige LED-lygter, digitale instrumenter og et

kraftigt spil, og den er derfor altid parat til at tage dig på

et nyt eventyr.

Kraftfuld 686cc 4-takts SOHC-motor

Aggressivt design og kompakt

bodywork

Yamaha Ultramatic® CVT-

automatgear

Yamaha On-Command® 2WD, 4WD,

4WD med di erentialespærre

Justerbar, uafhængig a jedring med

lang vandring

Yamaha elektrisk servostyring

Stort multifunktionelt

instrumentdisplay

Maxxis 26" dæk, 26 x 8 x 12 for, 26 x 10

x 12 bag, aluminiumsfælge

Hydrauliske skivebremser på alle  re

hjul

LED-forlygter og kraftigt

midtermonteret arbejdslys

Samlet 140 kg transportkapacitet på

stærke bagagebærere for og bag

600 kg bugseringskapacitet og

kraftigt frontmonteret spil

Yamaha tilbyder

homologeringsmuligheder i T-

kategorien. Få oplysninger hos din
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A force of nature.
For alle jer #DRIVENBYFREEDOM o road-entusiaster – der ikke kan lide grænser – er Grizzly 700 EPS

Alu den makker, du altid har drømt om at få. Med sin stærke 686cc motor og sit robuste chassis er

den klasseførende Grizzly en af verdens mest hårdføre og kompakte o roadere – hvilket giver dig

mere frihed til at udforske.

Yamahas brancheførende Ultramatic® transmission vælger automatisk den optimale gearing til alle

typer terræn, mens den naturlige motorbremsning på alle hjul giver ekstra tryghed ned ad bakker –

og On-Command® systemet giver dig mulighed for problemfrit at skifte mellem 2WD, 4WD og

di erentialespærre med et tryk på en knap.

Elektronisk servostyring giver dig naturlig feedback for forbedret komfort og kontrol – og med

skivebremser til alle 4 hjul og justerbar uafhængig a jedring, kan Grizzly 700 EPS Alu klare selv de

mest udfordrende terræner – den er med andre ord en ægte naturkraft.
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MK II 686cc SOHC-motor

Yamahas største fritids-ATV har en stor

motor med klasseførende moment og

ydelse. Den 2. generations MK II 686cc

SOHC-motor med 4 ventiler er udstyret

med det nyeste EFI spjældhus og har

 njusteret ECU mapping og for nede

tolerancer hvilket sikrer et lavt

brændsto orbrug, et stort

drejningsmoment og en jævn motorgang.

Ultramatic® transmission

Yamahas fantastiske automatiske

Ultramatic® transmission med

indstillinger for høj, lav, bak, neutral og

parkering, er et af de mest holdbare og

e ektive CVT-systemer. Dens

hurtigtreagerende transmission er

designet til at kunne håndtere selv det

hårdeste terræn, og den naturlige

fornemmelse du får fra motorbremsningen

på alle 4 hjul, giver dig mere sikkerhed og

kontrol ved kørsel ned ad bakke.

Uafhængig a jedring,
skivebremser

Grizzly 700 EPS Alus uafhængige

a jedringssystem anvender

nitrogengasstøddæmpere med justerbar

fjederforspænding, så du kan køre med

forskellige opsætninger ved forskellige

belastninger. Den er også den eneste model

i sin klasse med hydrauliske skivebremser på

alle  re hjul, hvilket giver fremragende

bremseevne med masser af føling.

On-Command® system

Det intelligente On-Command® system

har nem trykknapstyring, hvilket gør dig i

stand til nemt og hurtigt at skifte mellem

2WD og 4WD. Ved at trykke på en knap på

højre side af styret kan du vælge mellem

2WD, 4WD eller 4WD med

di erentialespærre for at optimere

Grizzly'ens ydeevne i skiftende terræn og

vejrforhold.

Bæreevne og spil

Grizzly 700 EPS Alu leveres med en af de

højeste standardspeci kationer i sin

kategori og har et frontmonteret WARN

VRX 25-spil, som er kraftigt nok til at

kunne trække dig ud af selv de mest

vanskelige situationer. Med sin lasteevne

på 140 kg og styrke til at trække 600 kg er

denne ATV, der er førende i sin klasse, den

perfekte partner til jagt-,  skeri- og

campingeventyr.

Elektrisk servostyring (EPS)

For at opnå ekstra komfort og reducere den

nødvendige fysiske indsats er Grizzly 700

EPS Alu-modellerne udstyret med

elektronisk servostyring (EPS), der er

udviklet til at give den bedste balance

imellem kørestøtte og positiv feedback. Ved

at opretholde let styring og præcis

håndtering forbedrer dette system

kørekomfort, tryghed og kontrol.
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Motor

Motortype 1-cylindret, Væskekølet, 4-takts, SOHC, 4-ventilet
Slagvolumen 686cc
Boring x slaglængde 102.0 mm x 84.0 mm
Kompressionsforhold 10.0 : 1
Smøresystem Vådsump
Brændstofsystem Elektronisk brændsto ndsprøjtning
Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk

Transmissionssystem
Ultramatic® kilerem med motorbremsning på for- og
baghjul, H/L/N/R/P

Drivsystem On-Command® 2WD/4WD/di -spærre
Sekundær transmission Aksel

Stel

A jedringssystem for
Uafhængig dobbelt bærearm, 193 mm fjedervandring,
5-trings fjederforspænding

A jedringssystem bag
Uafhængig dobbelt bærearm, 232 mm fjedervandring,
5-trings fjederforspænding

Forbremse Dobbeltventileret hydraulisk skive

Bagbremse
Ventileret skive, Bremser betjenes med venstre
hånd/højre fod

Fordæk Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, aluminium wheels

Bagdæk
Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, aluminium
wheels

Loading limits

Forreste bagagebærer 50kg
Bageste bagagebærer 90kg

Dimensioner

Samlet længde 2,070 mm
Samlet bredde 1,230 mm
Samlet højde 1,253 mm
Sædehøjde 918 mm
Akselafstand 1,253 mm
Min. frihøjde 288 mm
Min. venderadius 3.5 m
Tankkapacitet 18.0 L
Olietankkapacitet 2.6 L
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Additional features

Styresystem Ackermann-type med elektrisk servostyring
Frontmonteret spil WARN Pro-Vantage 2500

Sammenkobling til trailer
2" trailer-øje, Arbejdslys på styret, Digital
instrumentering



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

ATV'er med motorer op til 70cc anbefales kun til brug af kørere fra 6 år og op og altid under opsyn af en

voksen. ATV'er med motorer fra 70cc til 90cc anbefales kun til brug af kørere fra 12 år og op og altid

under opsyn af en voksen. ATV'er med motorer fra 90cc eller større anbefales kun til brug af kørere fra

16 år og op. 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 førerens sikkerhed må de anbefalede

kapaciteter under ingen omstændigheder overskrides. Yamaha anbefaler, at alle ATV-førere tager et

godkendt kørekursus. Hvis du ønsker sikkerheds- og træningsoplysninger, skal du spørge din forhandler

eller ringe til Yamaha-distributøren i dit hjemland. ATV'er kan være farlige at køre.
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