Grizzly 700 EPS Alu

En naturkraft.
Alla fyrhjulingar från Yamaha är utformade för att klara
av den mest utmanande terrängen, och Grizzly 700 EPS
Alu är bäst i klassen med ett av de bredaste utbuden av
so stikerad användarvänlig teknik som gör arbete i
terräng enklare och mer givande.
Ultramatic®-växellådan går mjukt och jämnt med den
bästa utväxlingen i alla lägen, vilket gör att du får en
maximal upplevelse varje gång du kör. Tack vare den
elektroniska servostyrningen och 26-tumsdäcken och
den genomtänkta ergonomin blir körningen helt optimal.
Med funktioner som On-Command®-drivsystemet är det
så enkelt att byta från tvåhjuls- till fyrhjulsdrift - och MK
II-motorn med 686cc har kraften att ta dig fram genom
den mest extrema terrängen. Grizzly 700 EPS Alu är fullt
utrustad med starka LED-strålkastare, digitala
instrument och en kraftfull vinsch, och därmed alltid
redo för tungt arbete.

Ny kraftfull 686 cc SOHC 4-taktsmotor
Helt ny design och kompakta mått
Yamaha Ultramatic® transmission
Yamahas On-command® 2WD, 4WD,
4WD med di erentialspärr
Individuell, justerbar fjädring med lång
slaglängd
Yamahas elektriska servostyrning
Stor instrumentdisplay med era
funktioner
Maxxis 26-tumshjul: 26 x 8 x 12 fram
och 26 x 10 x 12 bak på
aluminiumfälgar
Hydrauliska skivbromsar på alla fyra
hjulen
LED-strålkastare och stark central
arbetslampa
Total lastkapacitet på 140 kg på starka
lasträcken fram- och baktill
600 kg i dragkapacitet och kraftfull
frontmonterad vinsch
Homologeringsalternativ i T-kategorin
erbjuds av Yamaha; veri era detaljerna
med din lokala återförsäljare.

Grizzly 700 EPS Alu
En naturkraft.
För alla professionella förare är Grizzly 700 EPS Alu den partner du vill ha på din sida. Den
klassledande Grizzly med sin kraftfulla 686cc-motor och sitt robusta chassi är ett av världens tu aste
terrängfordon - så att du får bättre möjligheter och frihet på jobbet.
Med Yamahas branschledande Ultramatic®-växellåda väljs optimal växel automatiskt för alla typer av
terräng, medan motorbromssystemet ger trygg och säker körning i nedförsbackar – och med OnCommand®-drivsystemet kan du växla sömlöst mellan 2WD, 4WD och 4WD med di erentialspärr
med bara en knapptryckning.
Elektronisk servostyrning ger naturlig återkoppling för förbättrad komfort och kontroll - och med
skivbromsar på alla fyra hjul och justerbar individuell fjädring är Grizzly 700 EPS Alu redo att ta sig an
den allra mest utmanande terrängen - den är en äkta naturkraft.

Grizzly 700 EPS Alu
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Individuell fjädring, skivbromsar
Den individuella fjädringen på Grizzly 700
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Elektrisk servostyrning (EPS)
För ökad komfort och minskad fysisk
ansträngning är Grizzly 700 EPS Alumodellen försedd med elektrisk
servostyrning (EPS) som har utformats för
att ge bästa förarassistans och komfort.
Tack vare den smidiga styrningen och de
nstämda köregenskaperna bidrar det här
systemet till bättre åkkomfort, ökad
trygghet och kontroll.

Grizzly 700 EPS Alu
Motor
Motortyp
Slagvolym
Borrning och slag
Kompression
Smörjningssystem
Bränslesystem
Tändsystem
Startsystem
Transmissionssystem
Drivsystem
Sluttransmission

Encylindrig;Vätskekylning;4-takts;SOHC;4 ventiler
686cc
102.0 mm x 84.0 mm
10.1 : 1
Våtsump
Elektronisk bränsleinsprutning
TCI
Elstart
Ultramatic® kilrem med motorbroms på fram- och
bakhjulet;H/L/N/R/P
On-Command® 2WD/4WD/di erentialspärr
Axel

Chassi
Fjädringssystem fram
Fjädringssystem bak
Frambroms
Bakbroms
Framdäck
Bakdäck

Dubbla individuella A-armar;193 mm wheel travel;5vägs förspänningsjustering
Dubbla individuella A-armar;232 mm wheel travel;5vägs förspänningsjustering
Dubbla ventilerade hydrauliska skivor
Ventilated Disc;left hand/right foot operation
Maxxis MU19 AT26x8-12, E marked, aluminium wheels
Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, aluminium
wheels

Lastkapacitet
Pakethållare fram
Pakethållare bak

50kg
90kg

Dimensioner
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sitthöjd
Hjulbas
Min. markfrigång
Min. vändradie
Bränsletanksvolym
Oljetanksvolym

2,070 mm
1,230 mm
1,253 mm
860 mm
1,253 mm
288 mm
3.5m
18.0liter
2.6liter

Extra funktioner
Styrsystem
Frontmonterad vinsch
Förstärkt dragkrok

Typ Ackermann med elektrisk servostyrning
[WARNProVantage2500]
[2ReceiverTrailerStyleHitch];[HandleBarWorklight];
[DigitalMeter]

Grizzly 700 EPS Alu
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.

