
4-seters moro med 2-
seters smidighet
Wolverine X4s kompakte chassis med kort akselavstand

er bygget for å håndtere teknisk terreng med overlegen

selvsikkerhet - og den selvutjevnende bakre fjæringen

opprettholder bakkebalansen for en behagelig tur selv

med full last.

Sjåførsetet og rattet et justerbart for høyere komfort -

og baksetene kan foldes for å øke lastekapasiteten. Vår

850cc parallell twinmotor gir deg all kraften du trenger -

og det blir lett å holde samtaler passasjerer imellom

takket være de ultra-lave nivåene av støy og vibrasjon på

X4-modellen.

Det er lett å lage din egen personlige versjon av

Wolverine X4 med vårt brede utvalg av integrerte

Genuine tilbehør.

Ny  reseters Side-By-Side fra Yamaha

Avanserte ergonomiske

designoppdateringer for 2021-

modellene

Selvjusterende bakfjæring - justerer

for 4 + last

Komfortabel plass til 4 fullvoksne

personer

Ny oppdatering for ECU kartlegging -

smidigere kontroll under lave

hastigheter

Kompakt og smidig understell, med

lavt tyngdepunkt

Kraftig 850cc parallell

tvillingsylindermotor

Allsidig og trygg i alle typer terreng

Speed Management system – 40 kmh

grense når du trenger det

Solid, slitesterk og tilpasningsdyktig

God laste- og trekkapasitet

Ideell for nye og erfarne brukere

Yamaha tilbyr T-kategori-

homologeringsalternativer; få

detaljene bekreftet hos din lokale

forhandler.
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4-seters moro med 2-seters smidighet
Doble moroa med vår 4-seters Wolverine X4! Nå med spennende nye oppdateringer på ergonomisk

design for 2021, så denne ultra-anvendelige maskinen gir enda høyere nivå av komfort og

brukervennlig håndtering.

Wolverine X4 har en kraftig 850cc motor med parallelle twin-sylindre som produserer imponerende

dreiemoment for lettere mestring av vanskelig terreng i lave hastigheter, mens den smidige

Ultramatic girkassen og vårt justerbare On-Command kjøresystem med 2WD/4WD/Di  Lock gir deg

enda mer selvsikkerhet og kontroll!

Med høyryggede seter som lett gir plass til 4 voksne er dette et av de mest komfortable kjøretøyene

for å komme seg ut og utforske brede horisonter med venner. Det kompakte understellet gir

fremragende nivåer av smidighet og manøvrerbarhet på alle typer terreng og under alle forhold.

Ansvarsfraskrivelse: Avbildet enhet er utstyrt med valgfritt Yamaha Genuine Accessories.
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Kraftig 850cc
tvillingsylindermotor

850cc motoren med parallelle

tvillingsylindre produserer høye nivåer av

lineært dreiemoment, og gjør X4 istand til

å bære 4 fullvoksne passasjerer og lasten

deres lett over teknisk eller humpete

landskap. Strømforsyningen er sterk over

hele hastighetsområdet, men en spesiell

oppdatering for ECU kartlegging til 2021-

modellen gir nå enda smidigere kraft og

kontroll under lav hastighet.

Kompakt og smidig understell

Formen følger funksjonen på den allsidige

2021 Wolverine X4. Det kompakte

understellet har en kort akselavstand på

bare 2125mm, slik at det nydesignede

ROPS (Roll Over Protection System), som

er slankere og smalere, gir bedre

synsvidde omkring det hele, så denne

maskinen er  ott på smale stier. Den nye,

bredere designen på døren gir lettere

tilgang

Stille og komfortabelt interiør

Vi har jobbet mye for å sikre deg og dine

passasjerer en stille og avslappende tur.

Inntaks- og eksossystemene med stort

volum reduserer motorstøyen drastisk og

gjør det lettere for passasjerene å høre

samtalepartneren sin, mens

motormonteringen i gummi og den

omfattende insulasjonen rundt understellet

minimerer vibrasjonene på fotbrettet.

Selvutjevnende bakre
støtdempere

Enten du kjører alene eller med

passasjerer og last, så vil den

selvjusterende bakfjæringen sørge for at

alle turene dine blir komfortable. Dette

intelligente systemet hjelper med å holde

en konsistent kjørehøyde som forbedrer

den generelle kjørekvaliteten og gir

utmerket bakkekontakt for maksimal

gripeevne - og optimaliserer fordelene ved

de nye og imponerende 27” Dirt

Commander dekkene.

4 høyryggede seter i voksen
størrelse

Wolverine X4 er utstyrt med seter i voksen

størrelse som er designet for å gi

komfortabel plass til 4 passasjerer. Disse

luksuriøse høyryggede setene gir deg og

passasjerene dine en avslappende og

komfortabel tur, selv i det mest ekstreme

terrenget.

Tilpasningsdyktig og smidig
utforming

Bedre justeringsevne er et av funksjonene

til 2021-modellen. Du får ekstra komfort,

sikkerhet og kontroll ved å justere setet og

posisjonen på setebeltet, såvel som

vippeposisjonen til rattet, mens pedalen

med nydesignet utforming også styrker

kontrollen. Når det ikke sitter passasjerer

bak, kan de to baksetene legges ned for å

øke størrelsen og kapasiteten på

lastesengen.
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Motor

Motortype Væskekjølt, Firetakt, DOHC, Parallel Twin
Slagvolum 847cc
Boring x slag 82.0 mm x 80.2 mm
Kompresjonsforhold 10.5 : 1
Smøresystem Tørrsump

Drivsto ssystem
Mikuni drivsto nnsprøytning med doble 36 mm
gasspjeldhus

Tenningssystem TCI
Startsystem Elektrisk
Transmisjonssystem Yamaha Ultramatic® CVT kilerem
Drivsystem On-Command® 2WD, 4WD, 4WD med di erensiallås
Sekundæroverføring Kardang

Chassis

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

Fjæringssystem bak
Uavhengig dobbel triangelarm med Anti-Sway Bar, 226
mm fjæringsvei med, selvjusterende støtdempere

Bremser foran Dobbel ventilert hydraulisk skive

Bremser bak
Dobbel ventilert hydraulisk skive, Parkeringsbrems
montert på håndtaket

Dekk foran 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims
Dekk bak 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims

Dimensjoner

Lengde 3,100 mm
Bredde 1,580 mm
Høyde 1,973 mm
Akselavstand 2,125 mm
Svingradius 4.5 m
Minimum bakkeklaring 286 mm
Servicevekt (fulltanket med olje og drivsto ) 754 kg
Tankvolum 35 L
Kapasitet oljetank 4.4 L

Lastekapasitet

Lasteplan 71 kg
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Ytterligere funksjoner

Styresystem
Tannstang- og pinjongstyringsenhet med elektrisk
servostyring

Maks tilhengervekt 907 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



The unit depicted on the images shown is equipped with optional Yamaha Genuine Accessories

Spesi kasjonene og det ytre på Yamahas produkter kan varieres fra tid til tid uten forhåndsvarsel, så

modellene vist her er bare for illustrative formål og ikke kontraktbindende produktbeskrivelser. Noen

modeller vises med valgfritt tilbehør. Yamaha Side-by-Side Vehicles er bygget for å fungere innenfor

designgrensene Trygge laster og maksimal bærekapasitet er fastsatt i brukerhåndboken om nødvendig.

Den anbefalte kapasiteten bør aldri overskrides, for kjøretøyets varighet, pålitelighet og først og fremst

førerens og passasjerens sikkerhet. Våre Side-by-Side Vehicles er bare anbefalt til bruk av 16 år gamle

førere eller eldre.
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