Grizzly 700 EPS Alu

A force of nature.
Elke ATV van Yamaha is ontworpen om elk o -road
terrein aan te kunnen. De toonaangevende Grizzly 700
EPS wordt standaard geleverd met een van de meest
geavanceerde en gebruiksvriendelijke technologieën,
mede hierdoor kun je nog intenser genieten van de
unieke rijeigenschappen van deze ATV.
De vlotte Ultramatic®-transmissie selecteert
onmiddellijk de beste ratio voor een bepaalde situatie
waardoor je maximaal van elke rit kunt genieten. Met de
moeiteloze elektrische stuurbekrachtiging en
schokabsorberende banden van 26 inch garandeert het
ergonomische chassisontwerp het ultieme rijcomfort.
Functies zoals het On-Command® aandrijfsysteem
maken het schakelen van 2WD naar 4WD
supergemakkelijk. En de 686cc MK II motor met een hoog
koppel biedt je ruim voldoende vermogen om je mee te
nemen naar het meest extreme terrein. Standaard
uitgerust met krachtige LED verlichting, digitaal
instrumentenpaneel en een krachtige lier staat de
Grizzly 700 EPS Alu altijd klaar om je mee te nemen naar
een nieuw avontuur.

Performant en echt all-terrain
voertuig (ATV)
Selecteerbare wielaandrijving
Uitstekende besturing op wegen en
alle terreintypes
Comfortabele ophanging met lange
veerweg, geschikt voor alle
terreintypes
4 krachtige en consistente
hydraulische schijfremmen
Goed gebalanceerde rijdynamiek
Minder vermoeidheid en een
nauwkeurigere besturing door EPS
Optimale ergonomie voor
geconnecteerde bestuurder
Professionele mogelijkheden om
vracht op te bergen en te slepen
Dompelcoating voor Camo print
carrosserie
T-categorie homologatie (optioneel)

Grizzly 700 EPS Alu
A force of nature.
Voor alle #DRIVENBYFREEDOM o road-enthousiastelingen die niet van grenzen houden is de Grizzly
700 EPS Alu de partner die je aan jouw zijde moet hebben. Met zijn pittige 686cc-motor en robuust
chassis is de toonaangevende Grizzly een van's werelds sterkste compacte o -roaders die je meer
vrijheid geeft om op verkenning te gaan.
Yamaha's toonaangevende Ultramatic® transmissie selecteert automatisch de optimale versnelling,
terwijl de motorrem op alle vier de wielen voor betrouwbare afdalingen zorgt. Daarnaast stelt het
On-Command® aandrijfsysteem je in staat om met één druk op de knop naadloos te schakelen
tussen 2WD, 4WD en 4WD met Di Lock.
Met de elektronische stuurbekrachtiging (EPS), de schijfremmen op alle vier de wielen en de
instelbare onafhankelijke wielophanging is de Grizzly 700 EPS Alu klaar voor elk terrein: een ware
natuurkracht.
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Lock om de prestaties

De Grizzly 700 EPS Alu wordt geleverd

Grizzly 700 EPS Alu
Engine
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Smeersysteem
Brandstofsysteem
Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie
Drive system
Eindoverbrenging

1-cilinder;Vloeistofgekoeld;4-takt;SOHC;4-kleppen
686cc
102.0 mm x 84.0 mm
10.1 : 1
Oliecarter
Elektronische brandsto njectie
TCI
Elektrisch
L/H/N/R/P;Ultramatic® V-riem met motorrem op de
voor- en achterwielen
On-Command® 2WD/4WD/di erentieelblokkering
(Di Lock)
As

Chassis
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Remmen voor
Remmen achter
Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

Onafhankelijke dubbele wieldraagarm;193 mm wheel
travel;instelbaar in 5 standen
Onafhankelijke dubbele wieldraagarm;232 mm wheel
travel;instelbaar in 5 standen
Hydraulisch, dubbele remschijf
Ventilated Disc;left hand/right foot operation
Maxxis MU19 AT26x8-12, E-gemarkeerd, aluminium
velgen
Maxxis MU19, AT26x10-12, E-gemarkeerd, aluminium
velgen

Loading limits
Bagagerek voor
Bagagerek achter

50 kg
90 kg

Dimensions
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Zithoogte
Wielbasis
Grondspeling
Draaicirkel
Inhoud brandstoftank
Carterinhoud

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

Additional features
Stuursysteem

Ackermann-type met elektronische
stuurbekrachtiging (EPS)
[WARNVrx25]
[2ReceiverTrailerStyleHitch];[HandleBarWorklight];
[DigitalMeter]

Grizzly 700 EPS Alu
De afgebeelde ATV is uitgerust met optionele, originele Yamaha accessoires.
ATV's met motoren tot 50cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 6 jaar en ouder en
altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met motoren van 70 tot 90cc worden alleen aanbevolen
voor gebruik door rijders van 12 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met
motoren van 90cc of meer worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 16 jaar en ouder.
Onze Side-by-Side voertuigen worden alleen aanbevolen voor gebruik door bestuurders van 16 jaar en
ouder. ATV's en Side-by-Side voertuigen zijn gebouwd voor gebruik binnen hun ontwerplimieten.
Informatie over de veilige trekgewichten en het maximale laadvermogen is, indien van toepassing, te
vinden in de gebruikershandleiding. Met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral
vanwege de veiligheid van bestuurder en passagiers (alleen voor Side-by-Side voertuigen), mogen de
aanbevolen waarden nooit worden overschreden. ATV's moeten voorzichtig worden gebruikt. Voor je
veiligheid: rij nooit op verharde ondergrond. ATV's en Side-by-Side voertuigen zijn uitsluitend voor
onverharde ondergronden ontworpen. Rijden op verharde ondergrond kan het rijgedrag negatief
beïnvloeden en kan leiden tot het verlies van de controle over het voertuig. Draag altijd een helm,
oogbescherming en beschermende kleding. Neem nooit passagiers mee op ATV's en draag altijd een
veiligheidsgordel als je een Side-by-Side voertuig bestuurt. Probeer nooit stunts uit te voeren. Rijden en
het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen gaan niet samen. Vermijd overmatige snelheden. En wees
vooral voorzichtig op moeilijk begaanbare terreinen. Neem uw verantwoordelijkheid: rij altijd op een
verantwoorde manier, met respect voor het milieu en leef de nationale en lokale wet- en regelgeving na.
Yamaha raadt alle bestuurders van ATV's en Side-by-Side voertuigen aan om een erkende
rijvaardigheidstraining te volgen. Raadpleeg uw Yamaha ATV dealer voor meer informatie over veiligheid
en rijvaardigheidstrainingen. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha producten kunnen regelmatig
worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en maken geen deel uit van een contractuele
productbeschrijving. De producten worden uitsluitend ter illustratie weergegeven. Sommige modellen
zijn afgebeeld met optionele accessoires. De rijders in deze brochure zijn professionals: probeer hun
manier van rijden niet na te bootsen. Alle ATV's en Side-by-Side voertuigen worden geleverd met een
beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden. Raadpleeg uw Yamaha dealer voor meer informatie.

