
Luotu kulkemaan.
Yamaha ATV -ajoneuvot on suunniteltu etenemään

tehokkaasti vaativassakin maastossa. Grizzly 700:n

varustelussa pääpaino on ajomukavuutta ja maastoajoa

helpottavassa ja tehostavassa teknologiassa.

Sujuvasti toimiva Ultramatic®-vaihteisto valitsee aina

tilanteen mukaan välittömästi parhaan välityssuhteen,

joten jokainen ajokerta on miellyttävä ajoelämys. Lisäksi

Grizzly 700:sen ajomukavuutta tehostavat erinomainen

ajoergonomia, tehokas jousitus, sähköinen EPS-

ohjaustehostin, iskuja vaimentavat ja erinomaisen pidon

tarjoavat 26-tuuman renkaat.

On-Command® -järjestelmän avulla 2WD-, 4WD- ja 4WD

ja tasauspyörästön lukko -vedon valinta hoituu

silmänräpäyksessä. Vääntövahva, 686-kuutioinen, Mk II -

moottori tuottaa puolestaan tarvittavan tehon

vaikeakulkuisessakin maastossa. Grizzly 700 EPS

varusteluun kuuluvat myös kirkkaat LED-ajovalot,

monipuolinen digitaalinen mittaristo ja tehokas vinssi.

Erittäin suorituskykyinen ATV =

todellinen maastoajoneuvo

Kuljettajan valittavissa taka- tai

neliveto

Helppo hallita reiteillä ja maastossa

Pitkäliikkeinen, maastossa mukava ja

kestävä jousitus

Neljä tehokasta ja johdonmukaisesti

toimivaa, hydraulista levyjarrua

Erittäin tasapainoinen ajodynamiikka

Ohjausta keventävä ja hallittavuutta

tehostava EPS-ohjaustehostin.

Ergonomian ansiosta varma

ajotuntuma.

Ammattilaiskäyttöön soveltuvaa

kapasiteettia kuorman kuljetukseen ja

hinaukseen

Hienostunut, maalattu SE -runko ja 27"

SE -pyörät

T-luokan hyväksyntä
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Luotu kulkemaan.
Grizzly 700 EPS SE on Special Editon-malli maastoajoharrastajille, jotka arvostavat väkivahvaa ja

kompaktia ATV-ajoneuvoa, joka kulkee tehokkaasti minne kuljettaja haluaa. Grizzlyn sitkeävetoinen ja

väkivahva, 686-kuutioinen nelitahtimoottori ja vankka alusta varmistavat sujuvan etenemisen niin

poluilla, mäkisessä maastossa kuin syvällä metsän siimeksessä.

Yamahan edistyksellinen Ultramatic®-voimansiirto valitsee aina tilanteen mukaan automaattisesti

optimaalisen välityssuhteen. On-Command®-järjestelmän avulla voi puolestaan napin painalluksella

valita 2WD-, 4WD- tai 4WD ja tasauspyörästön lukko -vedon. Jyrkkien rinteiden laskuissa kaikkiin

neljään pyörään vaikuttava moottorijarrutus lisää tuntuvasti ajoturvallisuutta ja hallittavuutta.

EPS-ohjaustehostimen luonteva ohjaustuntuma helpottaa ajohallintaa ja vähentää ajorasitusta.

Herkkätoimisen ja säädettävän erillisripustuksen ansiosta Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) etenee

sujuvasti vaikeassakin maastossa ja tehokkaat levyjarrut varmistavat hyvän hidastuvuuden. Luontevaa

liikkumista luonnossa.
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MK II, 686 cm³, SOHC
nelitahtimoottori

Yamahan suurimman vapaa-ajan ATV

ajoneuvon tehokas ja iskutilavuudeltaan

iso nelitahtimoottori tuottaa väkivahvaa

voimaa ja vääntöä. Toisen sukupolven 686-

kuutioinen, neliventtiilinen MK II SOHC -

moottori on varustettu uusimmalla EFI-

järjestelmällä ja -läppärungolla. Lisäksi

moottorin ECU-yksikköä on hienosäädetty

tarkoilla toleransseilla, jotka vähentävät

polttoaineen kulutusta, parantavat

vääntövoimaa ja tasoittavat moottorin

käyntiä.

Ultramatic® -
automaattivaihteisto

Yamahan toimintavarma ja kestävä

Ultramatic® automaattivaihteisto – High,

Low, Reverse (peruutus), Neutral (vapaa)

ja Park – on alan huippua edustava CVT-

voimansiirto. Se reagoi välittömästi ajo-

olosuhteiden ja maaston muutoksiin. Näin

ajotuntuma on erinomainen ja jyrkkien

rinteiden laskuissa kaikkiin pyöriin

vaikuttava moottorijarrutuksen

automaattinen säätö tehostaa

ajohallintaa ja -turvallisuutta.

Erillisjousitus ja levyjarrut

Grizzly 700 EPS SE:n erillisjousituksen

kaasupaine-iskunvaimentimien jousen

esijännitys on helposti säädettävissä ajo-

olosuhteiden ja kuormituksen mukaisesti.

Grizzly 700 on ainoa tämän kokoluokan ATV,

jossa on edessä ja takana tehokkaat ja

tuntumaltaan hyvät levyjarrut.

Vetotavan On-Command® -
valinta

Kätevä On-Command®-järjestelmä

mahdollistaa 2WD- ja 4WD-vedon valinnan

välittömästi ja saumattomasti napin

painalluksella. Oikean kahvan kätevällä

valintapainikkeella voi maaston,

ajotilanteen ja -kelin mukaan valita

nopeasti ja helposti 2WD-, 4WD- tai 4WD

ja tasauspyörästön lukko -vetotavan.

Tukevat tavaratelineet ja vinssi

Grizzly 700 EPS SE:n varustelu on

huipputasoa. Siinä on esimerkiksi edessä

WARN VRX 25 -vinssi. Kuorman kantokyky

on 140 kg ja hinauskyky täydet 600 kg,

joten tämä luokkansa johtava vapaa-ajan

ATV on ihanteellinen metsästyksen,

kalastuksen ja retkeilyn harrastajalle

Sähkötoiminen EPS-
ohjaustehostin

Grizzly 700 EPS SE on varustettu ohjausta ja

ajohallintaa helpottavalla, sähkötoimisella

EPS-ohjaustehostimella (Electronic Power

Steering). EPS-ohjaustehostimen ansiosta

ohjaaminen on joka tilanteessa kevyttä ja

tarkkaa, joten ajaminen on hallittua ja

rentoa.
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Moottori

Moottorin tyyppi
Yksisylinterinen, Nestejäähdytetty, 4-tahtinen, SOHC,
4-venttiilinen

Sylinterin tilavuus 686cc
Sylinterin mitat 102.0 mm x 84.0 mm
Puristussuhde 10.0 : 1
Voitelujärjestelmä Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä Elektroninen suorasuihkutus
Sytytysjärjestelmä TCI
Käynnistysjärjestelmä Sähkö

Vaihteistojärjestelmä
L/H/N/R/P, Ultramatic® V-hihna etu- ja takapyörän
moottorijarrutuksella

Ajojärjestelmä On-Command® 2-veto/4-veto/tasausp. lukko
Voimansiirto Akseli

Alusta

Etujousitusjärjestelmä
Erillinen kaksoiskolmiotuki, 193 mm wheel travel, 5-
asentoinen esijännityksen säätö

Takajousitusjärjestelmä
Erillinen kaksoiskolmiotuki, 232 mm wheel travel, 5-
asentoinen esijännityksen säätö

Etujarru Tuuletettu hydraulinen kaksoislevy

Takajarru
left hand/right foot operation, Tuuletettu hydraulinen
levy

Eturenkaat Maxxis 27" Zilla tires 27x 10-14, aluminium wheels
Takarenkaat Maxxis 27" Zilla tires 27x 10-14, aluminium wheels

Loading limits

Etutaakkateline 50 kg
Takataakkateline 90 kg

Mitat

Kokonaispituus 2,070 mm
Kokonaisleveys 1,230 mm
Kokonaiskorkeus 1,253 mm
Istuimen korkeus 930 mm
Akseliväli 1,253 mm
Maavara 300 mm
Kääntösäde 3.5 m
Polttoainesäiliön tilavuus 18 litres
Öljysäiliön tilavuus 2.6 litres
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Additional features

Ohjausjärjestelmä Ackermann-tyyppinen sähköohjaustehostimella
Front Mounted Winch WARN VRX 25
Trailer Hitch 2"Receiver Trailer style hitch

SE/LE Features
Painted Body Plastics / Aluminium casted wheels / 27"
tires & 14" Alu wheels / Handle bar worklight / Digital
Meter



50 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja sen käyttöä käyttöön suositellaan vain vähintään 6-

vuotiaille lapsille aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm³:n

moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä

suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Rinnakkainistuttavan Yamaha Side-by-Side -

ajoneuvon kuljettajan alaikärajaksi suositellaan 16 vuotta. ATV:t ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu

toimimaan teknisen eritelmän raja-arvojen mukaisesti. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen

kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Ajoneuvon kestävyyden ja luotettavan toiminnan

sekä ennen kaikkea kuljettajan ja matkustajan (jälkimmäinen koskee vain Side-by-Side-ajoneuvoja)

turvallisuuden vuoksi älä koskaan ylitä ilmoitettuja raja-arvoja. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla

vaarallinen. Oman turvallisuutesi vuoksi: Vältä päällystetyllä tiellä ajoa. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvot on

tarkoitettu ajettavaksi päällystämättömillä teillä ja maastossa. Päällysteellä ajo vaikuttaa ajettavuuteen ja

kuljettajan on huomioitava ajoneuvon ominaisuudet ajoalustan vaihtuessa. Käytä aina hyväksyttyä

suojakypärää, visiiriä tai ajolaseja ja suojavaatteita. ATV-mallissa ei saa kuljettaa matkustajia, ja Side-by-

Side-ajoneuvossa on aina kiinnitettävä turvavyöt. Älä yritä temppuilla ajaessasi. Älä aja päihtyneenä! Sovita

ajonopeutesi aina tilanteen mukaan – vältä suuria nopeuksia. Ole erityisen varovainen vaikeassa

maastossa. Älä jätä jälkiä luontoon: aja aina vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Noudata paikallisia

sääntöjä ja määräyksiä. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvojen kuljettajille suositellaan osallistumista

hyväksytylle ajokurssille. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta

Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Yamaha-tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö

voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole sitovia kuvauksia

tuotteista. Osassa tämän esitteen kuvissa olevista ajoneuvoista on lisävarusteita. Esitteen kuljettajat ovat

ammattilaisia: älä yritä jäljitellä heitä. Kaikissa ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvoissa on 12 kuukauden rajattu

tehdastakuu sekä paikallisia jatkoturvia ajoneuvosta riippuen. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-

myyjältä.
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