
Het ultieme avontuur.
Het nieuwe Wolverine®RMAX™2 1000-gamma is een

volledig nieuwe generatie van adrenalinegeladen 2- en

4-zitter S&S-modellen, dat voor jou klaar staat om

nieuwe avonturen te beleven. Deze innovatie werd

mogelijk gemaakt door onze wedstrijdervaring enerzijds

en onze gerenommeerde technische expertise

anderzijds die instant voelbaar zijn.

Eigenlijk hebben deze sportieve successen, in

combinatie met de bewezen uitmuntendheid van de

diverse machines in ons uitgebreide ROV-gamma, ons

geholpen om het S&S-segment te veranderen. Eerst

met de YXZ1000R-serie en nu met een nieuwe mijlpaal,

die wordt bereikt met de nieuwe Wolverine®

RMAX™1000-familie

Na uitgebreide tests en proefritten in alle mogelijke

omstandigheden, ziet een absoluut nieuw niveau van

o road-prestaties het daglicht. In de Wolverine®

RMAX™2 1000 ervaart de bestuurder immers een

maximale connectiviteit met zijn machine om een

vroeger onmogelijke een-op-een relatie te creëren.

Recreatief rijden met vrienden en gezin wordt een

unieke ervaring.

Brutale, toonaangevende 999 cc

machine

Volledig uitgerust met Yamaha O 

Road-technologie

Topprestaties met een imposante

uitstraling

Volgende-generatie design en

agressieve styling

Geavanceerde en comfortabele

ophanging

T-categorie homologatie (optioneel)
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Het ultieme avontuur.
Breng je avonturen naar nieuwe extreme ervaringen met deze diverse twin-seat alle terrein krijger.

Zijn krachtige, nagelnieuwe 999 cc, goed te beheersen, aanpasbare ophanging en op een wagen

geïnspireerde cockpit betekent dat je o -road op ontdekking kunt in een opmerkelijke nieuwe

wereld van stijl en comfort.

De langdurige ervaring en uitgebreide kennis van Yamaha in het creëren van machines met een

groot aantal mogelijkheden heeft onze ontwikkelingsteams ertoe aangezet om deze nieuwe

generatie van opwindende o -roadavonturiers te creëren. #DRIVENBYFREEDOM – deze

nagelnieuwe S&S kent de klappen van de zweep om jou te verrassen met ongeloo ijke prestaties.

De Wolverine® RMAX™2 1000-familie volgt onze ontwikkelings loso e van "Jin-Ki Kanno" - vertaald

vanuit het Japans "de echte opwinding om één te zijn met de machine". Het resultaat is een

superuitgeruste o -roader die rijder en passagiers in volle vertrouwen begeleidt over het ruwste

terrein.
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Krachtige nieuwe 999 cc
parallel-twinmotor

Het indrukwekkende vermogen van deze

nieuwe 999 cc, DOHC, 8-kleppen, parallel

gemonteerde tweecilinder gemonteerde

motor levert een ultrazachte prestatie

over het volledige vermogenbereik in zijn

klasse en met de rode lijn op 8.500

omwentelingen per minuut is agressief en

gedreven rijden het motto van deze

machine. En om het helemaal af te maken

zijn de legendarische duurzaamheid en

betrouwbaarheid de kenmerken bij

uitstek van elke Yamaha-motor.

Imposante en agressieve
vormgeving

De Wolverine® RMAX™2 1000 luidt de

nieuwe generatie in met een

indrukwekkende verschijning dankzij de

opvallende kleur, het agressieve

voordesign en de stevige banden. De

nagelnieuw stealthvormige ledkoplampen

en "Evil Eye"-standlichten maken de

verschijning nog opvallender, terwijl de

led-achterlichten, het remlicht en het

achteruitrijlicht zorgt voor nog meer

zichtbaarheid.

Geavanceerde comfortgerichte
ophanging

De volledig nieuwe stevige ophanging werd

speciaal ontworpen voor meer

handelbaarheid: maximale articulatie bij

lage snelheid - een gebalanceerde gevoel bij

het rijden over rotsen - maximale

bodemweerstand bij hogere snelheden

tijdens het agressief manoeuvreren. De

brede-boog A-armen en de gemakkelijke

aanpasbare FOX®-schokdempers bieden

vooraan en achteraan de perfecte

combinatie.

Diverse laadmogelijkheden

De Wolverine® RMAX™2 1000 is uitgerust

met een kantelend laadplatform om het

inladen te vergemakkelijken. Voorzien van

een hydraulische bijstand en een stevige

vergrendeling transporteert het

laadplatform tot 272 kg door de vracht

met behulp van meerdere ankerpunten

veilig kan worden verankerd. Aangevuld

met een trekcapaciteit van 907 kg via een

standaard 5 cm trekhaakbalk is de

Wolverine®RMAX™2 1000 helemaal klaar

om het werk op te knappen, waar je ook

bent.

Banden ontwikkeld voor het
meest veeleisende terrein

De grote 14" aluminiumwielen zijn

voorzien van 30" GBC Dirt Commander 2-

banden gemonteerd in een "vierkant"

waardoor je slechts één reserveband moet

voorzien. Deze speciale radiale banden zijn

bijzonder ontwikkeld voor de

Wolverine®RMAX™ 1000 voor

nauwkeurige sturing en tegelijk

comfortabele en duurzame zijdelingse

steun. Het gegroefde patroon zorgt voor

een uitzonderlijke tractie, ongeacht het

terrein.

Bredere deuropening - en meer
comfort

Het is nu gemakkelijker om in en out de

Wolverine® RMAX™ 1000 te klimmen. De

voordeuren werden grote gemaakt, tot zelfs

63 % breder dan bij de vroegere Wolverine-

modellen. Voor nog meer comfort werden de

voorschouderbolsters opnieuw ontworpen

om meer ruimte te laven voor het

bovenlichaam. Nu kunnen zowel grote als

kleine rijder comfortabeler en met een veilig

gevoel rijden op het spoor.
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Motor

Motortype Vloeistofgekoeld, 4-takt, DOHC, Parallel Twin
Cilinderinhoud 999cc
Boring x slag 93.0 mm x 73,5 mm
Compressieverhouding 11.2 : 1
Smeersysteem Dry sump
Brandstofsysteem Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Drive system On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Di -lock
Eindoverbrenging As

Chassis

Wielophanging voor
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Wielophanging achter
Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar,
429 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back

Remmen voor Hydraulisch, dubbele remschijf

Remmen achter
Hydraulisch, dubbele remschijf, Handrem op as
gemonteerd

Bandenmaat voor AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®
Bandenmaat achter AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

Afmetingen

Totale lengte 3,030 mm
Totale breedte 1,680 mm
Totale hoogte 1,975 mm
Wielbasis 2,202 mm
Draaicirkel 6 m
Grondspeling 350 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

930 kg

Inhoud brandstoftank 35 litres
Carterinhoud 5.5 litres
Zithoogte 872 mm

Loading limits

Laadruimte 272 kg
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Additional feature

Stuursysteem
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Towing capacity 907 kg
Instrumentation Digital information system



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.
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