
De ultieme
terreinveroveraar.
De nieuwe Wolverine® RMAX™2 1000 line-up luidt een

nieuwe generatie in van adrenalineverhogende 2- en 4-

zits Side-by-Side modellen, klaar om samen met jou op

avontuur te gaan. Deze vooruitgang wordt mogelijk

gemaakt door ons unieke race-erfgoed en door de

wereldberoemde technische expertise die duidelijk

wordt vanaf het moment dat je instapt.

In feite heeft de indrukwekkende staat van dienst die is

opgebouwd door dergelijk sportsucces, naast de

bewezen uitmuntendheid van de veelzijdige machines in

onze brede ROV line-up, ons geholpen de wereld van

Side-by-Side te transformeren. Eerst met de YXZ1000R-

serie en nu met weer een andere maatstaf, die dit keer

wordt bepaald door de nieuwe Wolverine® RMAX™ 1000-

familie.

Na uitgebreide tests en beproevingen onder alle

denkbare omstandigheden, is een nieuw niveau van

comfort en prestaties op elk terrein geboren. Het

geavanceerde ontwerp van de transmissie en de

ophanging zorgt voor een maximale verbinding tussen

Een krachtige, toonaangevende

999 cc-machine

3 aandrijfmodi voor selecteerbaar

vermogen

Volledig uitgerust met Yamaha O -

road technologie

Eigenschappen van topniveau met een

imposante uitstraling

Ontwerp van de volgende generatie en

agressieve styling

Geavanceerde, op comfort gerichte

vering

Premium uitgebreide Special Edition-

functies

Homologatie van de T-categorie

optioneel

Wolverine® RMAX™2 1000
SE



De ultieme terreinveroveraar.
Deze Special Edition-versie van de geheel nieuwe Wolverine® RMAX™2 1000 is klaar om je

verwachtingen te overtre en met zijn krachtige 999 cc motor, unieke D-Mode-functie met Sport-,

Trail- en Crawl-modi, Yamaha's exclusieve Ultramatic®-transmissie, in de fabriek gemonteerde

WARN-lier en stoere Maxxis Carnivore-banden.

Yamaha's lange ervaring en kennis van het maken van machines met een breed scala aan

mogelijkheden heeft onze ontwikkelingsteams beïnvloed om een opvallende Special Edition te

creëren van deze opvallende nieuwe o roadavonturier van de toekomst. #DRIVENBYFREEDOM -

deze gloednieuwe Side-by-Side weet maximaal te presteren en te verrassen.

De Wolverine® RMAX™2 1000 Special Edition volgt onze ontwikkelings loso e van 'Jin-Ki Kanno', wat

zich vertaalt uit het Japans als 'de ware opwinding van één zijn met de machine'. Het resultaat is een

uiterst capabele o roader, waarin bestuurder en passagiers vol zelfvertrouwen het zwaarste

terrein bedwingen.
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Krachtige nieuwe 999 cc
parallelle tweecilindermotor

De verblu ende kracht van de nieuwe 999

cc parallelle DOHC-tweecilindermotor

met 8 kleppen levert toonaangevende,

ultrasoepele prestaties over het hele

vermogensbereik. En dat het maximale

toerental bij 8.500 tpm ligt, geeft aan dat

deze machine draait om agressief en

enthousiast rijden. Voor volledige

gemoedsrust zijn legendarische

duurzaamheid en betrouwbaarheid

standaard ingebouwd in elke Yamaha-

motor.

Imposante en stoere SE-styling

Het unieke karakter van dit SE-model is

onmiskenbaar, door vermogen van een

hoger niveau te combineren met een

indrukwekkend uiterlijk, dankzij de

speciale kleurstelling, het stoere ontwerp

van de voorkant en robuuste banden. De

ingetogen LED-koplampen aan de

voorzijde en de markante 'evil eye'-

markeringslichten laten het bijzondere

uiterlijk nog meer opvallen, terwijl het

LED-achterlicht, remlicht en

achteruitrijlicht voor uitstekende

zichtbaarheid zorgen.

Geavanceerde, op comfort
gerichte vering

De geheel nieuwe vering voor zwaar gebruik

is ontworpen om een geweldige mix voor

rijgedrag te bieden: maximale articulatie in

situaties met lage snelheid, een

evenwichtig gevoel tijdens trailrijden en

maximale weerstand tegen bottoming met

een gevoel van demping bij hogere

snelheden tijdens agressieve manoeuvres.

De brede A-armen in combinatie met

gemakkelijk verstelbare FOX®-

schokbrekers voor en achter dragen bij aan

deze ideale con guratie.

3 rijmodi - 1 uiterst veelzijdige
machine

Yamaha's Chip Controlled Throttle (YCC-T)

werkt met onze Ultramatic®-transmissie

en On-Command-systemen om in elke

situatie een perfecte vermogensafgifte te

leveren, via de nieuwe D-Mode-regeling

(Drive Mode) met drie standen. Kies de

Sports-modus voor open ruimtes en pittig

rijden, de Trail-modus voor een leuke,

ontspannen rit of de Crawl-modus voor

technische manoeuvres op lage snelheid,

zoals kruipen over rotsen.

Stijlvolle en handige
binnenverlichting

Rijden bij weinig licht is een waar

genoegen in het geheel nieuwe Special

Edition-model, dat beschikt over een

geavanceerd interieurpakket met vloer-

en consoleverlichting, gemakkelijk te

vinden blauwe LED-verlichte schakelaars

en instrumenten met een blauwe

achtergrondverlichting. Deze

hoogwaardige ontwerpbenadering draagt

bij aan de aantrekkelijke sfeer van de

cockpit, die niet onder doet voor het

interieur van een auto.

Geboren om extreem terrein aan
te pakken

Tal van speciale kenmerken geven deze

machine zijn ongeloo ijke vaardigheden op

elk terrein. De D-Mode-bediening met 3

standen en onze Ultramatic®- en On-

Command-systemen zorgen voor de perfecte

balans tussen motorremmen en

vermogensafgifte, het frame is versterkt

voor een solide en robuust gevoel, en het

chassis is afgestemd op de hoogwaardige

ophanging, zodat ze samen voor maximale

stijfheid zorgen.
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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
plus YCC-T and D-mode

Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Aandrijfsysteem On-Command® 2WD / 4WD / Di  Lock
Eindoverbrenging Aandrijfas

Type

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 bediende geventileerde remschijf

Remmen, achter
Hydraulisch bediende geventileerde remschijf, As
gemonteerde handremsysteem

Bandenmaat, voor 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™
Bandenmaat, achter 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

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
Gewicht rijklaar (inclusief alle vloeisto en en volle
brandstoftank)

930 kg

Inhoud brandstoftank 35 litres
Motorolie hoeveelheid 5.5 litres
Zithoogte 872 mm

Laadcapaciteit

Laadruimte 272 kg
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Extra kenmerken

Stuursysteem
Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power
Steering

Trekvermogen 907 kg
Instrumentation Digital information system



ATV's met motoren tot 50 cc 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 90 cc worden alleen aanbevolen

voor gebruik door rijders van 12 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met

motoren van 90 cc 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 rijders van 16 jaar en ouder.

ATV's en Side-by-Side voertuigen zijn gebouwd om binnen hun ontwerplimieten te functioneren.

Informatie over de veilige trekgewichten en het maximale laadvermogen is, waar van toepassing, te

vinden in de gebruikershandleiding. Met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral

vanwege de veiligheid van de berijder en de passagier (alleen voor Side-by-Side voertuigen), mogen de

aanbevolen waarden nooit worden overschreden. ATV's dienen uiterst zorgvuldig gebruikt te worden.

Voor jouw veiligheid: Vermijd altijd verharde oppervlakken. ATV's en Side-by-Side-voertuigen zijn alleen

ontworpen voor onverharde oppervlakken. Rijden op verharde ondergrond kan het rijgedrag negatief

beïnvloeden en kan leiden tot verlies van controle over het voertuig. Draag altijd een helm,

oogbescherming en beschermende rijkleding. Vervoer nooit passagiers op ATV's en draag altijd een

veiligheidsgordel wanneer je een Side-by-Side-voertuig bestuurt. Probeer geen stunts uit te halen.

Rijden en gebruik van alcohol, drugs of medicijnen gaan niet samen. Vermijd te hoge snelheid. En wees

vooral voorzichtig op moeilijk terrein. Neem je verantwoordelijkheid: rij altijd op verantwoordelijke wijze,

met respect voor het milieu en met inachtneming van nationale en lokale wet- en regelgeving. Yamaha

adviseert alle berijders van ATV en Side-by-Side-voertuigen een erkende rijvaardigheidstraining te volgen.

Meer informatie over veiligheid en rijvaardigheidstrainingen kun je krijgen bij jouw Yamaha ATV-dealer. De

speci caties en het uiterlijk van Yamaha-producten kunnen nu en dan zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit van een contractuele productbeschrijving. De

producten zijn hier uitsluitend ter illustratie weergegeven. Sommige modellen zijn afgebeeld met

optionele accessoires. De bestuurders in deze brochure zijn professionals: probeer ze niet na te doen.

Alle ATV's en Side-by-Side voertuigen worden geleverd met een beperkte fabrieksgarantie van 12

maanden. Raadpleeg jouw Yamaha-dealer voor meer informatie.
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