
Del eventyret.
Wolverine X2 Alus kompakte chassis med kort

akselafstand er bygget til at håndtere teknisk krævende

terræn med fuldstændig tryghed. Kombinationen af

frihøjden og køretøjsgeometrien kombinerer en "sikker"

følelse med ultimative terrænegenskaber.

Selv om vores 850cc parallel-twin motor leverer

imponerende power, er det stadig nemt at kommunikere

om bord takket være X2 Alu's ekstremt lave støj- og

vibrationsniveau. Bedre muligheder for justering af

sædet, sikkerhedsselen og rattet, samt det nye

pedaldesign giver endnu bedre komfort og kontrol.

Med vores store sortiment af integreret originalt

tilbehør kan du meget nemt skabe din egen personlige

Wolverine X2 Alu.

Stærk, smidig og støjsvag 2-cylindret

850 cc power

Spækket med Yamaha O road

teknologi

Agil og styrevillig 2-sædet ROV

Arbejdsklar, komfort- og terræn-

anerkendt

Nøglestyret Hastighedsjustering

Kan fås som traktor A
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Del eventyret.
Wolverine X2 Alu er med sin korte akselafstand, momentstærke motor og kompakte chassis, bygget

til at fragte dig og din passager gennem ekstremt terræn. Nu, med en række spændende

ergonomiske designopdateringer for 2021 leverer denne brugervenlige SxS endnu mere komfort.

Med sæder med høje ryglæn til to voksne og en række spændende, nye ergonomiske

designopdateringer til 2021 modelåret leverer denne maskine fantastisk komfort. Det kompakte

chassis gør den utroligt adræt og manøvredygtig - og den 850cc motors store drejningsmoment giver

nem kontrol ved lav hastighed.

Med den fantastiske Ultramatic transmission og vores omstillelige On-Command system med

2WD/4WD/di erentialespærre giver Wolverine X2 Alu dig ultimativ tryghed og kontrol!

Ansvarsfraskrivelse: Den enhed, der er afbildet på de viste billeder, er udstyret med originalt

Yamaha-tilbehør (ekstraudstyr).
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Kraftfuld tocylindret 850cc
motor

Den 850cc paralleltwin motor har et højt

lineært drejningsmoment, hvilket gør det

nemt for X2 Alu at fragte to voksne og

deres last gennem et teknisk krævende og

kuperet landskab. Trækkraften er

imponerende ved enhver hastighed, men

en speciel opdatering af ECU mappingen

for 2021 modellen giver nu også endnu

bedre kontrol ved lav hastighed.

Kompakt og adræt chassis

Form går virkelig hånd i hånd med

funktion i den alsidige 2021 Wolverine X2

Alu. Det kompakte chassis har en kort

akselafstand på kun 2125 mm, så med den

nydesignede styrtbøjle (Roll Over

Protection System), som er slankere og

smallere og giver et bedre udsyn hele

vejen rundt, er denne maskine fantastisk

på snævre stier. Det nye, bredere

dørdesign gør det endnu nemmere at

stige ind.

Støjsvag og komfortabel kabine

Vi har gjort en stor indsats for at sikre, at

du og din passager kan nyde en rolig og

afslappende tur. Indsugnings- og

udstødningssystemer med stor volumen

reducerer motorstøjen betragteligt og gør

det nemmere for passagererne at høre

hinanden, samtidig med at

gummimotorophængene og den omfattende

isolering af chassiset minimerer vibrationer i

bunden.

KYB piggy-back støddæmpere
for og bag

A jedringen kan justeres til dine

personlige præferencer - og terrænforhold

- med KYB piggy-back gasstøddæmperne.

Disse enestående dæmpere med mulighed

for justering af Hi and Low speed

kompressionsdæmpning samt

returdæmpning, sørger for maksimalt greb

i underlaget,og optimerer fordelene ved

de nye og imponerende 27" Dirt

Commander dæk.

Sæder i fuld størrelse med høje
ryglæn

Wolverine X2 Alu er udstyret med sæder i

fuld størrelse, som er designet til, at

køreren og passageren kan sidde

behageligt. Disse luksussæder med høje

ryglæn sørger for, at du og din passager

får en afslappende og behagelig tur – selv

i det mest ekstreme terræn.

Fleksibelt og alsidigt layout

Flere justeringsmuligheder er en ny detalje

ved 2021-modellen. Der kan opnås bedre

komfort, sikkerhed og kontrol ved at justere

sædet og sikkerhedsselerne samt

hældningen på rettet, så det passer til

førerens præferencer og terrænforholdene.

Den nye udformning af pedalerne bidrager

også til at give endnu bedre komfort og

kontrol.
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Motor

Motortype Væskekølet, 4-takts, DOHC, Parallel Twin
Slagvolumen 847cc
Boring x slaglængde 82.0 mm x 80.2 mm
Kompressionsforhold 10.5 : 1
Smøresystem Tørsump

Brændstofsystem
Mikuni indsprøjtning med Drive by wire, to 36mm
gasspjældhuse

Tændingssystem TCI
Startersystem Elektrisk
Transmissionssystem Yamaha Ultramatic® CVT automatisk V-belt

Drivsystem
On-Command® 2WD, 4WD, 4WD med
Di erentialespærre

Sekundær transmission Aksel

Stel

A jedringssystem for

Uafhængig dobbelt bærearm med stabilisator, 221
mm fjedervandring med justerbar fjederforspænding,
Høj- og lavhastighedskompression med returjustering,
KYB-støddæmpere med gevind fjeder belastning

A jedringssystem bag

Uafhængig dobbelt bærearm med stabilisator, 236
mm fjedervandring og KYB støddæmpere med
reservoir med gevindfjederforspænding,
kompressions- og returdæmpning til høj & lav-
hastighed

Forbremse Dobbelt hydraulisk skive

Bagbremse
Dobbelt hydraulisk skive, Akselmonteret
parkeringsbremse

Fordæk 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims
Bagdæk 27"Dirt Commander tyres / 12" Aluminium rims

Dimensioner

Samlet længde 2,920 mm
Samlet bredde 1,580 mm
Samlet højde 1,913 mm
Akselafstand 2,125 mm
Min. venderadius 4.5 m
Min. frihøjde 293 mm
Køreklar vægt (med fuld olie- og benzintank) 719.5 kg
Tankkapacitet 35 litres
Olietankkapacitet 4.4 litres

Loading limits

Lad 272 kg
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Yderligere egenskaber

Styresystem Tandstangsstyringsenhed med elektrisk servostyring
Bugseringskapacitet 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
Warning Indicator, Speed Management System Key
Indicator, high beam indicator, EPS warning light

Lys
Dobbelt 12V 12.4/6.2W LED Multi-re ektor Forlygter,
Dobbelte 12V 2.7/0.5W LED Baglygter med Stop- og
Baklys



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

ATVer med motorer op til 50cc anbefales kun til brug af kørere fra 6 år og op og altid under opsyn af en

voksen. ATVer med motorer fra 70cc til 90cc anbefales kun til brug af kørere fra 12 år og op og altid under

opsyn af en voksen. ATVer med motorer fra 90cc eller større anbefales kun til brug af kørere fra 16 år og

op. Vores side-by-side-køretøjer anbefales kun til kørere på 16 år eller derover. ATVer og side-by-side-

køretøjer er bygget til at køre inden for deres konstruktionsmæssige grænser. Sikker, bugserbar vægt er

sammen med maksimal bærekapacitet anført i instruktionsbogen, hvor dette er relevant. Af hensyn til

holdbarheden, driftssikkerheden og frem for alt fører- og passagersikkerheden (kun ved side-by-side-

køretøjer) må den anbefalede kapacitet under ingen omstændigheder overskrides. ATVer kan være

farlige at køre. Af hensyn til din sikkerhed: undgå altid asfalterede køreunderlag. ATVer og side-by-side-

køretøjer er kun designet til ikke-asfalterede køreunderlag. Kørsel på asfalterede underlag kan have stor

ind ydelse på styring og kontrol og kan føre til mistet kontrol. Brug altid hjelm, øjenbeskyttelse og

beskyttende beklædning. Kør aldrig med passagerer på ATVere, og brug altid sikkerhedsselen, når du

kører på et Side-by-Side køretøj. Kør aldrig stuntkørsel. Kør ikke med alkohol eller sto er i blodet. Undgå

høj fart. Og vær særligt opmærksom i ujævnt terræn. Vær venligst forsigtig: kør altid på en forsvarlig måde

med respekt for miljø samt national og lokal lovgivning. Yamaha anbefaler, at alle førere af ATV og side-

by-side-køretøj tager et godkendt kørekursus. Hvis du ønsker sikkerheds- og træningsoplysninger, skal

du spørge din forhandler eller ringe til Yamaha-distributøren i dit hjemland. Speci kationen og

udseendet af de viste Yamaha-produkter kan variere uden varsel. De her viste produkter er kun til

illustrationsformål og er ikke en bindende beskrivelse af produkterne. Nogle modeller er vist med

ekstraudstyr. Kørerne i denne brochure er professionelle: forsøg ikke at efterligne dem. Alle ATVer og

side-by-side-køretøjer begrænset fabriksgaranti på 12 måneder som kan variere afhængig af model.

Kontakt din forhandler for  ere oplysninger.
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